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ÚZEMNÍ PLÁN

NEVOLICE
ZMĚNA č.1

Záznam o účinnosti :
a) Označení správního orgánu, který Změnu č.1 ÚP Nevolice vydal:
Zastupitelstvo obce Nevolice
b) Pořadové číslo změny: 1
c) Datum nabytí účinnosti Změny č.1 ÚP Nevolice: 22.02.2022
d) Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele :
ing. Ivana Sladká
vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Domažlicích
otisk úředního razítka :

I.

Změna č.1 územního plánu Nevolice

IA. Textová část :
1) V kapitole a) Vymezení zastavěného území se v první větě se za slova : „aktualizovaných k 31.3.2014“ vkládá text : “, aktualizováno k 31.12.2021“.
2) V kapitole c) se doplňuje, resp. mění nadpis na : „c) Urbanistická koncepce včetně
urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“
3) V kapitole c) se vkládá za 4. odstavec končící slovy: „v návaznosti na stávající zastavěné území.“ nový odstavec :
„Změnou č.1 ÚP Nevolice jsou na základě Zprávy o uplatňování ÚP Nevolice za
období 2014-2019 obsahující požadavky Zadání Změny č.1 do územního plánu doplněny přestavbové plochy P1/4, P1/5, P1/8, P1/9, P1/19 a P1/20 bydlení v rodinných domech venkovské (BV) včetně potřebného rozšíření plochy veřejného prostranství (PV).
Plochy přestavby jsou označeny indexy uvedenými v grafické i textové části Změny č.1
ÚP Nevolice (číslo před lomítkem je pořadové číslo změny, číslo za lomítkem je pořadové číslo lokality změny dle schváleného Zadání).
4) V kapitole c) se v tabulce výčtu přestavbových ploch škrtá položka P1, P5 a P8, u
plochy P3 se mění kapacita ze 2 na 1RD a na konec odstavce se vkládají nové položky :
„PLOCHY PŘESTAVBY
index max.kapacita podmínky využití
P1/4 1RD
P1/5 1RD
max. výška 1,5 NP (místo P1)
P1/8 1RD
P1/9 1RD
max. výška 1,5 NP
P1/19 3RD
rozšíření veřejného prostranství na min.8,0m k umístění
místní komunikace
P1/20 4RD
rozšíření veřejného prostranství na min.8,0m k umístění
místní komunikace, max. výška 1,5 NP (místo P5)
5) V kapitole d) se doplňuje, resp. mění nadpis na : „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro jejich využití.“
6) V kapitole d) se v oddíle Doprava v první odrážce druhého odstavce škrtá výraz : „a
P5“ a za třetí odstavec končící slovy : “v rámci vymezeného veřejného prostranství .“
se vkládají nové odstavce :
„Změnou č.1 navrhované doplnění přestavbových ploch P1/8, P1/19 a P1/20 je
podmíněno rozšířením veřejného prostranství (PV) pro umístění obslužné komunikace.
Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s
ustanovením ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, popřípadě
73 0804 - Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty.“
7) V kapitole d) se v oddíle Technické vybavení území ve druhém odstavci za slova :
“zokruhování stávajících větví v místě zastavitelné plochy Z3.“ vkládají nové odstavce:
„Lokality doplněné Změnou č.1 ÚP Nevolice budou na stávající řady jejich prodloužením, resp. zokruhováním (od Z1 k P1/19, P1/20 a P1/8).
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Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu se zněním § 29 odst. 1
písm. k) zákona o PO a dále v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody.“
8) V kapitole d) se v oddíle Technické vybavení území ve třetím odstavci v první větě
škrtá text : „,která bude realizována společně s obcí Smolov.“, ve druhé větě se za
slova : „navržena čerpací stanice odpadních vod“ doplňuje text : „Změnou č.1 ÚP
Nevolice mírně posunutá jižním směrem (ČSOV – Z17),“, dále se text : „v souběhu se
stávajícím vodovodním řadem do Smolova.“ nahrazuje textem : „ve stávajících plochách veřejného prostranství severně do Domažlic (Z18).“ a na konci druhého odstavce se škrtá výraz : „P5“ a doplňuje věta : „Změnou č.1 ÚP Nevolice doplněné
přestavbové plochy P1/4, P1/5, P1/8, P1/9, P1/19 a P1/20 budou napojeny na původně navrženou splaškovou kanalizační síť, v ploše P1/4 jejím prodloužením
s domovní ČS.“
9) U kapitoly e) se mění nadpis na : „e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení
podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin“
10) U kapitoly f) se mění nadpis na : „f) Stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“
11) V kapitole f) v oddíle plochy bydlení v rodinných domech (BI) se v odstavci d)
podmínky prostorového uspořádání ve druhé odrážce mění výměra nových pozemků z 800m2 na 600m2 a škrtá text : „zastavitelnost pozemku max. 30%, do které se
započítávají přístřešky, terasy, bazény, zahradní domky a podobné účelové stavby
a veškeré zpevněné plochy a komunikace“
12) V kapitole f) v oddíle plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
se v odstavci d) podmínky prostorového uspořádání ve čtvrté odrážce škrtá text: „zastavitelnost pozemků max.30%,“ a mění výměra nových pozemků z 900m2 na 600m2
13) V kapitole f) v oddílech plochy zeleně ochranné a izolační (ZO), plochy zeleně
přírodního charakteru (ZP), plochy lesní (PUPFL ) a plochy vodní a vodohospodářské (V) se v odstavci e) nepřípustné na konec doplňuje nová odrážka :
“- oplocování pozemků“
14) V kapitole g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch
pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit se ve druhém odstavci u položek :
V1 – vodovodní řad k lokalitě Z1, škrtá P5 a doplňuje :“, P1/8, P1/19 a P1/20“
V2 – vodovodní řad v lokalitě Z2, P4 doplňuje : “a P1/4“
K3 – splašková kanalizace se doplňuje : “s prodloužením k P1/4 s DČS“
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a)

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území včetně souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem

Z hlediska širších vztahů nemá Změna č.1 ÚP Nevolice vzhledem ke svému obsahu žádné dopady na sousední území, výjimkou je nová trasa výtlačného potrubí na
ČOV Domažlice, vedená z Nevolic severním směrem přímo na Domažlice oproti dříve
plánovanému propojení přes Smolov.
Podle Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR, schválené usnesením Vlády ČR č.929
dne 20.7.2009, resp. Aktualizace č.1 schválené usnesením Vlády ČR č.276 dne
15.4.2015, Aktualizace č.2 schválené usnesením Vlády ČR č.249 z 30.9.2019, Aktualizace č.3 schválené usnesením Vlády ČR č.250 z 30.9.2019, Aktualizace č.5 schválené
usnesením Vlády ČR č.149 dne 10.9.2020 a Aktualizace č.4, která nabyla účinnosti dne
1.9.2021 se Nevolice nenachází v žádné vymezené rozvojové či specifické oblasti nebo
na rozvojové ose a z této celorepublikové dokumentace pro řešení Změny č.1 ÚP Nevolice nevyplývají žádné konkrétní povinnosti ani úkoly, definované republikové priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou v dokumentaci zohledněny.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10.3.2014 na svém 8. jednání vydalo usnesením č.437/14 Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK,
účinnost od 1.4.2014), které byly původně vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje
dne 2.9.2008 usnesením č.834/08 s nabytím právní moci 17.10.2008. Tyto dokumentace upřesnily vymezení celorepublikových rozvojových a specifických oblastí a rozvojových os - vše mimo řešené území. Přestože tedy řešené území není součástí rozvojové
osy ani rozvojové oblasti, nachází se v docházkové vzdálenosti města Domažlice a je
dlouhodobě jeho obytným zázemím, a proto je i Změnou č.1 ÚP Nevolice potvrzen další
rozvoj zejména obytné zástavby v návaznosti na předchozí ÚPD.
Aktualizace č.2 ZÚR PK schválená usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje
č.815/18 ze dne 10.9.2018 s nabytím účinnosti 29.9.2018 a Aktualizace č.4 ZÚR PK
schválená usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č.920/18 ze dne 17.12.2018 s
nabytím účinnosti 24.1.2019 řeší pouze liniové stavby na území kraje mimo území řešené Změnou č.1 ÚP Nevolice a nemají tedy na ni žádný dopad.
Změna č.1 ÚP Nevolice respektuje zásady územního plánování vyplývající ze ZÚR
PK, včetně respektování nadmístních limit, hodnot a požadavků na prostorové uspořádání a rozvoj sídelní struktury (bod 2.2.1), ochranu krajinných hodnot (bod 2.2.4.) i
ochranu a využití přírody a krajiny (bod 9.4).
- v ÚP zpřesnit a vymezit (územně stabilizovat) vymezené nadregionální a regionální
biokoridory a biocentra jako plochy nadmístního významu (body 5.5.2, 5.5.3. a 9.4.)
- V ÚP Nevolice je vymezen a umístěn regionální biokoridor RK 2033, jehož součástí
je i vložené hygrofilní lokální biocentrum vymezené, Změnou č.1 ÚP Nevolice vzhledem k jejímu obsahu nejsou tyto prvky nijak dotčeny
- respektovat cílové charakteristiky krajiny (bod 7) - v územích krajinných vedut a dominant je cílem jejich ochrany uchovávání dochovaných, případně dotvoření narušených
siluet a struktur pohledově exponovaných svahů, odvíjejících se od tradičních způsobů
využívání, v územích jednotlivých ohraničených krajinných oblastí je cílem uchování
dochovaných, případně dotvoření narušených siluet.
- v kapitole f) ÚP Nevolice jsou definovány podmínky pro zástavbu s cílem ochrany
krajinné veduty Dmoutu (jen okrajově ze SZ zasahující) a ochrany krajinného rázu v
krajinné oblasti Babylonské (19), což platí i pro lokality Změny č.1 ÚP Nevolice
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- zabezpečit respektovat územní podmínky pro přiměřenou ochranu a dotváření krajiny
a její rázovitosti na místní úrovni, respektovat a rozpracovat návrhy na tvorbu a ochranu krajiny regionálního významu (9.4.)
- charakter a rázovitost krajiny jsou respektovány, již v ÚP Nevolice je navržena celá
řada opatření v krajině s výše požadovaným cílem
- navrhovat vhodná opatření pro snížení erozní ohroženosti zemědělské půdy (9.4.)
- již v ÚP Nevolice je navržena celá řada protierozních opatření zejména v souvislosti
s vymezením prvků lokální úrovně ÚSES
- minimalizovat zábory zemědělské půdy 1. a 2. třídy ochrany (9.4.)
- požadavky na využití pozemků se zemědělskou půdou 1. a 2. třídy ochrany byly
z návrhu Změny č-.1 ÚP Nevolice vyloučeny na základě příslušného stanoviska
b)

