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Změna č.1 Územního plánu Chocomyšl

Obec Chocomyšl

ZASTUPITELSTVO OBCE CHOCOMYŠL,
jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití
ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

VYDÁVÁ
po provedeném řízení podle § 50 až 53 stavebního zákona a ve vazbě na § 171 až 174
správního řádu, podle § 54 stavebního zákona,

ZMĚNU Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOCOMYŠL
formou opatření obecné povahy
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ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOCOMYŠL
Zadavatel:

Obec Chocomyšl
Obecní úřad Chocomyšl
345 43 Koloveč, Chocomyšl 40
IČ: 00 57 25 27
zastoupena Ondřejem Bosákem, místostarostou obce
Tel.: 379 494 306
info@chocomysl.cz

Pořizovatel:

Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
344 01 Domažlice, náměstí Míru 1
zastoupený Ing. Ivanou Sladkou
Tel.: +420 379 719 184
Ivana.Sladka@mesto-domazlice.cz

Nadřízený orgán územního
plánování:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zhotovitel:

Ing. arch. Václav Masopust
346 01 Horšovský Týn, Tolstého 115
IČ: 86 91 42 35
autorizovaný architekt ČKA 4335
tel.: +420 723 957 714
masopust@ateliervas.cz

Datum:

Září 2020
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Změna č.1 Územního plánu Chocomyšl
Územní plán Chocomyšl se mění takto:
TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

I.

1.

V části A Vymezení zastavěného území se nahrazuje druhá věta větou „Zastavěné území se
vymezuje k 1.11.2019. Zastavěná území jsou tvořena zejména plochami stabilizovanými
a plochami přestaveb.“

2.

Název kapitoly C. se upravuje takto „URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ
KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“

3.

V bodě C.1 Plochy změn, se ruší věta „Územní plán vymezuje celkem 3 zastavitelné plochy,
z nichž jedna je určena k umístění ČOV (technická infrastruktura) a zbylé dvě jsou určené
pro bydlení.“

4.

V bodě C1.1 Vymezení zastavitelných ploch se doplňuje výčet zastavitelných ploch o plochu:
Název sídla
CHOCOMYŠL

5.

stav
plochy zemědělské

navržený způsob využití

označení

plochy občanského vybavení

Z1.R01–OV

V bodě C1 se doplňuje odstavec „C.1.3 Vymezení ploch změn v krajině“
Plocha (m2)

Kód

Název / umístění

Navržený způsob využití

Z1.N01-VV

S. východně od Chocomyšle

plochy vodní (VV)

8 680

Z1.N02-VV

Východně od Chocomyšle

plochy vodní (VV)

3 250

Z1.N03-LS

Severně od Chocomyšle

plochy lesní (LS)

Z1.N04-DS

Východně od Chocomyšle

plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)

Z1.N05-DU

Severovýchodně od Chocomyšle

Z1.N06-DU

Jihozápadně od Chocomyšle

Z1.N07-DU

Východně od Chocomyšle

Z1.N08-DU

Jihovýchodně od Chocomyšle

plochy dopravní infrastruktury - účelové
(DU)
plochy dopravní infrastruktury - účelové
(DU)
plochy dopravní infrastruktury - účelové
(DU)
plochy dopravní infrastruktury - účelové
(DU)

Celkem:

6 100
180 700
4 280
6 760
6 480
16 390
232 640

6.

V bodě C2 se ruší prvá odrážka „- nová vodní plocha LAPV Strýčkovice (V02-VV) na toku říčky
Merklínky u hranic s katastrálním územím obce Kaničky dle ZÚR PK.“

7.

V bodě C2 se ruší třetí odrážka „- ÚP vymezuje nový koridor pro dopravní infrastrukturu (V01-DS)
– možný odklon silnice II. třídy mimo centrum obce.“

8.

V bodě D.1 Doprava se v odstavci Silniční doprava nahrazuje třetí věta „Do budoucna je možno
řešit tyto problémy vhodně navrženou přeložkou, pro kterou ÚP stanovil v rezervě koridor pro
případné trasování odklonu.“, větou „Za účelem vymezení přeložky silnice II/185 mimo zastavěná
území sídla ÚP vymezuje dopravní koridor Z1.N04-DS.“

9.

V bodě D.1 Doprava se v odstavci Místní a účelové komunikace doplňuje odstavec:

„ÚP navrhuje tyto účelové komunikace:
Z1.N05-DU – polní cesta propojující Chocomyšl s Kaničkami,
Z1.N06-DU - polní cesta navazující na vymezenou polní cestu v KPÚ sousedního správního území
Únějovice,
Z1.N07-DU - polní cesta vedoucí z Chocomyšle směrem na Chudenice,
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Z1.N08-DU – navazující lesní cesta ke Kvapilovým jezírkům.“
10.

V bodě D.1 Doprava se odstavec cyklistické stezky / trasy upravuje takto:

ÚP navrhuje další dvě cyklistické trasy:
- C1 - ÚP vymezuje část cyklistické trasy Chocomyšl – (Únějovice). Trasa vytváří dopravněrekreační propojení s obcí Únějovice s vyústěním u fotbalového hřiště. Jelikož trasa prochází z části
správním územím obce Chocomyšl a z části správním území obce Únějovice, je vhodné tento záměr
zahrnout i do ÚP Únějovice.
- C2 a C3 – trasy (okruh s pomocí cyklotrasy č. 305), které umožní přístup ke Kvapilovým jezírkům
a „Kuchyňce“ – možno též pojmout i jako naučnou stezku, zaměřenou na přírodní kvality území
11.

V bodě D.2 Občanské vybavení veřejné infrastruktury na konec odstavce doplňuje věta „Dále ÚP
vymezuje plochu Z1.R01-OV za účelem možného umístění střelnice.“

12.

V bodě D.3 Technické vybavení se v odstavci zásobování pitnou vodou nahrazuje text „Současný
systém zásobování pitnou vodou je relativně vyhovující. Návrh nepočítá se změnou koncepce
zásobování vodou a vodovodního řadu.
Trvale je nutno sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat
platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální
úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené
pitné vody.
Většinou je zásobování pitnou a užitkovou vodou řešeno pomocí individuálních zdrojů. Veřejný
vodovod je vybudován pouze pro malou část nemovitostí. Jedná se o vrt o průměrné vydatnosti
1,1l/s s ponorným čerpadlem s dopravní výškou 20m.Vodojem je dvoukomorový, ocelový – 2 x
1m3. Dokumentace vodovodu neexistuje. Západní část obce je zásobována pitnou vodou
z únějovického vodovodu.
Pro nový zdroj pitné vody je vytipována předběžně oblast na levém zalesněném svahu ve směru
toku vody nad Chocomyšlském rybníkem. Z vodojemu Chocomyšl 2 x 10 m3 je možné obec
zásobovat gravitačně. Protože lze očekávat vysoké hodnoty dusičnanů, bude nutno navrhnout i
úpravnu. Z důvodu malého zájmu občanů o připojení, není veřejný vodovod realizován ani ve fázi
projektové přípravy.“
textem:
„ÚP navrhuje výstavbu (rozšíření) vodovodu pro veřejnou potřebu. Předpokládané umístění
nového vodního zdroje je jižně od Chocomyšle na rozhraní lesního masivu a pole (viz.výkresová
část). Systém bude propojen se sávajícím rozvodem vody, jehož zdroj se nachází v sousedním
správním území obce Únějovice. Z tohoto zdroje bude voda přiváděna do navrhovaného vodojemu
Chocomyšl 2x10 m3 (490,20/488,00 m n.m.). Kvůli předpokladu vysokých hodnot dusičnanů ÚP
navrhuje úpravnu vody. Z vodojemu bude obec zásobena gravitačně. V obci bude vybudována
nová vodovodní síť. Nové vodovodní řady pro potřeby napojování rozvojových ploch budou
kladeny přednostně ve veřejných prostorech a budou pokud možno zokruhovány. V lokalitách, u
kterých je možno provádět navazující výstavbu bude zřízen veřejný vodovodní řad. Délky přípojek
na veřejném prostranství budou minimalizovány. Každá nemovitost, připojovaná na veřejný
vodovodní řad, musí mít svoji samostatnou vodovodní přípojku.“

