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Změna č.1 Územního plánu Zahořany

Obec Zahořany

ZASTUPITELSTVO OBCE ZAHOŘANY,
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 ZAHOŘANY
formou opatření obecné povahy
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Změna č.1 Územního plánu Zahořany
Územní plán Zahořany se mění takto:
I.

TEXTOVÁ ČÁST

1.

V kapitole 1.a) se v prvé větě nahrazuje uvedené datum 1.1.2014 datem 1.1.2019.

2.

V na konec kapitoly 1.c.2) se do výčtu ploch přestavby doplňuje:

Z1.P01-BV – přestavbová plocha bydlení – venkovského typu v RD (BV) na místě bývalého obchodu
v Bořicích. Výměra 0,02 ha, bez ochrany ZPF
Z1.P02-OV – přestavbová plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) na návsi
v Zahořanech. Výměra 0,05 ha, bez ochrany ZPF
3.

V kapitole 1.c.3) se v odstavci „Zeleň jako součást ploch bydlení v RD (BV)“ mění v první větě
procento z 70 % na 60 %. V druhé větě se doplňuje text „s výjimkou přestavbové plochy Z1.P01BV“, ruší se slovo „rovněž“ a mění se procento z 70 % na 20%. Dále se v druhé větě ruší slova
„rovněž na“, doplňují se slova „, vymezených k datu vydání ÚP“ a mění se procento z 70 % na
20 %.

4.

V kapitole 1.d.1) se v odstavci Místní komunikace, polní cesty, chodníky, garáže, parkoviště se
ve třetí odrážce ruší text „dle zatřídění do funkčních skupin C a D1“. V odstavci Chodníky pro pěší
se ruší v prvé odrážce text „a místních komunikací typu C“ a ruší se třetí odrážka „zpřístupňující
plochy P12 a Z16,Z17 v Zahořanech“.

5.

V kapitole 1.d.1) se ruší odstavec
„Návrhové kategorie silnic :
Silnice I.třídy - S 11,5/70- mimo zastavěné území
Přeložka silnice I/22 - S 11,5/70-mimo zastavěné území
Silnice II.třídy - S 7,5/60-mimo zastavěné území
Silnice III. třídy - S 7,5/60 - mimo zastavěné území
Typ příčného uspořádání: silnice III. třídy MO2 10/7/50 - C - v zastavěném území
místní komunikace MO2 10/7/50 - C
místní komunikace MO1 7,5/4/30 - C
místní komunikace se smíšeným provozem - D1“

6.

V kapitole 1.d.3) se na konec odstavce doplňuje věta „ÚP vymezuje plochu Z1.P02.OV
v Zahořanech za účelem umístění potřebného technického zázemí pro údržbu veřejných ploch
a dalšího spravovaného majetku obce.“

7.

V kapitole 1.e.3) se v odstavci Soupis prvků ÚSES ruší zdvojené prvky (biokoridory) „LBK 267-LBK
2016/05-DO267“

8.

V kapitole 1.f.3) se v ploše využití „BV - PLOCHY BYDLENÍ - v RD VENKOVSKÉHO TYPU“,
v odstavci Podmínky prostorového uspořádání ruší prvá odrážka

9.

V kapitole 1.f.3) se v ploše využití „BV - PLOCHY BYDLENÍ - v RD VENKOVSKÉHO TYPU“,
v odstavci Podmínky prostorového uspořádání v druhé odrážce mění KZP z hodnoty 0,3 na 0,35.

10.

V kapitole 1.f.3) se v ploše využití „BV - PLOCHY BYDLENÍ - v RD VENKOVSKÉHO TYPU“,
v odstavci Podmínky prostorového uspořádání doplňuje text ve čtvrté odrážce „a v plochách
přestavby“, mění se hodnota KZP z 0,3 na 0,5 a doplňuje se text „u plochy přestavby Z1.P01-BV
se KZP nestanovuje“

11.

V kapitole 1.f.3) se v ploše využití „BV - PLOCHY BYDLENÍ - v RD VENKOVSKÉHO TYPU“,
v odstavci Podmínky prostorového uspořádání se ruší šestá odrážka „orientace objektu podélnou
osou sleduje vrstevnice“
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12.

-

V kapitole 1.f.3) se v odstavci Zeleň, ZS-zeleň soukromá a vyhrazená doplňuje v odstavci
přípustné využití odrážka:
doplňkové stavby a zařízení, nař. garáže, kůlny, dřevníky, skleníky, altány, bazény, vedlejší stavby
slučitelné se soukromou a vyhrazenou zelení.

13.

V kapitole 1.g.1) se v odstavci dopravní infrastruktura ruší u veřejně prospěšných staveb
kategorizace pozemních komunikací.

14.

V kapitole 1.g.2) se ruší veřejně prospěšná opatření s označením WU01, WU02, WU03, WU08,
WU18, WU24.