Vyhodnocení splnění požadavků Zadání, vyhodnocení souladu
s pokyny k úpravě návrhu územního plánu

Podle výsledků projednání Zprávy o uplatňování ÚP Nevolice za období 20142019 obsahující požadavky Zadání Změny č.1 (Bc. Jiří Pivoňka, DiS., MěÚDomažlice,
Odbor výstavby a územního plánování, 06 / 2019 po vyhodnocení stanovisek DO) byly
na základě požadavku příslušného dotčeného orgánu z hlediska zásad ochrany ZPF
vypuštěny žádosti Z6, Z11 a Z12.
Podle výsledků projednání Zprávy o uplatňování ÚP Nevolice byly na základě požadavku příslušného dotčeného orgánu a Zastupitelstvem schváleného požadavku obce dále vypuštěny žádosti Z14, Z15 a Z16 :
Z14 - Požadavek na vymezení nové místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z3. Záměr zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje II.stupně.
Provoz na komunikaci by neměl ohrozit vodní zdroj. Nová komunikace propojí
zokruhuje dvě stávající místní komunikace v obci.
- obec ustoupila od požadavku, tj. nepožaduje vymezit novou místní komunikaci
Z15 - Záměr leží v zastavitelné ploše Z2. Požadavek obce na nové dopravní řešení v
zastavitelné ploše bydlení Z2. Obec požaduje ukončit obslužnou komunikaci
točnou (na okraji pozemku parc.č.11/4).
- ÚP Nevolice vymezil veřejně prospěšnou stavbu D2 - veřejné prostranství pro
umístění místní komunikace ke zpřístupnění lokality Z2+P4. Obec požaduje
zachovat průjezdnou komunikaci (D2) z nové obytné zóny na západní straně
obce Nevolice.
Z16 - Záměr leží v zastavěném území , stávající plocha bydlení venkovské (BV). Požadavek na vymezení nové zpevněné stezky pro pěší a cyklisty na jižním okraji
poz.parcely č.11/4. Záměr by měl současně umožnit výstavbu 1RDs vjezdem ze
stávající komunikace. Dříve bylo na pozemku vymezeno veřejné prostranství s
komunikací pro obsluhu zastavitelné plochy Z2. Nové dopravní řešení v zastavitelné ploše bydlení Z2. Obec požaduje ukončit obslužnou komunikaci točnou (na
okraji pozemku parc.č.11/4).
- ÚP Nevolice vymezil veřejně prospěšnou stavbu D2 - veřejné prostranství pro
umístění místní komunikace ke zpřístupnění lokality Z2+P4. Obec požaduje zachovat průjezdnou komunikaci (D2) z nové obytné zóny na západní straně obce.
V průběhu zpracování návrhu Změny č.1 ÚP Nevolice proběhla v souladu
s požadavky pořizovatele pracovní konzultace objednatele, pořizovatele a zhotovitele,
kde byly prověřeny jak otázky formálního obsahu a jeho vazby na nadřazenou ÚPD, tak
problematika obsahu a rozsahu požadované změny ÚP Nevolice.
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Zpracovatel prověřil a vyhodnotil uplatněné požadavky navrhovatelů z hlediska
souladu s nadřazenou ÚPD, limit využití území a celkové urbanistické koncepce řešení
ÚP Nevolice a ve společně dohodnutém rozsahu pak tyto požadavky zohlednil ve Změně č.1 ÚP Nevolice s tím, že do návrhu nebyly zařazeny žádosti (číslo žádosti dle
schválené Zprávy o uplatňování ÚP Nevolice, kurzívou odůvodnění):
Z1 - pozemek parc.č. 183/1 v k.ú. Nevolice se nachází v zastavitelné ploše Z3. Požadavek na vyjmutí plánované veřejně prospěšné stavby D5 - veřejné prostranství pro
umístění místní komunikace, která prochází přes řešený pozemek.
- není akceptováno vzhledem k návaznosti na další veřejně prospěšné stavby
- pozemek parc.č. 361/3 v k.ú. Nevolice se nachází u zastavitelné plochy Z3. Požadavek na změnu využití z plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) na plochu bydlení v RD (BI) nebo plochu veřejných prostranství (PV). Záměr výstavby RD a zajištění dopravního napojení na stávající místní komunikaci a stávající TI.
- pozemek p.č.361/3 je již v platném ÚP Nevolice zařazen jako zastavitelná plocha
pro bydlení (Z3)! Navazující pozemky p.č.361/9 a část p.č.361/1 jsou zahrnuty do
ploch veřejného prostranství jako koridor stávající místní komunikace, ze které
můžou být připojeny přiléhající plochy pro výstavbu (Z3)
Z2 - pozemek parc.č. 173/2 v k.ú. Nevolice se nachází v zastavitelné ploše Z3. Požadavek na vyjmutí (zrušení) plánované veřejně prospěšné stavby D5- veřejné prostranství pro umístění místní komunikace, která prochází přes řešený pozemek.
Navrhovaná komunikace brání v budoucí výstavbě RD.
- pozemek p.č.173/2 je v platném ÚP Nevolice zařazen jako zastavitelná plocha pro
bydlení (Z3) a jeho část v šíři cca 4,0m je zahrnuta do ploch veřejného prostranství
jako koridor nové místní komunikace, ze které můžou být připojeny přiléhající plochy pro výstavbu (Z3). Nad novým dg mapovým podkladem (KN) je upřesněno
umístění tohoto koridoru mimo předmětný pozemek.
Z3 - pozemek parc.č. 183/7 v k.ú. Nevolice se nachází v zastavitelné ploše Z3. Požadavek na vyjmutí (zrušení) plánované veřejně prospěšné stavby D5- veřejné prostranství pro umístění místní komunikace, která prochází přes řešený pozemek.
Navrhovaná komunikace brání v budoucí výstavbě RD.
- není akceptováno vzhledem k návaznosti na další veřejně prospěšné stavby
Z13 – požadavek na zrušení plochy územní rezervy ÚR4 - místní komunikace D5.
Obec požaduje vypustit tento nákladný záměr, majitelé pozemků pod navrženou
komunikací jsou proti výstavbě tohoto záměru.
- vymezený koridor bude vedle o dopravní obsluhy lokality Z3 a ÚR3 sloužit jako
účelová komunikace pro zemědělské stroje a dopravu zemědělských komodit
mimo zastavěné území obce, kde jsou nevyhovující šířkové parametry a účelová
zemědělská doprava nadměrně zatěžuje obytné území hlukem a zplodinami
Pokyny před vydáním OOP – Změna č.1 ÚP Nevolice (Bc. Jiří Pivoňka 25.11.2021,
resp. 2.12.2021)
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, 5.5.2021:
Do Koordinačního výkresu budou zakresleny všechny vodní toky v celé jejich
délce tak, jak jsou vedeny v Centrální evidenci vodních toků (např. úsek Nevolického
potoka před rybníkem nebo propojení Nevolického potoka a jeho přítoku – IDVT
10242234). V Koordinačním výkresu je ochranné pásmo vodního zdroje jižně od obce
(OPVZ vodních zdrojů vodovodu Smolov – Domažlice, stanoveno ONV v Domažlicích
č.j. VLHZ-803/85 dne 2.10.1985) zakresleno odlišně než je uvedeno na mapových
portálech Plzeňského kraje. Doporučujeme tuto skutečnost prověřit a do ÚP zakreslit
skutečný rozsah OPVZ (v souladu s požadavkem v zadání Změny č.1 ÚP Nevolice).
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Do koordinačního výkresu budou doplněny vodní toky i aktualizovaná hranice OP
vodního zdroje Smolov. Obojí je evidované v datových sadách ÚAP pro ORP Domažlice
a zpracovatelům přístupné na vyžádání z Portálu územního plánování obcí a Plzeňské
ho kraje (PÚPOK).
- doplněno do grafické části Úplného znění ÚP Nevolice po vydání Změny č.1
Hasičský záchranný spor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, 18.5. 2021
Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu se zněním §29 odst.1 písm.
k) zákona o PO a dále v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární
vodou, popř. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody. Komunikace pro příjezd a přístup
požární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN 73 0802- Požární
bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, popřípadě 73 0804 - Požární bezpečnost
staveb – Výrobní objekty.
Požadavky dotčeného orgánu budou zapracovány do výrokové textové části
návrhu změny č.1 ÚP Nevolice – koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro
její umisťování.
- doplněno do příslušné kapitoly textové části
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, 12.10. 2021
1. Navržený nový záměr umístění čerpací stanice pro čerpání odpadních vod (Z17) a
výtlačné kanalizační potrubí (Z18), který zasahuje na území obce Nevolice a
sousední obce Domažlice by měl být zohledněn v územním plánu sousedících
Domažlic, a též do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
- nadmístní záměr bude řešen jen na úrovni změn územních plánů Domažlice a
Nevolice a evidován v Plánu rozvoje vodovodu a kanalizace Plzeňského kraje
(PRVaK), na který se Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) v textové
části odkazují. V době vyhodnocení těchto požadavků již uplynulo období pro
uplatňování požadavků do Aktualizace č.3 ZÚR PK.
2. V územním plánu sousedící obce Stráž je vymezena plocha pro ČOV a přístup pro
ČOV jako VPS03 pouze šipkou. Vzhledem k umístění tohoto přístupu k ČOV
prakticky na hranici obou obcí je třeba koordinovat návaznost v obou územích.
Zároveň je v územním plánu Stráž biokoridor vymezen jako VPO, doporučujeme
zvážit vymezení biokoridoru jako VPO i v ÚP Nevolice.
- územní plán Stráž byl vydán teprve po nabytí účinnosti ÚP Nevolice – pokud tedy
v této dokumentaci jsou zakotveny některé prvky na hranicích obou k.ú. rozdílně a
bez koordinace s tehdy již platným ÚP Nevolice, nelze dodatečně uplatňovat
požadavky na úpravu dříve vydané a schválené dokumentace.
3. Z výroku změny č.1 ÚP Nevolice není zřejmé, že by docházelo k vypuštění nebo
změnám některých ploch přestavby. Je zde pouze informace o doplnění 6 nových
ploch přestavby, přitom minimálně plochy P1, P5, P8 a P9 již v grafické části nejsou k
nalezení. Dále plochy P3 a P10, které jsou v grafické části změny č. 1 ÚP Nevolice
zobrazeny ve stavu, mají jiný tvar, než v platném ÚP Nevolice, bez řádného
zdůvodnění. Zároveň poznamenáváme, že přestože se s plochou P5 zřejmě již
nepočítá (nahrazuje ji plocha P1/20) dále v textu je technické a dopravní napojení
plochy P5 stále řešeno.
- přestavbová plocha P1 je podle Zadání nahrazena plochou P1/5, plocha P5 je podle
Zadání nahrazena plochou P1/20, plocha P8 byla využita (zastavěno) a v grafické
části převedena do ploch stabilizovaných, přestavbová plocha P9 byla vynechána
(neexistuje) již v planém ÚP Nevolice, plocha P3 byla z poloviny využita (zastavěno)
a v grafické části převedena do ploch stabilizovaných, u plochy P10 pak neshledává
me avizovaný rozdíl ve tvaru plochy
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- informace o aktualizaci hranice zastavěného území a převedení příslušných ploch do
ploch stabilizovaných je uvedena v kapitole d) Odůvodnění a graficky vyjádřena
ve výkresech a jejich legendě.
4. Srovnávací text je nesrozumitelný, chybí v něm části z platného územního plánu, z
dokumentace však nevyplývá, že by byly rušeny.
- zkontrolováno a doplněno
5. Dne 1. 9. 2021 nabyla účinnosti Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR.
- zapracováno do příslušné kapitoly Odůvodnění bez dopadu na lokality Změny č.1
6. Nadmístní záměr na aktualizaci ZÚR PK výtlačné potrubí se zaústěním do kanalizace
města Domažlice je možný podat v rámci právě řešené aktualizace č. 3 ZÚR PK.
- nadmístní záměr bude řešen jen na úrovni změn územních plánů Domažlice a
Nevolice a evidován v Plánu rozvoje vodovodu a kanalizace Plzeňského kraje
(PRVaK), na který se Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) v textové
části odkazují. V době vyhodnocení těchto požadavků již uplynulo období pro
uplatňování požadavků do Aktualizace č.3 ZÚR PK.
c)