13.

V bodě D.3 Technické vybavení se v odstavci Odkanalizování a čištění odpadních vod nahrazuje
text „V rámci Mikroregionu „Starý potok“ je zpracovaná projektová dokumentace na odkanalizování
obcí Kaničky, Chocomyšl, Všepadly, Úboč a Němčice. Řešení spočívá v přivedení odpadních vod
tlakovou kanalizací z výše uvedených obcí na východní okraj obce Chocomyšl do prostoru budoucí
centrální ČOV – do šachty před hrubým předčištěním. Čistírna je navržena pro 510 EO
s případnou rezervou pro připojení obce Únějovice.
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V současné době má obec územně projednanou dokumentaci odkanalizování obce pomocí tlakové
kanalizace zakončené centrální ČOV pod obcí u Merklínky. Tato dokumentace je nyní
přepracovávána na kombinaci kanalizace gravitační s dvěmi čerpacími šachtami a tlakovou
kanalizací z odlehlé části s nízkou zástavbou.“
textem:
„Koncepce systému likvidace odpadních vod v řešeném území vychází z Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Plzeňského kraje.
ÚP respektuje nově vybudovaný systém oddílné kanalizační sítě v sídle, spočívající v gravitačním
odvedení odpadních vod od většiny obyvatel stokami do centrální mechanicko-biologické ČOV,
situované východně od Chocomyšle, ze které jsou vody po přečištění vypouštěny do řeky
Merklínka. ČOV je dimenzována na 160 EO.
Nové i rekonstruované kanalizační stoky budou vedeny přednostně ve veřejných prostorech a vždy
jako oddílné kanalizace. V lokalitách, u kterých je možno provádět navazující výstavbu budou
založeny veřejné oddílné kanalizační stoky. Délky přípojek na veřejném prostranství budou
minimalizovány. Odkanalizování nových staveb bude řešeno výše popsaným systémem. Každou
nemovitost je možné napojit (pokud je to technicky možné) jednou samostatnou kanalizační
přípojkou na veřejnou kanalizaci.
V případech, kdy není technicky a ekonomicky možné se napojit na nově vybudovanou veřejnou
kanalizaci ukončenou centrální ČOV je přípustné individuální likvidování splaškových vod formou
DČOV a septiků s dalším stupněm čištění (zemní nebo biologické filtry). Akumulace odpadních vod
v jímkách na vyvážení je možná.
Jiné potenciální zdroje znečistění (mimo zástavbu určenou k bydlení) musí podléhat
podrobnějšímu posouzení.“
14.

Název kapitoly E. se upravuje takto „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin.“

15.

V kapitole F se v části Plochy bydlení – rodinné domy (BR) doplňuje odstavec Přípustné využití
o tyto odrážky:
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci*
- doplňkové stavby a zařízení související s bydlením (např. garáže pro vlastní potřebu, kůlny,
skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích a hospodářských zvířat*, vedlejší stavby
slučitelné s bydlením*)

16.

V kapitole F se v části Plochy bydlení – rodinné domy (BR) v odstavci Podmínečně přípustné
využití upravuje hodnota druhé odrážky z 1000 m2 na 300 m2 a doplňuje text za tuto hodnotu
„prodejní plochy“.

17.

V kapitole F se v části Plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) v odstavci Podmínky
prostorového uspořádání ruší prvá odrážka.

18.

V kapitole F se za část Plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) doplňuje část:

Plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

Hlavní využití:
- účelové komunikace
- cesty pro pěší a cyklisty
Přípustné využití:
- místní komunikace III. a IV. třídy
- zemědělský půdní fond
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- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- vodní toky a plochy
- liniové trasy, stavby a zařízení technické infrastruktury
- stavby a zařízení sloužící jako rekreační infrastruktura v krajině (odpočívky, lavičky,
vyhlídky, drobný mobiliář apod.)
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny
19.

V kapitole F se v části Plochy zemědělské – orná půda (ZO) doplňuje v odstavci Přípustné využití
odrážka „- stavba přeložky silnice II/185 a stavby s ní související“

20.

V kapitole F se v části Plochy zemědělské – TTP, zahrady a sady (ZT) doplňuje v odstavci
Přípustné využití odrážka „- stavba přeložky silnice II/185 a stavby s ní související““.

21.

V kapitole F se v části Vymezení pojmů doplňují na konec tři odrážky:
- vedlejší stavby slučitelné s bydlením – stavby a zařízení provozoven drobných živností a služeb,
které svým provozem (doprava, hluk, vibrace, prašnost, čistota ovzduší, a pod.) nenaruší hlavní
využití nad míru stanovenou příslušným předpisem
- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata - stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy,
stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavby pro skladování
tekutých odpadů z živočišné výroby a stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv
- chov domácích a hospodářských zvířata - chov pro vlastní potřebu (samozásobování) a zájmový
chov, ne však pro komerční účely.

22.

V kapitole G, v části G.1. Veřejně prospěšné stavby se ve výčtu veřejně prospěšných staveb
doplňují
v bodě 1) odrážky:
- úsek splaškové kanalizace
VPS02
- vodojem
VPS03
- vodní zdroj
VPS04

23.

V kapitole G, v části G.1. Veřejně prospěšné stavby se ve výčtu veřejně prospěšných staveb
nahrazuje text bodu 3) „plochy cyklostezek DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6.:“
textem:
plochy dopravní infrastruktury:
- přeložka silnice II/185
- účelová komunikace
- účelová komunikace
- účelová komunikace
- účelová komunikace

VPS01
VPS06
VPS07
VPS08
VPS09

24.

V kapitole H se ruší bod 3)

25.

V kapitole I se ruší ve výčtu ploch územních rezerv tyto plochy:
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Název sídla
CHOCOMYŠL
CHOCOMYŠL

26.