15.

V kapitole 1.g.2) se doplňují veřejně prospěšná opatření s označením WU25 a WU26.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy:
Číslo přílohy
Název přílohy
T1
Textová část Změny č.1 ÚP Zahořany (výroková část, 4 strany)
01a,01b,02a,02b, 2c,03
Grafická část Změny č.1 ÚP Zahořany (výroková část, 6 výkresů)
T2
Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚP Zahořany (12 stran)
04
Grafická část odůvodnění Změny č.1 ÚP Zahořany (1 výkres)
P1
Textová část Souhrnný text s vyznačením změn (37 stran)
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A.

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMÍHO PLÁNU
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A.

Odůvodnění

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMÍHO PLÁNU

Obec Zahořany předala pořizovateli návrhy na pořízení změny č.1 ÚP Zahořany k posouzení
úplnosti návrhů. Návrhy se týkají zejména požadavků obce a jedné fyzické osoby. Změna je pořizována
z vlastního podnětu obce, proto pořizovatel dle §55a odst.2d, 2e a odst.3 stavebního zákona zajistil
stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny a stanovisko orgánu SEA (tj. stanovisko krajského úřadu, který
vyhodnotí potřebu zpracování vlivů na životní prostředí). Ve stanovisku ze Krajský úřad – OŽP ve svém
stanovisku zn. ZN/103/ŽP/18 ze dne 13.9.2018 sdělil, že návrh změny č.1 ÚP Zahořany není nutné posoudit
z hlediska vlivů na životní prostředí( vyhodnocení SEA) podle §10i zákona o posuzování vlivů na ŽP.
Zastupitelstvo obce Zahořany rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení změny č.1 ÚP Zahořany
i o jejím obsahu a to usnesením č. 533 ze dne 18.07.2018 s tím, že změna bude pořizována zkráceným
postupem dle §55b odst.1 SZ. Důvodem pořízení změny ÚP je změna funkčního využití dvou lokalit
v k.ú. Zahořany a Bořice, částečná revize prvků ÚSES v k.ú. Bořice a Zahořany, úprava podmínek
prostorového uspořádání (% podíl zeleně, koeficient zastavěnosti pozemků).
Schválený obsah změny č.1 ÚP byl následně předán vybranému zpracovateli jako podklad
pro vypracování návrhu změny č.1 ÚP. Dne 28.3. 2019 zpracovatel předal pořizovateli návrh změny č.1 ÚP
pro veřejné projednání.
Pořizovatel oznámil dle § 52 odst.1 SZ zahájení řízení o změně č.1 ÚP a stanovil termín veřejného
projednání změny ÚP, které proběhlo dne 13.5. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Zahořanech.
V rámci veřejného projednání změny č.1 ÚP byla v zákonem stanovené lhůtě uplatněna námitka N1
a připomínka P1 paní Lenkou Bauerovou.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách,
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č.1 ÚP Zahořany a zaslal jej dotčeným orgánům
a krajskému úřadu. Současně je ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení vyzval k uplatnění stanovisek. Žádný
dotčený orgán neuplatnil nesouhlasné stanovisko, čímž souhlasili s předloženým návrhem vyhodnocení.
Protože nedošlo k podstatné úpravě návrhu změny č.1 ÚP Zahořany, tak pořizovatel nepřistoupil
k opakování veřejného projednání.
PO vydání veřejné vyhlášky – oznámení o vydání opatření obecné povahy Změny č.1 ÚP Zahořany
byla obec Zahořany vyzvána Krajským úřadem - odborem regionálního rozvoje, výzvou ze dne 10.12.2019,
ke zjednání nápravy ve věci nabytí účinnosti změny č.1 ÚP. Důvodem byl podnět pana Petra Vondraše
bytem Bořice 5, 344 1 Zahořany k zahájení řízení pro porušení zákona při nabytí účinnosti změny č.1 ÚP
Zahořany, který se týkal formálních náležitostí vydané vyhlášky. Krajský úřad konstatoval neplatnost
předmětné veřejné vyhlášky a tím nenabyla změna č.1 účinnosti.
Zastupitelstvo obce usnesením č. 263 ze dne 02.09.2020 vzalo zpět usnesení č.151 ze dne
6.11.2019 o vydání OOP změny č. 1 ÚPZahořany. Současně usnesením č.218 vrátilo pořizovateli návrh
změny č.1 ÚP pro doprojednání změny s těmito pokyny:
Zařadit st. p. 9/3, parc. č. 476/15, 476/16 a 476/17 v katastrálním území Bořice u Domažlic (dále jen
"řešené pozemky") v souladu se stavem v území do stabilizovaných ploch občanského vybavení -komerční
zařízení (OK), jelikož je stavba objektu pekárny a cukrárny v Bořicích zkolaudována a provozována.
- obec požaduje na řešených pozemcích vymezit plochu přestavby - bydlení venkovské (BV), dle
převažujícímu charakteru okolní zástavby. Plochy přestavby jsou plochy určené ke změně využití (např.
k obnově, opětovnému nebo novému využití) z hlediska jejich funkce.
Protože na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu změny č.1 ÚP Zahořany,
pořizovatel oznámil opakované řízení (pouze k upraveným částem) o návrhu změny č.1 ÚP
Zahořany ve smyslu § 52 odst. 1 a § 53 odst.2 stavebního zákona, které proběhlo dne 19.10.2020
v zasedací místnosti obecního úřadu v Zahořanech.
V rámci opakovaného veřejného projednání změny č.1 ÚP byla v zákonem stanovené lhůtě
uplatněna námitka NO1 paní Marií Vondrovicovou.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce zpracoval návrh rozhodnutí o námitce NO1
uplatněné k návrhu změny č.1 ÚP Zahořany a zaslal jej dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Současně je
ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení vyzval k uplatnění stanovisek. Žádný dotčený orgán neuplatnil
nesouhlasné stanovisko, čímž souhlasili s předloženým návrhem vyhodnocení.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č.1 s §53 odst. 4a)-d) stavebního zákona, tj. Soulad
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, soulad s cíli a úkoly
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územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastavěného území, soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích
předpisů, soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání a dle §54 odst.1
stavebního zákona předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Zahořany
s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo obce dne 24.02.2021 usnesením č.323 vyhodnotilo připomínky,
usnesením č. 324 rozhodlo o uplatněných námitkách a usnesením č. 325 vydalo opatření obecné povahy
změnu č.1 ÚP Zahořany.