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich
vymezení

Změna č.1 ÚP Nevolice obsahuje nadmístní záměr na aktualizaci ZÚR Plzeňského
kraje, a to výtlačné kanalizační potrubí se zaústěním do kanalizace města Domažlice v
ulici Vosmíkova s tím, že splaškové vody z obce Nevolice budou z nové čerpací stanice
odpadních vod v obci Nevolice odváděny na centrální ČOV v Domažlicích. Záměr zasahuje vedle k.ú. Nevolice i sousední k.ú. Domažlice.
d)

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Územní plán Nevolice nabyl účinnosti dne 17.10. 2014, zde vymezené zastavěné
území k 31.3.2014 je Změnou č.1 aktualizováno k 31.3.2021 stejně tak, jako některé
plochy mimo vymezené zastavěné území dle aktuálního stavu KN a jejich využití..
Změna č.1 ÚP Nevolice je zpracována na základě „Zprávy o uplatňování ÚP Nevolice za období 2014-2019“ obsahující Zadání Změny č.1 ÚP Nevolice (Bc. Jiří Pivoňka,
DiS., 06/2019) schválené Zastupitelstvem obce Nevolice dne 13.12.2020. Změnou č.1
ÚP Nevolice jsou na základě této Zprávy do územního plánu doplněny přestavbové plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) P1/4, P1/5, P1/8, P1/9, P1/19 a P1/20
včetně potřebného rozšíření plochy veřejného prostranství (PV). Plochy přestavby jsou
označeny indexy uvedenými v grafické i textové části Změny č.1 ÚP Nevolice , tj.1 (číslice před lomítkem) a zároveň i pořadovým číslem lokality/žádosti v rámci této změny
dle schváleného Zadání (číslo za lomítkem, kdy s ohledem na vypuštění některých lokalit – viz též kapitola b) se nejedná o spojitou řadu) a takto jsou zobrazeny v Hlavním výkrese č.2, resp. Koordinačním výkrese č.4, kde je návrh rozvoje území konfrontován s
limitami využití území, které znázorňují jednotlivá správní rozhodnutí, týkající se zejména ochrany území a jeho hodnot.
Celková urbanistická koncepce rozvoje území založená v platném územním plánu
není Změnou č.1 ÚP Nevolice zásadněji narušena ani měněna, jsou zde zapracovány
požadavky (index Z), které byly kladně prověřeny v rámci projednání :
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Z4 - Požadavek na změnu využití pozemků parc.č. 19/2 a19/3 z plochy zemědělské zahrady a sady (Z-Z) na plochu bydlení v RD (BI). Záměr výstavby rodinného domu. Pozemky parc.č.19/2 (stávající objekt při ulici cca 55m od hranice plochy?),
19/3, 150/42, 150/43 a 150/45 (dle KN neexistují) v k.ú. Nevolice se nachází z části v zastavěném území a z části v zastavitelné ploše Z2.
- pozemek p.č.19/3 je zařazen do ploch pro bydlení (BV) jako přestavbová plocha
P1/4, pozemek p.č. je v souladu s KN zařazen jako plocha veřejného prostranství
(PV) k umístění přístupové komunikace a inž. sítí
Z5 - Požadavek na změnu využití pozemku parc.č.89/10 v k.ú. Nevolice z plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OV-S) na plochu bydlení v
RD (BI). Záměr výstavby rodinného domu. Pozemek parc.č. 89/10 v k.ú. Nevolice
se nachází v zastavěném území, dle ÚP Nevolice přestavbová plocha P1.
- pozemek p.č.89/10 je zařazen do ploch pro bydlení (BV) jako přestavbová plocha
P1/5, s ohledem na umístění je podmínkou výška max.1,5NP od rostlého terénu
Z7 - Pozemek parc.č.3/2 v k.ú. Nevolice se nachází v zastavěném území v ploše přestavby P5. Žadatel žádá vyřešit zpřístupnění řešené pozemkové parcely za účelem výstavby rodinného domu. Pozemková parcela č.3/2 je již součástí přestavbové plochy P5 – plocha bydlení v RD (BI). Stávající veřejné prostranství s přístupovou komunikací nemá potřebné šířkové parametry pro napojení ploch bydlení.
- řešeno v rámci plochy Z20 viz dále Z20 – lokalita P1/20
Z8 - Pozemek p.č.st.3 - zastavěné plochy a nádvoří, způsob využití: zbořeniště v k.ú.
Nevolice se nachází v zastavěném území. Požadavek na změnu využití pozemku
z plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV) na plochu bydlení v
RD (BI). Záměr výstavby rodinného domu.
- zařazeno do návrhu jako přestavbová plocha P1/8 pro bydlení v rodinných domech venkovské (BV) s podmínkou rozšíření stávajícího veřejného prostranství na
min. šířku 8,0m v souladu s příslušnými předpisy
Z9 - Požadavek na změnu využití pozemku p.č.371/2, TTP v k.ú. Nevolice z plochy zemědělské - zahrady a sady (Z-Z) na plochu bydlení v RD (BI). Záměr výstavby rodinného domu. Pozemek se nachází v zastavěném území, stávající zahrada.
- zařazeno do návrhu jako přestavbová plocha P1/9 pro bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
Z10 - Pozemek parc.č. 385/16 v k.ú. Nevolice se nachází v zastavěném území, stávající
komunikace. Požadavek na změnu využití pozemku z plochy výroby a skladování
- zemědělská a lesnická výroba (VZ) na plochu veřejných prostranství (PV). Stávající místní komunikace.
- zařazeno do návrhu jako plocha veřejného prostranství (PV) stabilizovaná v souladu s jejím zařazením v KN – ostatní plocha, ostatní komunikace
Z17 - Požadavek na vymezení veřejně prospěšné stavby, plochy technické infrastruktury (TI ) pro umístění čerpací stanice pro čerpání odpadních vod výtlačným potrubím do centrální ČOV v Domažlicích. Čerpací stanice odpadních vod, železobetonová kruhová nádrž o vnitřním průměru 2,2m je chápána jako zakončení
stávající stokové sítě v obci Nevolice.
- navržená čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) je umístěna na pozemek
p.č.396 (TTP, BPEJ 57311/V.třída ochrany) s výše uvedenými parametry, proto
není klasifikována jako zábor ZPF (podzemní zařízení)
Z18 - Požadavek na vymezení veřejně prospěšné stavby, trasy pro umístění výtlačného
potrubí pro přečerpávání odpadních vod do stávajícího kanalizačního potrubí
města Domažlice, které je zakončen na centrální ČOV Domažlice. Trasa je navržena v místních komunikacích a dále severně od zastavěného území obce. Záměr přesahuje i na sousední správní území města Domažlice, konkrétně je zaús11

-

Z19 -

-

Z20 -

-

tění výtlačného potrubí řešeno do kanalizační stoky na horizontu Nevolického
vrchu, v ulici Vosmíkova.
výtlačné potrubí splaškové kanalizace je umístěno v plochách stávajících veřejných prostranství a trasa je zařazena do návrhu jako veřejně prospěšná stavba
v celém svém rozsahu bez nároku na zábor ZPF
dodatečně zařazená žádost na základě požadavku obce – změnu využití pozemků parc.č.5, zahrada a p.č.120/7, orná půda ve vymezeném zastavěném území z
ploch zemědělských - zahrady a sady (Z-Z) na plochu bydlení v RD (BV).
zařazeno do návrhu jako přestavbová plocha P1/19 pro bydlení v rodinných domech venkovské (BV) s podmínkou rozšíření stávajícího veřejného prostranství
(PV) na min. šířku 8,0m v souladu s příslušnými předpisy
dodatečně zařazená žádost na základě požadavku obce – změnu využití pozemků parc.č.2 (část), zahrada ve vymezeném zastavěném území z ploch zemědělských - zahrady a sady (Z-Z) na plochu bydlení v RD (BV).