Souč. stav
plochy zemědělské
TTP, orná půda
plochy zemědělské
TTP

Navržený způsob využití
plochy dopravní infrastruktury
silniční
plochy vodní a vodohospodářské

Označení
V01-DS
V02-VV

V kapitole I se ruší věta „Plocha (V02-VV) – LAPV Strýčkovice je vymezena dle ZÚR PK.“
Dále se ruší část druhé věty „prostředí a také vhodněji technicky navazoval na případnou realizaci
vodní nádrže LAPV Strýčkovice.“
A ruší se třetí věta „ÚP vymezuje nový koridor pro dopravní infrastrukturu (V01-DS) – odklon silnice
II. třídy mimo centrum obce.“

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy:
Číslo přílohy
T1
01, 02, 03
T2
05, 06
P1

Název přílohy
Textová část Změny č.1 ÚP Chocomyšl (výroková část,7 stran)
Grafická část Změny č.1 ÚP Chocomyšl (výroková část, 3 výkresy)
Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚP Chocomyšl (17 stran)
Grafická část odůvodnění Změny č.1 ÚP Chocomyšl (2 výkresy)
Textová část Souhrnný text s vyznačením změn (26 stran)

ING. ARCH. VÁCLAV MASOPUST, 346 01 Horšovský Týn, Tolstého 115, IČ: 86914235

7

ÚZEMNÍ PLÁN
CHOCOMYŠL
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A.

Odůvodnění

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo obce Chocomyšl se usnesením ze dne 26.6. 2018 rozhodlo z vlastního podnětu pořídit
změnu územního plánu. Od vydání ÚP Chocomyšl (účinnost 19.10. 2011) uplynulo více než 7 let.
Součástí zprávy o uplatňování územního plánu (ÚP) Chocomyšl v uplynulém období 2011 – 2019 bylo
i zadání změny č. 1 ÚP Chocomyšl s požadavky obce i jiných žadatelů.
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Chocomyšl, který obsahoval i požadavky na zpracování návrhu změny
ÚP Chocomyšl byl vystaven k veřejnému nahlédnutí a rovněž způsobem umožňující dálkový přístup.
Dotčeným orgánům, krajskému orgánu a sousedním obcím bylo oznámení o projednání a zveřejnění návrhu
Zprávy zasláno jednotlivě.
Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí)
vydal stanovisko ze dne 6.3.2019. Podle tohoto stanoviska není nezbytné a účelné komplexně posuzovat
změnu č.1 ÚP Chocomyšl podle §10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zároveň orgán ochrany přírody (Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí) ve svém
stanovisku k zadání změny č. 1 ÚP Chocomyšl podle §45i odstavce 1 zákona o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, dospěl k závěru, že zadání změny č.1 ÚP Chocomyšl nemůže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Na základě Aktualizace č.1 ZÚR PK z roku 2014 není již vymezena rezerva lokality pro akumulaci
povrchových vod Strýčkovice a bude z ÚP Strýčkovice a bude z ÚP Chocomyšl vypuštěna.
V rámci projednání zprávy o uplatňování ÚP Chocomyšl byla dne 26.2.2019 uplatněna připomínka
Ing. Petry Kučerové a Mrg. Aleny Kučerové proti záměru umístění vrtu jako náhradního zdroje pitné vody pro
obec Chocomyšl a vymezení ochranného pásma na části pozemku parc.č. 671 v k.ú. Chocomyšl.
Připomínka byla posouzena a dle požadavku obce Chocomyšl bude záměrem omezeno funkční využití –
neoplocené zahrady pouze části pozemků z travnatého bloku o výměře cca 5.000m2. V této fázi pořizování
připomínce nebylo vyhověno.
Pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 ÚP Chocomyšl byly schváleny usnesením č. 3/209
Zastupitelstva obce Chocomyšl ze dne 26.3.2019 v rámci schválení Zprávy o uplatňování ÚP Chocomyšl
v uplynulém období 2011-2019. Současně bylo rozhodnuto, že změna č.1 ÚP bude pořizována zkráceným
postupem dle §55b odstavce 1 stavebního zákona.
Za zpracovatele změny č.1 ÚP byl vybrán Ing. Arch Václav Masopust, který vypracoval návrh změny
č.1 ÚP pro veřejné projednání.
Pořizovatel oznámil zahájení řízení o změně č.1 ÚP a stanovil termín veřejného projednání řešené
změny, které proběhlo dne 24.02.2020 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chocomyšli. O možnosti
podání námitek pořizovatel dotčené osoby poučil. V rámci veřejného projednání změny č.1 ÚP byla
v zákonem stanovené lhůtě (do 7 dnů ode dne veřejného projednání) uplatněna námitka Ing. Petry Kučerové
a Mrg. Aleny Kučerové proti záměru umístění vrtu jako náhradního zdroje pitné vody pro obec Chocomyšl,
a to z důvodu užívání zahrady na pozemku parc.č. 671 v k.ú. Chocomyšl. Po prověření vodohospodářskou
firmou a hydrogeologem se došlo k závěru, že není nezbytné vymezovat záložní zdroj a záměr VPS05 obec
vypustila. Pořizovatel a pověřený zastupitel po vyhodnocení navrhli námitce vyhovět. Dotčené orgány
a krajský úřad uplatnily ve stejném termínu pouze souhlasná stanoviska.
Návrh změny č.1 ÚP Chocomyšl posoudil Krajský úřad Plzeňského kraje – ORR jako nadřízený orgán
podle §55b odst. 4 stavebního zákona. Dne 26.8. 2020 pod zn. PK-RR/3184/20 vydal Odbor regionálního
rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje stanovisko, dle něhož konstatoval, že návrh změny respektuje
požadavky na zajištění koordinace rozvoje využívání území s ohledem na širší územní vztahy, je v souladu
s Aktualizací č.3 PÚR ČR i respektuje řešení platné ÚPD vydané krajem (ZÚR PK ve znění Aktualizaceč.4).
ORR KÚPK neshledal nedostatky, které by bránili zahájit řízení o změně č.1 ÚP Chocomyšl.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce vyhodnotil v souladu s ustanovením §53
odst.1 stavebního zákona výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí
o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č.1 ÚP Chocomyšl. Návrhy byly
14.07. 2020 doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu s výzvou, aby k nim do 30 dnů uplatnily
stanoviska. Pokud svá stanoviska v této lhůtě neuplatnily, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.
Na výzvu reagovali jen některé dotčené orgány a krajský úřad s tím, že s předloženými návrhy souhlasí.
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek je součástí odůvodnění změny č.1 ÚP.
Na základě vyhodnocení výsledků projednání byl návrh změny územního plánu upřesněn.
ING. ARCH. VÁCLAV MASOPUST, 346 01 Horšovský Týn, Tolstého 115, IČ: 86914235
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Odůvodnění

Pořizovatel přezkoumal na základě §54 odst.4 stavebního zákona soulad návrhu Změny č.1 ÚP
s platnou Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, ve znění pozdějších
aktualizací, s cíli a úkoly územního plánování , s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje
a neshledal žádné rozpory. Dále pořizovatel přezkoumal soulad odůvodnění Změny č.1 s požadavky dle §
53 odst.5 stavebního zákona.
V souladu s §54 odst.1 stavebního zákona byl Zastupitelstvu obce Chocomyšl předložen návrh
na vydání změny č.1 ÚP Chocomyšl s jeho odůvodněním.
Změna č.1 ÚP se vydává za použití ustanovení §43 odst.4 stavebního zákona formou opatření
obecné povahy v souladu s ustanovením §173 odst. 1 správního řádu. Změnu ÚP a úplné znění územního
plánu po této změně v souladu s § 55c stavebního zákona obec doručí veřejnou vyhláškou. Dnem doručení
změny ÚP a úplného znění nabývá změna účinnosti. Po nabytí účinnosti je změna ÚP závazná
pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

B.