zařazeno společně s pozemky p.č.3/2 (viz Z7) a p.č.3/3, oba současně jako plochy BI, do návrhu jako přestavbová plocha P1/20 pro bydlení v rodinných domech venkovské (BV) s podmínkou rozšíření stávajícího veřejného prostranství
(PV) na min. šířku 8,0m v souladu s příslušnými předpisy

Další požadavky na zpracování Změny č.1 ÚP Nevolice a jejich splnění (kurzívou) :
1. Obec požaduje upravit minimální výměry pozemků pro plochy bydlení v RD (BI) a v
plochách bydlení v RD venkovské (BV) z 800m2 na minimálně 600m2. Důvodem
jsou zvyšující se ceny stavebních pozemků, využití proluk v zástavbě a hospodárné
využití zastavitelných ploch
- upraveno v textové části dle požadavku, přestože tyto výměry reálně neumožňují
realizaci staveb charakteristických pro předmětné prostředí!
2. Obec požaduje úplně zrušit podmínku prostorového uspořádání u ploch bydlení v RD
(BI): zastavitelnost pozemku max.30%, do které se započítávají přístřešky, terasy,
bazény, zahradní domky a podobné účelové stavby a veškeré zpevněné plochy a
komunikace.
- upraveno v textové části dle požadavku, přestože zrušení podmínky zastavitelnosti
pozemku vedle jeho zmenšení (viz výše) povede ke neúměrnému zvýšení hustoty
zastavění v rozporu charakterem stávající zástavby!
3. Obec požaduje úplně zrušit podmínku prostorového uspořádání u ploch bydlení v RD
venkovské (BV) : zastavitelnost pozemku max.30%.
- upraveno v textové části dle požadavku, přestože zrušení podmínky zastavitelnosti
pozemku vedle jeho zmenšení (viz výše) povede ke neúměrnému zvýšení hustoty
zastavění bez reálné možnosti realizace hospodářského zázemí v rozporu charakterem stávající zástavby!
4. Pro zastavitelné i přestavbové plochy bude vymezena dostatečná šíře veřejných prostranství pro umístění DI a TI, v souladu §20 a 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
- v ÚP Nevolice jsou veškeré navrhované komunikace umisťovány v plochách veřejného prostranství (PV) o minimální šíři 8,0m v souladu s příslušnými předpisy
5. Zpracovatel zapracuje závěry rozhodnutí vydaných MěÚ Domažlice, odboru ŽP –
orgánu státní správy lesů a upraví funkční využití řešených pozemků. Pozemky
parc.č. 89/40, 89/30, 317/2, 317/4 a 173/32 k.ú. Nevolice jsou dle vydaných rozhodnutí v pochybnostech pozemky určených k plnění lesa.
- ověřeno v KN a dle evidence a skutečného využití upraveno
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V souladu s platnými předpisy byla aktualizována hranice zastavěného území
k 31.1.2021 a všechny využité návrhové plochy byly převedeny do ploch stabilizovaných. Zároveň byly prověřeny podmínky prostorového využití území v jednotlivých plochách včetně stabilizovaných a podle požadavku byly (s výhradou zhotovitele viz výše)
upraveny prostorové podmínky pro zástavbu ploch pro bydlení (BI, BV) podle požadavku objednatele.
Vzhledem k rozsahu a umístění jednotlivých zastavitelných a přestavbových ploch
není stanovena etapizace výstavby kromě požadavku předchozí realizace komunikací,
technické infrastruktury a veřejných prostranství v souvislosti s uskutečňováním záměrů
v jednotlivých rozvojových lokalitách.
Z hlediska dopravní obsluhy je Změnou č.1 navrhované doplnění přestavbových
ploch P1/8, P1/19 a P1/20 podmíněno rozšířením veřejného prostranství (PV) pro umístění obslužné komunikace. Ostatní rozvojové plochy budou napojeny na přiléhající obslužné komunikace. Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny
v souladu s ustanovením ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty,
popřípadě 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty.
Z hlediska technického vybavení území budou lokality doplněné Změnou č.1 ÚP
Nevolice napojeny na stávající vodovodní řady jejich prodloužením, resp. zokruhováním
(od Z1 k P1/19, P1/20 a P1/8). Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu se
zněním §29 odst.1 písm.k) zákona o PO a dále v souladu s požadavky ČSN 73 0873 –
Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody.
V ÚP Nevolice navržené napojení kanalizace Nevolic na kanalizační systém Domažlic společně s obcí Smolov je změněno na samostatné napojení směrem severním
na ČOV Domažlice v ulici Vosmíkově. Na východním okraji zástavby navržená čerpací
stanice odpadních vod je Změnou č.1 ÚP Nevolice mírně posunutá jižním směrem
(ČSOV – Z17), z níž bude vedeno výtlačné potrubí splaškové kanalizace ve stávajících
plochách veřejného prostranství severně do Domažlic (Z18).
Změnou č.1 ÚP Nevolice doplněné přestavbové plochy P1/4, P1/5, P1/8, P1/9,
P1/19 a P1/20 budou napojeny na původně navrženou splaškovou kanalizační síť,
v ploše P1/4 pak jejím prodloužením s domovní ČS.
V řešeném území nejsou registrována žádná zvláště chráněná území přírody, nevykytují se zde ani žádné nemovité kulturní památky, je však územím s archeologickými
nálezy, což bude při vlastní výstavbě zohledněno.
e)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Na základě stanovisek dotčených orgánů byly pořizovatelem i objednatelem přehodnoceny shromážděné žádosti o provedení změn v platném územním plánu a žádosti
(lokality), které byly v rozporu mj. s požadavky na ochranu ZPF, byly z návrhu vypuštěny – viz podrobně kapitola b) tohoto Odůvodnění.
Změna č.1 ÚP Nevolice navzdory svému obsahu, tj. změně využití ploch výhradně
ve vymezeném zastavěném území (plochy přestavby), bude mít dopad na pozemky
vedené jako zemědělská půda.
Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát
a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným
kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje kombinaci sklonitosti a
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expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy. Rozvojem
obce plánovaným v rámci návrhu jsou postiženy půdy BPEJ 5.29.11, 5.29.14, 5.39.29 a
7.29.11. Jedná se o půdy následujících charakteristik:
Charakteristika klimatických regionů
5 – klimatický region MT2 – mírně teplý, mírně vlhký
7 – klimatický region MT4 – mírně teplý, vlhký
Charakteristiky hlavních půdních jednotek
29 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na
rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí,
bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry
39 – Litozemě modální na substrátech bez rozlišení, s mělkým drnovým horizontem s
výchozy pevných hornin, zpravidla 10 až 15 cm mocným, s nepříznivými vláhovými
poměry.
Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ)
1 – mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí
2 – mírný sklon (3-7º) s jižní (jihozápadní až jihovýchodní) expozicí
Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ)
1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká
4 – středně skeletovitá, hluboká, středně hluboká
9+) – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, středně skeletovitá, silně skeletovitá,
hluboká, středně hluboká, hluboká, středně hluboká, mělká
+)

platí pouze pro půdy o sklonitosti větší než 12º, tj. HPJ 40, 41 a pro HPJ 39 nevyvinutých, rankerových půd.
Návrh Změny č.1 ÚP Nevolice předpokládá nové funkční využití vybraných lokalit
určených podle požadavků na plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a
plochy veřejných prostranství (PV). Celkový hodnocený zábor zemědělských půd vyvolaný rozvojem obce činí 1,0668 ha.
Půdy jsou podle BPEJ dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany,
rozděleny do pěti tříd ochrany zemědělské půdy. Pozemky uvažované k rozvoji obce dle
návrhu územního plánu, jsou tvořeny z 23,38 % půdami I. třídy ochrany, z 9,37 % půdami II. třídy ochrany, z 28,92 % půdami III. třídy ochrany a z 38,33 % půdami V. třídy
ochrany. Rozvoj obce dle návrhu Změny č.1 ÚP Nevolice nepostihuje plochy zemědělské půdy s investicemi do půdy.
Při zpracování územního plánu obce byly respektovány podmínky ochrany ZPF,
vyplývající ze zákona ČNR č. 334/1992Sb. o ochraně ZPF a vyhlášky č.271/2019 Sb., o
stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
Urbanistický návrh respektuje zásadu, aby plánovaná zástavba byla navrhována
zejména uvnitř zastavěného území či na plochách ostatních. Nově navrhované rozvojové plochy neovlivňují organizaci zemědělského půdního fondu. Všechny zábory se dotýkají ploch uvnitř zastavěného území, půdy chráněných tříd tvoří jen menší část dotčených ploch a jejich vynecháním by vznikly v zastavěném území k obhospodařování nevhodné výseče.
Změny označené v grafické části Z17 a Z18 se týkají navržené změny systému
odkanalizovaní Nevolic, resp. změny vedení výtlačného potrubí splaškové kanalizace
na ČOV Domažlice (Z18). To podle zpracované projektové dokumentace nepovede
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přes obec Smolov (jak bylo navrženo v ÚP Nevolice), ale směrem severním přímo do
Domažlic, kde bude napojeno v ulici Vosmíkově na stávající kanalizační systém města.
Tento záměr tak nevyvolá žádný zábor ZPF, neboť kanalizační sběrač (Z18) bude veden ve stávajících plochách veřejných prostranství (PV), stejně tak navržená a oproti
návrhu ÚP Nevolice mírně posunutá čerpací stanice odpadních vod (ČSOV – Z17) nevyvolá žádný skutečný zábor ZPF, neboť se jedná pouze o podzemní šachtu, osazenou
čerpadly. Všechny tyto podzemní stavby jsou označeny v souladu s příslušnými předpisy jako veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury (K) – viz kapitola g).
Zábory ZPF jsou vyznačeny v grafické části, kde je též zakreslena hranice zastavěného území. V následující tabulce jsou rozděleny zábory ZPF dle čísla (označení)
lokality a plánovaného využití ploch.
Přehled rozvojových ploch s uvedením záborů půd
plocha
způsob lokality
lokalita
využití (dle KN)
[ha]

parcely
(dle
KN)

plocha
záboru
parcel
dle KN
[ha]

P1/4
P1/5

BV
BV

0,0834
0,1000

19/3
89/10

0,0834
0,1000

P1/8

BV

0,0513

.3

0,0513

P1/9
P1/19

BV
BV

0,1126
0,3264

371/2
5

0,1126
0,1865

120/1
120/3
120/4
120/5
120/6
120/7

0,0022
0,0011
0,0016
0,0022
0,0012
0,1309

120/8
2

0,0007
0,2282

3/2

0,1000

3/3
118/2
118/3

0,1000
0,0001
0,0161
1,1181

P1/20

Celkem

BV

0,4444

1,1181

Z toho
BPEJ
výměra záboru
zem. půdy Investitřída
druh pozemku (dle
(dle
zem. půdy dle
v zastavě- ce do
ochrany
KN)
KN)
BPEJ [ha]
ném území půdy
[ha]
5.29.14
5.29.11

3
2

0,0834
0,1000

7.29.11
5.29.14
7.29.11
5.29.14
5.29.14
5.29.14
5.29.14
5.29.14
5.29.14
7.29.11
5.29.14
5.39.29
7.29.11
5.39.29
5.29.14
5.39.29
5.29.14
5.29.14

1
3
1
3
3
3
3
3
3
1
3
5
1
5
3
5
3
3

0,1126
0,0664
0,1201
0,0022
0,0011
0,0016
0,0022
0,0012
0,1302
0,0007
0,0007
0,2122
0,0160
0,0967
0,0033
0,1000
0,0001
0,0161
1,0668

zahrada
trvalý travní porost
zastavěná plocha a
nádvoří
trvalý travní porost
zahrada

0,0834
0,1000

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

0,0022
0,0011
0,0016
0,0022
0,0012
0,1309

orná půda
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
ovocný sad
ovocný sad
0