SOULADS PÚR ČR A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE

B1.

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou Vládou ČR dne 20.
7. 2009, usnesením Vlády ČR č. 929 ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR
č. 276 dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 dne 2. 9. 2019
(s účinností od 1. 10. 2019) a Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 dne 2. 9.
2019 (s účinností od 1. 10. 2019).

Pro řešené území nevyplývají z PÚR ČR žádné konkrétní požadavky ani omezení. Řešené území
není součástí republikové rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti, nejsou zde umístěny žádné
koridory ani plochy dopravní a technické infrastruktury republikového významu. Nejbližší rozvojová oblast je
oblast OB5 - Plzeň, nejbližší rozvojová osa je osa OS1 Praha – Plzeň – Rozvadov (- Nürnberg). Základem
této rozvojové osy je dálnice D5. Koncepce rozvoje řešeného území se Změnou č.1 nemění. Je v souladu
s obecnými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR
ČR.
Změna č.1 ÚP rovněž respektuje tyto požadavky vyplývající z celorepublikových priorit územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:
- ve veřejném zájmu chránit a zachovat přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně
urbanistického, architektonického dědictví, případně vytvořit podmínky pro jejich rozvoj,
- zachovat ráz urbanistické struktury, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být provázána
s potřebami
ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje,
- při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování
kvality života obyvatel území i s jeho uživateli. Sledovat veřejný zájem v obci a najít kompromis, tak aby
bylo uspokojeno co nejvíc zájmových skupin,
- podporovat rozvoj sídlení struktury - zajistit rozvoj zástavby v návaznosti na zastavěné území
a omezit roztroušenou zástavbu ve volné krajině,
- vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi vesnickými a městskými oblastmi a zlepšit tak
jejich konkurence schopnost (společná opatření v oblasti občanské
vybavenosti, zajištění sociálních
služeb, zdravotnictví nebo vzdělání, zajištění dopravní obslužnosti,…),
- v nezastavěném území řešit ochranu území před erozí vymezením ploch pro přírodě blízká
opatření.
- Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace
pro udržitelný rozvoj území.
ING. ARCH. VÁCLAV MASOPUST, 346 01 Horšovský Týn, Tolstého 115, IČ: 86914235
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Odůvodnění

Změna ÚP byla zpracována v souladu s těmito požadavky.
B2.

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, vydanými
Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2. 9. 2008 č. usnesením 834/08 (ZÚR PK), ve znění
Aktualizace č.1 vydané usnesením č. 437/14 dne 10. 3. 2014 Zastupitelstvem Plzeňského
kraje, Aktualizace č. 2 vydané usnesením č. 815/18 dne 10. 9. 2018 Zastupitelstvem
Plzeňského kraje, s nabytím účinnosti dne 29. 9. 2018 a Aktualizace č. 4 vydané usnesením
č. 920/18 dne 17.12. 2018 Zastupitelstvem Plzeňského kraje, s nabytím účinnosti dne 24.1.
2019.

Řešené území není součástí rozvojového území, neprochází jím ani rozvojová osa dle ZÚR PK. Je
však součástí specifické oblasti SON8 Kolovečsko.
V rámci SON8 je třeba respektovat tato kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
- posilovat stabilitu sídelní struktury regionu, zejména menších vesnických sídel s cílem obnovy
vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území,
- podmínky pro podnikání rozvíjet s ohledem na místní předpoklady a tradice, s důrazem na přírodně
šetrné zemědělství,
- vytvářet podmínky pro využití rekreačního potenciálu území s ohledem na místní podmínky
a ochranu krajinného rázu.
Úkoly pro územní plánování obcí v SON8:
- zabezpečit optimální lokalizaci podnikatelských aktivit v území, opírající se o využití místních
podmínek rozvoje, směřující k posílení soudržnosti obyvatel území,
- posilovat trvalé osídlení nabídkou volných ploch pro přiměřený rozvoj bydlení.
Do řešeného území dále zasahují tyto koridory dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu dle ZÚR PK, resp. dle její Aktualizace č.1,2 a 4:
- VTL plynovod vč. regulační stanice,
- Záplavové území Q100 Merklínky,
- Dominantní krajinné veduty,
- Návrh přírodního parku Branžovský hvozd,
- Regionální ÚSES,
Ze ZÚR PK vyplývají pro ÚPD řešeného území následující požadavky:
- ZÚP upřesňuje regionální ÚSES, vymezený v ZÚR PK, nefunkční prvky tohoto systému jsou
v ÚPD dále vedeny jako veřejně prospěšná opatření;
- ZÚP respektuje stanovené záplavové území vodního toku Merklínka s hranicí odpovídající
průtoku velkých vod Q100,
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Změna č.1 územního plánu Chocomyšl

Odůvodnění

Výřez z výkresu Uspořádání území kraje ze ZÚR PK
V rámci hlavních cílů územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje v Plzeňském kraji ÚP
respektuje tyto zásady:
- k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem s ohledem na místní podmínky
a preferované funkce území,
- v sídlech lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní
předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou
ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot),
- racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména
na životní prostředí,
- při návrhu rozvojových ploch byly minimalizovány zábory ZPF v I. a II. třídě přednosti v ochraně.
- při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny
a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,
- chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny před změnami, které by mohly
jejich působení v krajině poškodit.
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Odůvodnění

Výřez z koordinačního výkresu ze ZÚR PK

C.

SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY
NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Změna č.1 ÚP Chocomyšl byla zpracována v souladu s cíli územního plánování dle §18 a úkoly
územního plánování dle §19 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Změna ÚP vytváří
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Při řešení Změny č.1 ÚP byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy týkající se rozvoje řešeného
území. Nové zastavitelné plochy byly vymezeny dle aktuálních požadavků na rozvoj v nejbližším období.
Navržené změny nemají vliv na architektonické ani urbanistické hodnoty v území.

D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STAVEBNÍHO

ZÁKONA

A

JEHO

Změna č.1 ÚP Chocomyšl je řešena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je proveden dle vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů.
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E.

Odůvodnění

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Změna č.1 ÚP Chocomyšl byla zpracován v souladu s požadavky zvláštních předpisů. V rámci projednávání
zprávy o uplatňování ÚP / zadání změny i návrhu ÚP byly obeslány dotčené orgány (DO), veřejnost i
sousední obce, které mohli nebo uplatnili svá stanoviska a požadavky. Požadavky a stanoviska dotčených
orgánů na úpravu ÚP byly předány zpracovateli projektové dokumentace, který je do změny č.1 ÚP
Chocomyšl zapracoval - viz postup pořízení a vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. K řešení rozporu během projednávání ÚP nedošlo.

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k oznámení o projednávání zprávy o
uplatňování ÚP, jejíž součástí bylo i zadání změny č.1 ÚP:
ZoU1: Povodí Vltavy, s.p., ze dne 13.2. 2019
Připomínky:
1. Do textové i grafické části ÚP bude doplněno stanovené záplavové území významného vodního toku
Merklínka včetně vymezení aktivní zóny záplavového území.
2. Vzhledem k předpokládané změně klimatických poměrů a zvyšující se četnosti období sucha
doporučujeme v ÚP ponechat plochu V02-VV jako územní rezervu pro LAPV Strýčkovice (dle původního
generelu LAPV).
Vyhodnocení:
1. Požadavek byl zapracován do návrhu textové i grafické části změny ÚP.
2. Pořizovatel se přednostně řídil Aktualizovanými zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, ze kterých
byl záměr vypuštěn. Plocha územní rezervy V02-VV pro LAPV Strýčkovice může být v návrhu ÚP
ponechána jako záměr obce či oprávněného investora. Plocha územní rezervy musí být v budoucnu
prověřena změnou územního plánu a případně zahrnuta do zastavitelných ploch.
Stanoviska uplatněná k veřejnému projednání:
VP1: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 25.2.2020
Rozvojové lokality pro vodní plochy představují zábor zemědělské půdy V.třídy ochrany. Záměry souvisí s
revitalizací vodního toku Merklínka, které budou plnit funkci zadržování vody v krajině. Předmětný zábor
pozemků ZPF je z hlediska zásad plošné ochrany ZPF akceptovatelný.
Vyhodnocení: Bez opatření.

F.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍZÁKLADNÍ INFORMACEO VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Změna č.1 ÚP nebude mít vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti soustavy Natura 2000
vzhledem ke skutečnosti, že se v řešeném území uvedené lokality nenacházejí.
Krajský úřad nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP Chocomyšl z hlediska vlivů
na životní prostředí ani vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů
na životní prostředí nebylo požadováno ani od Ministerstva životního prostředí.

G.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ (stanovisko SEA)

Příslušný krajský úřad ve svém stanovisku PK-ŽP/2068/19 ze dne 6.3.2019 konstatuje, že Změna
č.1 ÚP Chocomyšl nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo na celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
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Změna č.1 územního plánu Chocomyšl

H.

Odůvodnění

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj, a proto příslušný
úřad nevydával stanovisko k návrhu koncepce.

I.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

I1.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Mapovým podkladem, nad kterým byla zpracována Změna č.1 ÚP Chocomyšl, je digitální katastrální
mapa z 09/2019. V říjnu 2011 byl formou opatření obecné povahy schválen Územní plán Chocomyšl,
v němž byly vymezeny hranice zastavěných území obce. Stanovené hranice zastavěných území tedy
vychází z tohoto dokumentu a jsou zpřesněny podle nového mapového podkladu. Od doby vydání územního
plánu Chocomyšl došlo k zastavění několika zastavitelných ploch a ploch přestaveb. Hranice zastavěného
území byla aktualizována k datu 1.11.2019.
I2.
I2.1.

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)
Hlavní cíle rozvoje území obce nejsou Změnouč.1 ÚP Chocomyšl měněny.

I2.2.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Chocomyšl nejsou situovány v blízkosti nemovitý kulturních
památek.
PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Zvláště chráněná území:
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Chocomyšl nejsou situovány v zvláště chráněném území.
Obecně chráněná území:
Řešené území je situováno mimo vyhlášené plochy přírodních parků dle § 12 zákona č.114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Celé řešené území je dotčena dle ZÚR PK
navrhovaným PP Branžovský Hvozd. V řešeném území se nachází významné krajinné prvky (VKP) ze
zákona – lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy dle § 3 písm. b zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. VKP tvořící krajinnou matrix a základ krajinného rázu, musí být
zachovány. Jedná se v převážné většině o rozptýlenou krajinnou zeleň. Nenachází se zde žádný
registrovaný VKP.
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Chocomyšl nezasahují do oblastí Natura 2000 dle § 3 odst.1 písm. q
a r zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ani do území
biosférické rezervace ani geoparku (Unesco).
V řešeném území se nenachází žádný památný strom dle § 46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Do řešeného území nezasahuje žádné smluvně chráněné území (SCHÚ) dle § 39 zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Další hodnoty:
Řešené území spadá do území se zvýšenou ochranou krajinného rázu Chudenická oblast a severní
okraj řešeného území Domažlicko-chodská oblast.
Do řešeného území též zasahuje výrazná krajinná veduta.
I3.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce je Změnou č.1 ÚP Chocomyšl respektována a Změna č.1 ÚP z ní svým
návrhem vychází.
I4.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN
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Změna č.1 územního plánu Chocomyšl

Odůvodnění

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
-

Z1.R01-OV (Chocomyšl-sever) …tato plocha umožňuje umístění střelnice na okraji sídla.
Limitujícími prvky jsou: dominantní krajinná veduta;
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

-

Z1.N01-VV a Z1.N02-VV (SV a V od Chocomyšle) … tyto plochy jsou vymezeny za účelem
umístění nových vodních ploch na toku Merklínky, které budou sloužit jako protipovodňová opatření
a zároveň zadrží vodu v krajině.
Limitujícími prvky jsou: záplavové území Q100, LBK, plošná meliorace území;

-

Z1.N03-LS (severně od Chocomyšle) … tato plocha je vymezena za účelem zalesnění území.
Fakticky je tato plocha již zalesněna.
Limitující prvky nejsou;

-

Z1.N04-DS (východně od Chocomyšle) …tento koridor je vymezen za účelem umístění přeložky
silnice II/185 mimo zastavěná území sídla.
Limitujícími prvky jsou: záplavové území Q100, ÚSES, plošná meliorace území, STL plynovod vč.
OP, vedení el. energie VN vč. OP, vodní tok;

-

Z1.N05-DU, Z1.N06-DU, Z1.N07-DU a Z1.N08-DU … tyto plochy jsou vymezeny za účelem
umístění nových účelových komunikací, které budou zajišťovat dostatečnou prostupnost krajiny.
Limitujícími prvky jsou: záplavové území Q100, ÚSES, plošná meliorace území, kanalizace, OP
lesa;

I5.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Změna č.1 územního plánu do systému sídelní zeleně nezasahuje.