0,0007
0,2282

0,1126
0,1865

0,1000
0,1000
0,0001
0,0161
1,0668

0,0000

Řešené území je téměř celé součástí povodí 4. řádu: Nevolický potok, číslo hydrologického pořadí 1-10-02-0490-0-00, jen severní okraj patří do povodí Zubřina, č.h.p.
1-10-02-0460-0-00, a jižní okraj území obce jen nepatrně zasahuje do povodí Tlumačovského potoka, č.h.p. 1-10-02-0470-0-00 – viz schéma „povodí v území“.
Navrhovaný rozvoj obce bude znamenat samozřejmě rozšíření zpevněných
ploch, což může mít negativní důsledky na retenci vody v území. Proto je nutné
v maximální míře využívat v území zasakování srážkových vod do půdy.
Všechny rozvojové plochy jsou lokalizovány uvnitř zastavěného území. Navrhované funkční využití území nezvyšuje erozní ohrožení půd.
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Povodí v území (https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1
Vyhodnocení záborů PUPFL
Území obce Nevolice leží v přírodní lesní oblasti 6 – Západočeská pahorkatina
PLO 6, která se vyznačuje mírně zvlněným terénem převážně plošinného rázu na algonkických horninách s průniky žulových masivů a s permokarbonským a terciérním
pokryvem. Lesy jsou proti původní, převážně listnaté, skladbě silně pozměněné. Převažují jehličnaté porosty na 90 % plochy, 10 % tvoří listnáče na extrémních stanovištích a
na mokřinách (olše). V oblasti převládají kyselé dubové bučiny, hojně jsou rozšířeny
bory, na plošinách s podmáčenými půdami společenstva s původní jedlí. V přirozené
skladbě se uplatnil hlavně dub (35 %), buk (34 %), jedle (13 %), borovice (12 %). Plocha lesních pozemků na území obce Nevolice činí 4,6 ha (1,8 % z celkové výměry).
V řešeném území se vyskytují zejména tyto soubory lesních typů:
3K – kyselá dubová bučina
3D – obohacená dubová bučina
Změna č.1 ÚP Nevolice nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL) ani nezasahuje do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. V dokumentaci
byl aktualizován stav využití území i mimo lokality řešené Změnou č.1 dle KN, jeho skutečného využití a podle rozhodnutí vydaných v pochybnostech MěÚ Domažlice, odboru
ŽP – orgánu státní správy lesů, podle kterých pozemky parc.č. 89/40, 89/30, 317/2,
317/4 a 173/32 k.ú. Nevolice jsou pozemky určených k plnění lesa (ad požadavek na
odstranění nesouladů ve využívání u pozemků určených k plnění funkcí lesa).
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f)

Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území vč. výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Podle stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí,
ze dne 18.7.2018 Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Nevolice včetně pokynů pro
zpracování změny č.1 ÚP Nevolice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní
prostředí podle §10i zákona o posuzování vlivů. V navrhovaném území nebyly shledány
významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území. Koncepce
z hlediska obsahu prověřuje plochy a změny, které svým charakterem, využitím,
rozsahem a lokalizací nelze z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na
veřejné zdraví v řešeném území považovat za významné. Navrhovanou změnou se
významně nemění základní koncepce rozvoje obce. Zadání Změny č.1 ÚP Nevolice
zároveň nemůže mít významný vliv na soustavu chráněných území (evropsky
významných území) NATURA 2000 ani ptačí oblasti. V souladu s výše uvedenými
stanovisky a vzhledem k obsahu a rozsahu Změny č.1 ÚP Nevolice není zpracováno
vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani udržitelný rozvoj území.
Při naplňování ÚP Nevolice od doby jeho vydání do doby vydání Zprávy o uplatňování ÚP Nevolice za období 2014-2019 nebyly zjištěny negativní dopady územního plánu na udržitelný rozvoj území, který probíhal v souladu s koncepcí ÚP.
Obec Nevolice nemá dle územně analytických podkladů vyvážené podmínky v oblasti životního prostředí, ÚP Nevolice posiluje ekologické funkce krajiny a snižuje negativní vlivy z intenzivní zemědělské činnosti návrhem doplnění protierozních a protipovodňových opatření (plochy zeleně přírodní ZP) v souběhu s návrhem prvků ÚSES,
čímž jsou také stabilizovány hodnoty v řešeném území. Lokalizované přírodní hodnoty
v řešeném území bez legislativní ochrany, kterými jsou funkční prvky územního systému
ekologické stability, zachovalé nivy v okolí vodních toků, mokřady a prameniště, krajinářsky významné kompoziční prvky - aleje, remízy, solitérní stromy, meze a dále půdy I.
a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, jsou převážně vymezeny jako plochy
přírodní, resp. plochy nezastavitelné.
Pro ochranu urbanistických a architektonických hodnot území jsou v ÚP Nevolice
definovány podmínky pro využití ploch včetně prostorových podmínek pro konkrétní zástavbu, jejichž cílem je zachování a posílení uvedených hodnot ve vazbě na celkovou
koncepci rozvoje sídla. Obec Nevolice je rozvíjena jako venkovské sídlo se zachováním
tradičních hodnot a venkovské architektury se zaměřením především přírodní hodnoty a
rekreaci. Předmětem zájmu a ochrany jsou pak nesporné kulturní hodnoty i když bez
stanovené památkové ochrany ve smyslu zákona č.20/187 o státní památkové péči.
Vedle historického jádro obce jako urbanisticky významného kompoziční prostoru jsou
to drobné sakrální stavby - především kaplička, křížky (pamětní kříže), památník padlým
ve světové válce a dále soubor usedlostí čp.11-14 jako doklad lidové architektury a poloroubenka čp. 42.
g)

Postup při pořízení územního plánu

Pořizovatel (Městský úřad Domažlice, Odbor výstavby a územního plánování) v
souladu s §55 odst.1 stavebního zákona zpracoval zprávu o uplatňování ÚP Nevolice v
uplynulém období 2014-2019. Součástí zprávy bylo i několik žádostí navrhovatelů o pořízení Změny č.1 ÚP Nevolice.
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Pořizovatel dle §47 odst.1-4 oznámil, veřejnou vyhláškou ze dne 25.02.2019, projednání Zprávy o uplatňování ÚP Nevolice za období 2014-2019 včetně zadní změny
č.1 ÚP“ (dále jen „zpráva o uplatňování ÚP“).
V rámci projednávání zprávy o uplatňování ÚP byly v zákonné lhůtě doručeny požadavky dotčených orgánů na obsah zprávy a zadání změny. Uplatněná vyjádření od
dotčených orgánů a stanovisko od příslušného krajského úřadu byly do zprávy a zadání
změny zapracovány k řešení návrhu změny ÚP. Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce doplněnou zprávu o uplatňování ÚP a zadání změny č.1 ÚP ke schválení.
Zastupitelstvo obce schválilo „Zprávu o uplatňování ÚP“ a pořízení změny č.1 ÚP
zkráceným postupem usnesením ze dne 7.7. 2019. Určeným zastupitelem obce spolupracujícím s pořizovatelem při pořizování změny č.1 ÚP byl zvolen starosta obce Josef
Velek. Tato zpráva včetně zadání změny č.1 ÚP Nevolice byla bezodkladně předána
vybranému zpracovateli jako podklad pro vypracování návrhu změny č.1 ÚP.
Změna č.1 ÚP Nevolice byla projednávána zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona. Pořizovatel po zpracování návrhu změny oznámit zahájení řízení o
ÚP a stanovil termín veřejného projednání změny č.1 ÚP, které proběhlo dne
31.05.2021 v sále budovy obecního úřadu Nevolice č.p.4. Námitky proti návrhu změny
ÚP mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení , oprávnění investoři a zástupci veřejnosti. Zároveň bylo upozorněno, že nejpozději do 7 dnů
ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle předchozí věty námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
V rámci veřejného projednání změny ÚP Nevolice byly v zákonem stanovené lhůtě
uplatněny námitky N1 - N3.
Zpráva o jeho projednání návrhu změny č.1 ÚP včetně uplatněných stanovisek,
připomínek a výsledků konzultací byla předložena Krajskému úřadu Plzeňského kraje,
odboru regionálního rozvoje, který posoudil návrh změny č.1 ÚP ve smyslu ust. §55b
odst. 4 stavebního zákona a konstatoval, že neshledal nedostatky, které by bránily pokračovat v řízení o změně č.1 ÚP Nevolice. Posouzení bylo vydáno dne 12.10.2021 pod
č.j. PK-RR/3745/21, Ing. Radka Fiedlerová.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotil výsledky všech projednání, návrh vyhodnocení námitek rozeslal dotčeným orgánům, přezkoumal soulad
návrhu ÚP s §53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a dle ust. §54 odst.1 stavebního zákona
předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání změny č.1 ÚP Nevolice s jeho odůvodněním.
h)