I6.
I6.1.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční doprava:
Koncepce dopravní infrastruktury byla respektována. V návrhu Změny č.1 ÚP byl povýšen význam
přeložky silnice II/185 mimo zastavěná území sídla, který byl nově vymezen jako návrhový koridor. Tento
koridor byl vymezen na základě zpracované vyhledávací studie (Macán 2019) a byl zařazen do veřejně
prospěšných staveb. Důvodem pro zpřesnění tohoto koridoru byla možnost řešení jeho pozemkového
vymezení v rámci probíhající komplexní pozemkové úpravy.
Účelové komunikace:
Změna č.1 ÚP vymezuje čtyři účelové komunikace Z1.N05-DU, Z1.N06-Du, Z1.N07-DU a Z1.N08DU (polní a lesní cesty), které navazují na vymezené účelové komunikace v sousedních správních územích.
Tyto komunikace by měly být převzaty probíhající komplexní pozemkovou úpravou.
Doprava v klidu:
Plochy, navržené Změnou ÚP č.1 nevyvolají požadavky na vybudování nových parkovacích stání.
Cyklistická a pěší doprava:
Navržené řešení neovlivní stávající cyklistické a pěší trasy. Pro rozvoj těchto forem dopravy jsou
vymezeny výše popsané víceúčelové komunikace.
Železniční doprava:
Navržené řešení neovlivní tento druh dopravy.
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Odůvodnění

Letecká doprava:
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Chocomyšl nejsou situovány v blízkosti letiště ani vzletové
a přistávací dráhy ani neleží v OP letiště.
I6.2.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodní zdroje a zásobování vodou:
Změna č.1 ÚP zpřesňuje koncepci zásobování vodou. Ta spočívá ve vybudování nové vodovodní
sítě v sídle zřízení nového vodojemu vč. úpravny vod, nového vodního zdroje a propojení tohoto systému se
systémem stávajícím. Tento systém je současně zařazen do veřejně prospěšných staveb.
Odvádění a čištění odpadních vod:
Změna č.1 ÚP Chocomyšl zpřesňuje koncepci odvádění a čistění odpadních vod na základě
nedávno realizovaného systému spočívajícím v odvedení splaškových vod oddílnou kanalizací na centrální
ČOV umístěnou východně od sídla.
Odvádění dešťových vod:
Doporučeny jsou přírodě blízké způsoby nakládání s dešťovými vodami, tzn. např. zadržovací
nádrže s přepadem a postupným upouštěním, vsakovací jímky, retenční tůně, apod.. Pro odvádění
dešťových vod v současné době slouží bývalá jednotná kanalizace.
ENERGETIKA
Zásobování elektrickou energií:
Navržené změny nebudou mít vliv na celkovou koncepci zásobování území elektrickou energií.
Zásobování zemním plynem a teplem:
Navržené změny nebudou mít vliv na celkovou koncepci zásobování území plynem.
Obnovitelné zdroje:
V navržené lokalitě se nepředpokládá s umístěním žádných zdrojů z obnovitelných energií.
DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Změnou č.1 ÚP nedojde k ovlivnění stávajícího systému.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Koncepce nakládání s odpady zůstává zachována.
I6.3.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Stávající občanská vybavenost je respektována. Nově je změnou ÚP č.1 vymezena plocha Z1.R01OV za účelem možného umístění střelnice.
I6.4.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Změna č.1 ÚP respektuje stávající veřejná prostranství a nevymezuje prostranství nová.

I7.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Lokality navržené Změnou č.1 ÚP nemají zásadní vliv na koncepci uspořádání krajiny.

I7.1.

ÚSES
Změna č.1 ÚP do vymezeného systému nezasahuje.

I7.2.

PROSTUPNOST KRAJINY
Změna č.1 vymezuje účelové komunikace Z1.N05-DU, Z1.N06-Du, Z1.N07-DU a Z1.N08-DU, které
zvýší prostupnost krajiny.
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I7.3.

Odůvodnění

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Změna ÚP č.1 nenavrhuje nová protierozní opatření.

I7.4.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI A OBNOVA PŘÍZNIVÉHO VODNÍHO REŽIMU KRAJINY
V řešeném území se uplatňuje vymezené záplavové území se stanovenou hranicí odpovídající
průtoku velkých vod Q100. Nové zastavitelné plochy nejsou v záplavovém území umisťovány. Pro zpomalení
povodňové vlny v nižších partiích vodního toku Merklínka jsou navrženy dvě vodní plochy Z1.N01-VV
a Z1.N02-VV.
I7.5.

ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A PLOCHY, INVESTICE DO PŮDY
Lokality navržené Změnou č.1 ÚP zásadním způsobem nemění odtokové poměry v řešeném území.
Pro zpomalení odtoku vod z řešeného území jsou navrženy dvě vodní plochy Z1.N01-VV a Z1.N02-VV
I7.6.

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Ochrana ložisek nerostných surovin:
Lokality navržené Změnou č.1 ÚP se nedotýkají zájmů ochrany ložisek nerostných surovin.
Sesuvná území, svahové deformace a oznámená hlavní důlní díla se v řešeném území nevyskytují.

I8.

STARÉ ZÁTĚŽE, POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY
V lokalitě řešené Změnou č.1 ÚP se nenachází žádná evidovaná stará skládka, která se považuje
za místo možného ekologického rizika.
V území se nenacházejí lokality důležité pro obranu státu, vojenské objekty s jejich ochrannými
pásmy ani významná zařízení civilní ochrany (zájmy Armády ČR, zájmy Ministerstva obrany ČR). Nejsou
zde zastoupeny ani plochy požární ochrany.

J.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území se soustřeďuje na vyhodnocení počtu proluk
a dosud nezastavěných pozemků v rámci stabilizovaných ploch pro bydlení a dále pak ploch přestaveb –
viz tabulka níže:
Označení plochy
Celková
Počet
Počet
Předpokl.
/ číslo pozemku dle KN
plocha
rodinných bytových
počet
2
(m )
domů
jednotek
obyvatel
p.č. 64/1 (Chocomyšl)
2 116
1
1
3
P01-BR (Chocomyšl)
2 000
2
2
6
Celkem
3
3
9
Potenciál využití zastavěného území spolu s vymezenými plochami přestaveb v oblasti bydlení byl
stanoven na cca 3 bytové jednotky, resp. rodinné domy pro cca 9 obyvatel.
Od platnosti ÚPD byl v obci vystavěn celkem 1 rodinný dům a počet obyvatel za 8 let vzrostl z 112
(1.1.2011) na 113 (1.1.2019).
Zpracovatel společně s pověřeným zastupitelem zhodnotil potřebnost vymezených zastavitelných
ploch pro bydlení vymezené platným ÚP.
Žádné nové plochy pro bydlení nejsou Změnou č.1 ÚP Chocomyšl vymezeny.

K.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH
VZTAHŮ
Širší vztahy nejsou navrženým řešením Změny č.1 dotčeny.
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L.

Odůvodnění

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Zadání Změny č.1 nebylo zpracováno. Změna č.1 ÚP Chocomyšl je pořizována zrychleným
postupem.

M.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Změna č.1 ÚP nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny
v ZÚR PK.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

N.