Výsledek přezkoumání územního plánu

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÁ K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
S POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP NEVOLICE:
S1. Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí – vodní hospodářství,
ze dne: 13.5.2021
Požadujeme změnit umístění čerpací stanice odpadních vod (pro čerpání odpadní vody
na ČOV Domažlice mimo stávající ochranné pásmo 2stupně vodních zdrojů na
Smolově pro město Domažlice.
Vyhodnocení:
Stávající vymezené OP je plošně velmi rozsáhlé (zasahuje na k.ú. Nevolice, Tlumačov u
Domažlic, Mrákov, Domažlice), rozhodnutí o OP vodních zdrojů vodovodu Smolov –
Domažlice pochází již z 2.10.1985 a od té doby nebyl jeho rozsah zpřesněn či jeho
podmínky jinak aktualizovány.
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Současně platný ÚP Nevolice řešil umístění centrální ČOV pro obec rovněž na
okraji OP vodního zdroje 2.stupně v těsné blízkosti stávajícího zemědělského areálu, k
čemuž dotčený orgán neuplatnil žádné požadavky, čímž s umístěním souhlasil a tento
záměr je zakotvený v územním plánu Nevolice od 17.10.2014. Vzhledem k
předchozímu stanovisku DO je nutné dodržovat kontinuitu předchozích rozhodnutí.
Změna č.1 ÚP Nevolice řeší umístění čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) s
výtlačným potrubím v obdobné poloze jako stávající schválené umístění centrální ČOV.
Umístěním ČSOV s výtlačným potrubím na okraj OP vodního zdroje 2.stupně dochází
nejen k příznivější úpravě technologie čištění odpadních vod, ale budou téměř
vyloučeny negativních dopady na vodní zdroje uvnitř vymezeného OP vodních zdrojů 2.
stupně.
Stávající systém likvidace odpadních vod od stávajících producentů formou
septiků, domovních ČOV, a dalšími vypouštěním do jednotné kanalizace (s koncovou
jímkou na odebírání vzorků), která ústí do vodního toku v řešeném OP je jistě silnějším
vnějším vlivem způsobující zranitelnost jedinečných zdrojů pitné vody v chráněné
lokalitě Smolov- Domažlice s několika vodními zdroji. Navrhovanou změnou technologie
čištění již nebude docházet k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod
povrchových a nebo podzemních v OP vodních zdrojů. Cílovým řešením je ochránit OP
vodních zdrojů tak, aby odpadní vody z obce byly připojeny na veřejnou oddílnou
splaškovou kanalizaci a ty likvidovány na centrální ČOV – v rámci obce Nevolice je
navrženo umístění ČSOV s čerpáním odpadních vod na ČOV Domažlice.
Vzhledem ke sklonitosti okolního terénu, zvážení všech známých limitů v území a
po prověření projektantem TI je navrhovaná ČSOV umisťována do nejoptimálnější
možné polohy a na pozemek ve vlastnictví státu. Na protější straně komunikace se
nachází prudký svah, do kterého nelze stavbu ČSOV umístit vzhledem k niveletě území.
Pro ČSOV bude změnou č.1 ÚP Nevolice vymezena přiměřená plocha (bod), která
bude v přímé dopravní dostupnosti ze stávající komunikace.
Doložení hydrogeologického posouzení za účelem ovlivnění stávajícího OP
vodního zdroje 2.stupně se týká úrovně zpracování konkrétní projektové dokumentace
pro územní řízení / stavební povolení příslušným vodoprávním úřadem (požadavek
příslušného správního orgánu) a nelze jej požadovat jako podmínku pro vymezení
záměru na úrovni zpracování územně plánovací dokumentace.
Porovnání umístění ČOV v platném ÚP Nevolice a umístění ČSOV ve Změně č.1
ÚP Nevolice - posunutí záměru o 90m JV směrem od obce podél stávající komunikace :
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S2. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ze dne: 5.5.2021
K předloženému návrhu změny č. 1 ÚP Nevolice uplatňujeme tyto připomínky:
1. Do Koordinačního výkresu budou zakresleny všechny vodní toky v celé jejich délce
tak, jak jsou vedeny v Centrální evidenci vodních toků (např. úsek Nevolického
potoka před rybníkem nebo propojení Nevolického potoka a jeho přítoku – IDVT
10242234).
2. V Koordinačním výkresu je ochranné pásmo vodního zdroje jižně od obce (OPVZ
vodních zdrojů vodovodu Smolov – Domažlice, stanoveno ONV v Domažlicích č.j.
VLHZ-803/85 dne 2.10.1985) zakresleno odlišně než je uvedeno na mapových
portálech Plzeňského kraje. Doporučujeme tuto skutečnost prověřit a do ÚP zakreslit
skutečný rozsah OPVZ (v souladu s požadavkem v zadání Změny č. 1 ÚP Nevolice).
Vyhodnocení:
1 a 2. Do koordinačního výkresu budou doplněny vodní toky i aktualizovaná hranice OP
vodního zdroje Smolov. Obojí je evidované v datových sadách ÚAP pro ORP Domažlice
a zpracovatelům přístupné na vyžádání z Portálu územního plánování obcí a
Plzeňského kraje (PÚPOK).
S3. Hasičský záchranný spor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice,
ze dne: 18.5. 2021
1. Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu se zněním § 29 odst. 1 písm.
k) zákona o PO a dále v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární
vodou, popř. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody.
2. Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s
ustanovením ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty,
popřípadě 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.
Vyhodnocení:
Požadavky dotčeného orgánu budou zapracovány do výrokové textové části návrhu
změny č.1 ÚP Nevolice – koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umisťování…. .
S4. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, ze dne 12.10. 2021
1. Navržený nový záměr umístění čerpací stanice pro čerpání odpadních vod (Z17) a
výtlačné kanalizační potrubí (Z18), který zasahuje na území obce Nevolice a
sousední obce Domažlice by měl být zohledněn v územním plánu sousedících
Domažlic, a též do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
2. V územním plánu sousedící obce Stráž je vymezena plocha pro ČOV a přístup pro
ČOV jako VPS03 pouze šipkou. Vzhledem k umístění tohoto přístupu k ČOV
prakticky na hranici obou obcí je třeba koordinovat návaznost v obou územích.
Zároveň je v územním plánu Stráž biokoridor vymezen jako VPO, doporučujeme
zvážit vymezení biokoridoru jako VPO i v ÚP Nevolice.
3. Z výroku změny č. 1 ÚP Nevolice není zřejmé, že by docházelo k vypuštění nebo
změnám některých ploch přestavby. Je zde pouze informace o doplnění 6 nových
ploch přestavby, přitom minimálně plochy P1, P5, P8 a P9 již v grafické části nejsou k
nalezení. Dále plochy P3 a P10, které jsou v grafické části změny č. 1 ÚP Nevolice
zobrazeny ve stavu, mají jiný tvar, než v platném ÚP Nevolice, bez řádného
zdůvodnění. Zároveň poznamenáváme, že přestože se s plochou P5 zřejmě již
nepočítá (nahrazuje ji plocha P1/20) dále v textu je technické a dopravní napojení
plochy P5 stále řešeno.
4. Srovnávací text je nesrozumitelný, chybí v něm části z platného územního plánu, z
dokumentace však nevyplývá, že by byly rušeny.
5. Dne 1. 9. 2021 nabyla účinnosti Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR.
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Vyhodnocení bodů 1-5: Požadavky dotčeného orgánu budou zohledněny v textové
části změny č.1 ÚP Nevolice.
6. Nadmístní záměr na aktualizaci ZÚR PK výtlačné potrubí se zaústěním do kanalizace
města Domažlice je možný podat v rámci právě řešené aktualizace č. 3 ZÚR PK.
Vyhodnocení: Nadmístní záměr bude řešen jen na úrovni změn územních plánů
Domažlice a Nevolice a evidován v Plánu rozvoje vodovodu a kanalizace Plzeňského
kraje (PRVaK), na který se Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) v
textové části odkazují. V době vyhodnocení těchto požadavků již uplynulo období pro
uplatňování požadavků do Aktualizace č.3 ZÚR PK.
i)

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5

Příslušný krajský úřad (Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí)
neshledal žádnou z charakteristik vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví, ani
charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání,
četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležitost a
zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle
zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako
významné.
Příslušný krajský úřad ve svém stanovisku k návrhu Zadání změny č.1 ÚP
Nevolice vyloučil vliv územního plánu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblasti a
nepožadoval zpracování posouzení vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 územního
plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA) podle §10i zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko
Krajského úřadu Plzeňského kraje- odbor ŽP č.j.: PK-ŽP/2935/19 ze dne 27.3. 2019.
j)

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ve stanovisku čj.PKŽP/2935/19 ze dne 27.3. 2019 nepožadoval zpracování posouzení z hlediska vlivů
Změny č.1 ÚP Nevolice na životní prostředí podle §10i zákona o posuzování vlivů.
k)

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

ÚP Nevolice vymezuje 4,54ha rozvojových, tj. zastavitelných ploch a ploch přestavby, vymezených zejména pro bydlení v RD (individuální a vesnické, smíšené bydlení
venkovské). Více jak 0,30ha je plocha vymezená pro umístění veřejných prostranství nové místní a pěší komunikace za účelem napojení rozvojových lokalit a propojení s
centrem obce Nevolice. Plochy územních rezerv (ÚR1-ÚR4) a krajinářských úprav nejsou předmětem hodnocení záborů zemědělského půdního fondu (ZPF).
V posuzovaném období došlo k zastavění pouze jediné lokality P8 (1027m2), což
činí zhruba 2,26% všech zastavitelných ploch. Pro bydlení nebo smíšenou funkci zůstává nadále k dispozici více jak 97% zastavitelných ploch.
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Vzhledem k množství vymezených zastavitelných ploch by tak nebylo nutné vymezovat nové zastavitelné plochy na pozemcích ZPF, Změna č.1 ÚP Nevolice má řešit
pouze nevyhovující situaci ohledně potřebného napojení zastavitelných ploch na technickou a dopravní infrastrukturu. Rozhodující podněty tak vzešly ze strany vlastníků pozemků a snahy o změny funkčního využití stávajících ploch, někdy pouze o změnu
funkčního zařazení již vymezených zastavitelných ploch a ploch přestaveb.
Počet obyvatel k datu (zdroj: ČSÚ) :
K 1.1.2014 K 1.1.2015 K 1.1.2016
173
174
195
l)

K 1.1.2017
196

K 1.1.2018
190

K 1.1.2020
187

Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění

Námitky „N“ uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č.1 ÚP Nevolice
podle §52 odst. 2 a 3 stavebního zákona (SZ) – vyhodnocení ::
N1 – námitka doručena: 04.06.2021
Žadatel:
Ing. Anna Sladká, Palackého třída 19, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň.
Žadatelka je spoluvlastníkem pozemků parc.č. 89/27 a 118/3 v k.ú. Nevolice.
Námitka ve věci plánovaného rozšíření veřejného prostranství za účelem výstavby
veřejné obslužné komunikace k zastavitelné ploše Z1 (dle ÚP Nevolice) a plochám
přestavby P1/8, P1/19 a P1/20 vymezených v návrhu změny č.1 ÚP Nevolice. V
aktuální podobě je navržena tak, že zasahuje na části parcel č. 89/27 a č.118/3, kterých
jsem spoluvlastníkem. Parcela č. 118/3 je vedena v KN jako ovocný sad.
Parcelu č. 118/3 chceme užívat nadále jako ovocný sad ( zahradu), proto žádám, aby
veřejné prostranství bylo od parcely č. 451/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
vymezeno souměrně na obě strany do ploch Z1 i P2. Obdobně tak pokračovat v celé
délce navrhované plochy veřejného prostranství.
Vyhodnocení námitky: námitce se vyhovuje
Z pozemku parc.č. 118/1 byl jejich vlastníky účelně oddělen pozemek parc.č. 118/3
jako společná přístupová cesta k udržování pozemku. Zpracovatel ÚP využil tento
oddělený pozemek v šíři cca.5,0m pro vymezení nezbytného veřejného prostranství pro
zastavitelné plochy Z1 i přestavbové plochy P2. Veřejným prostranstvím budou také
dotčeny pozemky části parc. č. 120/1, 120/3 a 120/4 z přestavbové plochy P2 pro
bydlení v rodinných domech (BI).
Navržená plocha veřejného prostranství mezi plochami Z1 a P2 bude
převymezena tak, aby došlo k obdobnému dotčení soukromých pozemků při vymezení
veřejného prostranství minimální šíře 8,0m, tj. souměrně od osy stávající účelové
komunikace, při respektování hranic stávajících zastavěných ploch. Obdobným
způsobem jako je tomu mezi plochami přestavby P1/19 a P1/20 v návrhu řešené změny
č.1 ÚP Nevolice.
Důvodem převymezení nezbytné plochy veřejného prostranství, pro umístění
dopravní (DI) a technické infrastruktury (TI), je přiměřené omezení práv všech vlastníků
pozemků, kteří jsou nebo v budoucnu budou napojeni na řešenou DI a TI.
N2 – námitka doručena: 07.06.2021
Žadatel:
Milada Dvorská, Klenčí pod Čerchovem 210, PSČ 345 34
Štěpán Kozina, Tlumačov 21, 344 01 Tlumačov
Marie Kozinová, Tlumačov 21, 344 01 Tlumačov
Václav Ledvina, Tlumačov 12, 344 01 Tlumačov
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Věra Němcová, Mrákov 77, 345 01 Mrákov
Anna Sladká, Palackého třída 19, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň.
Žadatelé jsou spoluvlastníky pozemků parc.č. 118/1, 118/2, 118/3 a 118/5 v k.ú.
Nevolice. Žadatelé zásadně nesouhlasí s umístěním místní nebo jiné komunikace na
jakýkoli z pozemků parc.č. 118/1, 118/2, 118/3 a 118/5 v k.ú. Nevolice.
Na dotčených parcelách se rozkládá ovocný sad, jehož zastavění není v současné době
plánováno. V zájmu vlastníků není zřizovat jakoukoli cestu na dotčených pozemcích.
Zřízení cesty by negativně zasáhlo do obhospodařování ovocného sadu a zároveň by
závažným způsobem narušilo soukromí osob obývajících rodinný dům čp. 55 (na
stp.83), který se nachází v těsné blízkosti hranice parcely č. 118/2 s parcelou 118/3 v
k.ú. Nevolice.
Vyhodnocení námitky: námitce se částečně vyhovuje
A. Pozemky parc.č. 118/1, 118/2 a 118/5 nejsou dotčeny návrhem změny č.1 ÚP
Nevolice pro umístění veřejně přístupné komunikace.
B. Pozemková parcela č. 118/3 (607 m2, ovocný sad) je dotčena návrhem pro vymezení
nezbytného veřejného prostranství pro zastavitelnou plochu Z1, přestavbovou plochu
P2 i pro stabilizovanou plochu BI na pozemkové parcele č.118/2 a stp. 83. (RD
č.p.55). Vymezenou plochou veřejného prostranství pro umístění dopravní (DI) a
technické infrastruktury (TI), budou přiměřeně omezena práva všech vlastníků
pozemků, kteří jsou nebo v budoucnu budou na řešenou DI a TI napojeni.
V souladu s vyhodnocením námitky N1 bude navržená plocha veřejného prostranství
(návrh k veřejnému projednání změny č.1 ÚP) mezi plochami Z1 a P2 převymezena tak,
aby došlo k obdobnému dotčení soukromých pozemků při vymezení veřejného
prostranství minimální šíře 8,0m, tj. souměrně od osy stávající účelové komunikace, při
respektování hranic stávajících zastavěných ploch. Obdobným způsobem jako je tomu
mezi plochami přestavby P1/19 a P1/20 v návrhu řešené změny č.1 ÚP Nevolice.
N3 – námitka doručena: 02.06.2021
Žadatel: Jana Němcová, Nevolice 56
V návrhu P1/8 část Z8 (str.9) změny u parcely stp.č. 3, kde je navržena funkční změna
plochy OV na plochu bydlení v rodinných domech (BI) žádám o odstranění „podmínky
rozšíření stávajícího veřejného prostranství na minimální šířku 8,0m“.
Pokud tato podmínka nebude u pozemku stp. 3 (zbořeniště) odstraněna, nedojde v
budoucnu z mé strany k dohodě o prodeji části mého pozemku pro veřejné prostranství.
Vyhodnocení námitky: námitce se nevyhovuje
Při vyhodnocení požadavku Z8 na změnu využití pozemku z plochy občanského
vybavení - veřejná infrastruktura (OV) na plochu bydlení v RD (BI) bylo v této souvislosti
přihlédnuto k požadavku §4 a §22 odst.2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., které řeší nezbytné
vymezení plochy veřejného prostranství (PV) min. šířky 8,0m zpřístupňující pozemek
rodinného domu.
Vymezení plochy veřejného prostranství (PV) je podmínkou pro vymezení plochy
přestavby P1/8 pro bydlení v rodinných domech venkovské (BV). Z tohoto důvodu
nelze podmínku z textové části návrhu změny č.1 ÚP Nevolice odstranit.
Podmínka bude zachována v navrhovaném znění: „Přestavbová plocha P1/8 pro
bydlení v rodinných domech venkovské (BV) bude vymezena s podmínkou rozšíření
stávajícího veřejného prostranství na min. šířku 8,0m v souladu s příslušnými předpisy“.
Konkrétní plocha pozemku stp.3 k budoucímu využití pro veřejné prostranství bude
určena až na podkladě geodetického zaměření a vyhotovení geometrického plánu.
Stanovená podmínka nebrání žadateli v budoucnu uzavřít dohodu o prodeji části
pozemku stp.3 (zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště) v k.ú. Nevolice pro veřejné
prostranství.
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m) Vyhodnocení připomínek
K návrhu Změny č.1 ÚP Nevolice nebyly uplatněny připomínky.

Poučení
Proti Změně č.1 územního plánu Nevolice, vydané formou opatření obecné povahy,
nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

..................................................…

..........................................

Michal Jansa, místostarosta obce

Josef Velek, starosta obce
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