Bonitované půdně ekologické jednotky:
Ochrana se realizuje formou vymezených bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Podmínky ochrany ZPF vyplývají ze zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (Ochrana ZPF
při územně plánovací činnosti) a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., ve znění pozdějších úprav. Kvalita ZPF je
hodnocena dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 k odnímání
půdy ze ZPF. Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny „Třídy ochrany zemědělského půdního
fondu“, zařazující jednotlivé pětimístné kódy BPEJ do 5 tříd přednosti v ochraně (I. až V.).
Využití půd v řešeném území: zemědělská půda 66,0 % (276 ha), lesy 24,6 % (103 ha), vodní plochy
2,3 % (9,7 ha), zastavěné plochy 1,1 % (4,6 ha) a ostatní plochy 5,8 % (24,3 ha) z celkové výměry správního
území obce. Z celkové výměry zemědělské půdy činí orná půda 65,0 % (179,5 ha), TTP 31,7 % (87,5 ha)
a zahrady 2,7 % (7,5 ha). V řešeném území se vyskytují půdy všech tříd přednosti v ochraně BPEJ).
Vyhodnocení navrženého řešení na předpokládané zábory ZPF je uvedeno v následující tabulce:
Zábor ZPF podle kultur
(ha)

Výměra
lokality
(ha)

Zábor
ZPF
(ha)

0,160

0,113

Plochy občanského vybavení celkem
Z1.N01Plochy vodní
VV
Z1.N02Plochy vodní
VV

0,160

Způsob využití plochy

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)

trvale
travnatý
povrch

zahrady
a sady

0,008

0,105

-

0,113

0,008

0,105

0,868

0,850

-

0,850

-

-

-

-

- 0,850

0,324

0,324

-

0,324

-

-

-

-

- 0,324

Plochy vodní celkem

1,192

1,174

0,000

1,174

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 1,174

Plochy změn celkem

1,352

1,287

0,008

1,279

0,000 0,000 0,000

0,105 0,000 1,174

Z.R01OV

Plochy občanského
vybavení

orná
půda

I.

II.
-

III.
-

0,000 0,000 0,000

IV.

0,105

V.
-

-

0,105 0,000 0,000

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF u vymezených dopravních koridorů je uvedeno
v následující tabulce:
Lokalita

Typ koridoru

Z1.N04-DS
Koridor přeložky silnice II/185
Plochy dopravní infrastruktury území
celkem

Délka osy
komunikace
(m)

2150

Šířka (m)

10,0

Průměrná
Předpokládaný
šířka vč.
Předpokládaný
zábor ZPF a
zářezů,
zábor koridoru
jeho třídy
náspů a
(ha)
ochrany
příkopů (m)

15,0

3,225

III. (cca 40%),
IV. (cca 30%),
V. (cca 30%).

3,225
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Odůvodnění

3,225

Zdůvodnění navrhovaného trvalého záboru ZPF:
Z celkové rozlohy ploch změn (1,352 ha), navrhovaných v rámci Změny č.1 ÚP, dochází celkem
k předpokládanému záboru 1,287 ha ZPF. Na nejcennějších půdách s ochranou bonity 1. a 2. stupně není
vymezena žádná zastavitelná plocha. Zábor pro občanskou vybavenost čítá 0,160 ha, zábor pro plochy
vodní, které jsou vymezeny jako protipovodňová opatření zvyšující retenční schopnost krajiny je 1,174 ha,
zábor pro přeložku silnice II/185, která je veřejně prospěšnou stavbou je 3,225 ha.
Zábor ZPF pro polní cesty nebyl dle metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj
a Ministerstva pro životní prostředí vyhodnocen.
Ochrana lesního půdního fondu:
Celkový podíl PUPFL na výměře řešeného území je 24,6 % (103 ha). Lesy jsou chráněny ze zákona
jako významné krajinné prvky a mají stanovenu orientační hranici 50 m od okraje lesa, zabezpečující jejich
ochranu. V řešeném území se nacházejí lesy hospodářské a lesy zvláštního určení.
Změna č.1 ÚP vymezuje plochu Z1.N03-LS sloužící k zalesnění území. Reálně se však jedná již
o vysazený mladý les. Výměra této plochy je 0,61 ha.
Změna č.1 ÚP neuvažuje s novými zábory PUPFL.

O.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

N1 – námitka doručena: 25.02.2020
Žadatel:
Ing. Petra Kučerová a Mgr. Alena Kučerová, Chocomyšl č.p. 25, 345 43 Chocomyšl
Vlastník pozemku parc.č. 671 (1.985m2 , zahrada) v k.ú. Chocomyšl uplatňuje námitku k bodu 16.2.
Technická infrastruktura a vodní hospodářství, proti umístění vrtu jako náhradního zdroje pitné vody pro
obec Chocomyšl z důvodu užívání zahrady.
Umístěním vrtu dojde k omezení užívání uvedeného pozemku, a to vymezením ochranného pásma
navrhovaného vodního zdroje pitné vody dle platných zákonů.
Pokud má dojít k omezení vlastnického práva, měl by se uplatnit test proporcionality mezi dvěma
chráněnými zájmy. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, zda by uvedeného cíle nemohlo být dosaženo jinými
opatřeními, které by nezasahovali do našeho vlastnického práva. Nelze bezdůvodně omezovat využití
pozemku v případě, kdy náhradní zdroj pitné vody mohl bát umístěn například na obecním pozemku a bylo
tak dosaženo stejného účelu. Není nám známo, že by byl pozemek parc.č. 671 vyhodnocen jako
nejvhodnější pro umístění vrtu a že by tedy nemohlo být veřejného zájmu dosaženo jinak, než omezením
práva vlastnického. Podle výše uvedeného nejsou splněny podmínky pro umístění vrtu jako náhradního
zdroje pitné vody pro obec Chocomyšl na pozemek parc.č. 671, který je v našem vlastnictví.
Věříme, že naší námitce bude vyhověno, nebude zasahováno do našich vlastnických práv a umístění vrtu na
pozemku parc.č. 671 bude ze změny ÚP vyjmuto.
Vyhodnocení námitky:
námitce se vyhovuje
Řešený pozemek parc.č. 671 v k.ú. Chocomyšl je zatravněný a ve spodní části (u cesty) částečně
podmáčený.
Návrh změny č.1 ÚP Chocomyšl zpřesnil koncepci zásobování obce vodou, která spočívá ve vybudování
nové vodovodní sítě v obci, zřízení nového vodojemu včetně úpravny vody, nového vodního zdroje a
propojení tohoto systému se systémem stávajícím. V rámci úpravy koncepce zásobování vodou byly
vymezeny další veřejně prospěšné stavby VPS03 -vodojem, VPS04 – vodní zdroj a VPS05 - záložní vodní
zdroj.
Systém zásobování obce vodou z veřejného vodovodu a související vydatnost nových zdrojů byly prověřeny
odbornou vodohospodářskou firmou a hydrogeologem. Závěrem těchto odborných posouzení bylo, že pro
zásobování obce vodou jsou kapacitně dostačující stávající zdroje + plánovaný vodní zdroj (VPS04) a není
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nezbytné vymezovat záložní vodní zdroj (VPS05). Z těchto důvodů obec přehodnotila své požadavky a z
návrhu změny č.1 vypustila záměr VPS05- záložní vodní zdroj.

Návrh změny č.1 k veřejnému projednání.
Návrh změny č.1 k opakovanému veřejnému
projednání.

P.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

PZ1 – připomínka doručena: 26.02.2019
Žadatel:
Ing. Petra Kučerová a Mgr. Alena Kučerová, Chocomyšl č.p. 25, 345 43 Chocomyšl
Vlastník pozemku parc.č. 671 (1.985m2 , zahrada) v k.ú. Chocomyšl uplatňuje připomínku ke zprávě o
uplatňování a k zadání změny č.1 ÚP Chocomyšl. Zadání změny č.1 ÚP umisťuje nový záměr Z8 - vodní
zdroj (vrt) jako náhradní zdroj pitné vody pro obec Chocomyšl. Tímto záměrem dojde ke znemožnění užívání
uvedeného pozemku, a to vymezením ochranného pásma navrhovaného vodního zdroje pitné vody dle
platných zákonů. Věříme, že naší připomínce bude vyhověno a záměr Z8 na pozemku parc. č. 671 bude
zrušen.
Vyhodnocení připomínky:
připomínce se nevyhovuje
Obec Chocomyšl požaduje na svém území vymezit nové i záložní vodní zdroje pitné vody, které by měli být
zapojeny do stávajícího vodovodního systému obce. Navrhovanými záměry (Z6 – nový vodní zdroj, Z7 –
nový vodojem a Z8 – záložní vodní zdroj) chce obec vyřešit současný nedostatek pitné vody v podzemních
zdrojích v důsledku sucha, které je způsobeno zejména deficitem srážek.
Bodová značka navrhovaného záložního vodního zdroje a plánovaného ochranného pásma je
orientační umístění záměru. Konkrétní umístění vodního zdroje bude vycházet až z provedeného
hydrogeologického posudku, který zajistí obec. Nový záměr veřejně prospěšné stavby bude vymezen pouze
na části pozemků v řešené lokalitě. Záměrem bude omezeno funkční využití – neoplocené zahrady pouze
části pozemků ze souvislého travnatého bloku o současné výměře cca 5.000m2.

Q.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část Odůvodnění Změny č.1 ÚP má celkem 17 stran.
Grafická část Odůvodnění Změny č.1 ÚP obsahuje tyto 2 výkresy:
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06

Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů PF

Odůvodnění
M 1:5 000
M 1:5 000

Změna č.1 ÚP je kompletně zpracována digitálním způsobem v programu ArcGis. Data budou
v kompletní podobě poskytnuta obci (vektorová zdrojová data, editovatelné podoby textové části, PDF všech
výkresů). Součástí dokumentace je datový nosič, na kterém je změna č.1 ÚP zpracována ve formátech *.pdf,
*.doc, *.mxd a dalších vektorových formátech.

R.

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK

Pro účely Změny č.1 ÚP Chocomyšl jsou definovány tyto vybrané pojmy:
a)
Areál je zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití.
Součástí areálu jsou zpravidla pozemky zeleně, provozních prostranství (manipulační a obslužné
plochy, plochy pro parkování a odstavování vozidel apod.) nebo rezervní plochy pro rozšíření areálu.
b)
Brownfields jsou opuštěná, zanedbaná, nevyužívaná nebo nevhodně využívaná území povětšinou
v zastavěném území, která mohou, ale nemusí vykazovat ekologickou zátěž. Tato území
s nevhodnou prostorovou strukturou jsou určená k regeneraci, dostavbě, případně k asanaci a nové
výstavbě odpovídající navrhované urbanistické koncepci.
c)
KZP - koeficient zastavěné plochy - je podíl maximální zastavěné plochy pozemku k pozemku
či vzájemně souvisejícím pozemkům určeným k umístění stavby. Do koeficientu zastavěné plochy se
počítají pouze nadzemní stavby, nezapočítávají se zpevněné plochy. Cílem stanovení tohoto
koeficientu je určení maximální hustoty urbanistické struktury v dané ploše.
d)
KZ - koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započítávaných ploch zeleně k pozemku
či pozemkům určeným k umístění stavby.
e)
Plochy přestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavěném území vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
f)
Plochy stabilizované tvoří území se zachovaným dosavadním charakterem a vysokou mírou stability
využití i prostorové struktury zástavby, zeleně nebo krajiny, v níž ÚP nepředpokládá podstatné
změny (viz legendy grafické části ÚP).
g)
Plochy změn zahrnují rozvojová území, v nichž je předpokládán kvalitativně odlišný způsob jejich
využití (viz legendy grafické části ÚP).
h)
Územní rezervy jsou povětšinou ty části nezastavěného území, jejichž charakteristiky budou
v budoucnosti prověřeny, zdali jsou vhodné pro stanovený účel (viz legendy grafické části ÚP).
Jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by podstatně ztížil nebo znemožnil
prověřované budoucí využití.
i)
Řemeslná výroba, služby mající charakter výroby – výroba v malém rozsahu produkce a
využívaných ploch, bez velkých nároků na přepravu, bez negativních dopadů na životní prostředí,
které nepřesahují hranice jednotlivých areálů (např. truhlářství, klempířství, zámečnictví, sklenářství,
výroba lahůdek, malé pekárny apod.)
Pro účely Změny č.1 ÚP Chocomyšl jsou definovány tyto používané zkratky:
AOPK ... Agentura ochrany přírody a krajiny
BP... bezpečnostní pásmo
BPEJ … bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČOV … čistička odpadních vod
ČSÚ … český statistický úřad
DP … dobývací prostor
DTS … distribuční trafostanice
EO … ekvivalentní obyvatel
ES … ekologická stabilita
CHLÚ … chráněné ložiskové území
IP … interakční prvek
KN … katastr nemovitostí
KZ … koeficient zeleně
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KZP … koeficient zastavěné plochy
LBC … lokální biocentrum
LBK … lokální biokoridor
MÚ … městský úřad
MMR … ministerstvo pro místní rozvoj
MŽP … ministerstvo životního prostředí
NN … nízké napětí
OP … ochranné pásmo
ORP … obec s rozšířenou působností
PF… půdní fond
PK... pozemkový katastr
PUPFL … pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR ČR … Politika územního rozvoje ČR 2008
RBC … regionální biocentrum
RBK … regionální biokoridor
RD … rodinný dům
STL … středotlaký
SZ … stavební zákon
TTP … trvalý travní porost
ÚAP … územně analytické podklady
ÚAN … území s archeologickými nálezy
ÚP … územní plán
ÚPD … územně plánovací dokumentace
ÚS … územní studie
ÚSES … územní systém ekologické stability
VKP … významný krajinný prvek
VN … vysoké napětí
VVN … velmi vysoké napětí
VPS … veřejně prospěšná stavba
VPO … veřejně prospěšné opatření
VTL … vysokotlaký
ZD … zemědělské družstvo
ZPF … zemědělský půdní fond
ZÚR PK … Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

S.

POUČENÍ

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu každý
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti Změně č.1 územního plánu Chocomyšl vydané formou opatření obecné povahy nelze dle ust.
§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

T.

ÚČINNOST

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj.
dne.....................
Ladislav Kohout
starosta obce

Ondřej Bosák
místostarosta obce

…..………………………………….

………….……………………………….
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