B.

SOULADS PÚR ČR A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE

B1.

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou vládou ČR
20.7.2009 usnesením č. 929 (PÚR ČR), resp. s Aktualizací č.1, 2, 3 a 5 PÚR ČR.

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.
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), resp. ve znění
Aktualizace č.1 ZÚR PK, účinné od 1.4.2014, ve znění Aktualizace č.2, účinné od 29.9.2018
a ve znění Aktualizace č. 4, účinné od 24.1.2019.
Řešeným územím prochází dle ZÚR PK, resp. dle Aktualizace č.1 ZÚR PK, rozvojová osa OR7
Domažlice-Klatovy situovaná v trase silnice I/22. Území není zařazeno do rozvojových oblastí, ani sem
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nezasahují plochy technické infrastruktury nadmístního významu dle ZÚR PK, resp. dle Aktualizace č.1 ZÚR
PK. Území není zařazeno do specifické oblasti.
Ze ZÚR PK, resp. z Aktualizace č.1 a č.2 ZÚR PK, vyplývají následující prvky, které ÚP dále
respektuje:
- ZÚP respektuje trasu (přeložky) silnice I/22 (Vodňany-Strakonice-Horažďovice-KlatovyDomažlice);
- ZÚP respektuje vedení železniční trati č.185 Domažlice-Plzeň;
- ZÚP respektuje nadregionální a regionální ÚSES, vymezený v ZÚR PK;
- ZÚP respektuje vymezené oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu;
- ZÚP respektuje vedení trasy VTL plynovodu;
Úkoly pro územní plánování obcí v OR7 navazují na požadavky pro RO1 a RO2, formulují
požadavky vyváženého rozvoje osídlení v této rozvojové ose s důrazem na místní specifika území.

Výřez z výkresu Uspořádání území kraje ze ZÚR PK
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Výřez z koordinačního výkresu ze ZÚR PK
V rámci hlavních cílů územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje v Plzeňském kraji
Změna č.1 ÚP respektuje tyto zásady:
- k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem na místní podmínky a preferované
funkce území,
- racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména
na životní prostředí,
- při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny
a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,
- výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit,
- při návrhu rozvojových ploch minimalizovat zábory ZPF v I. a II. třídě přednosti v ochraně, chránit
základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny před změnami, které by mohly jejich
působení v krajině poškodit.

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 Zahořany 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 nebyly vymezeny. Navržené změny nemají vliv na architektonické ani
urbanistické hodnoty v území.

D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STAVEBNÍHO

ZÁKONA
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Změna č.1 ÚP Zahořany 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.

E.

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

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÁ K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ S POŽADAVKY
NA DOPLNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP ZAHOŘANY:
S1. Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, ze dne: 29.4.2019
V textové části (str.20) je uvedeno, že pro všechny vodní toky, které protékají řešeným územím,
nebyla stanovena záplavová území.
V legendě koordinačního výkresu je uvedena položka “Aktivní zóna záplavového území“
Upozornění: do SZ části řešeného území okrajově zasahuje záplavové území Zubřiny (Q100), které
nemá vymezenou aktivní zónu záplavového území.
Vyhodnocení: Zpracovatel prověří rozsah řešené limity, upraví legendu koordinačního výkresuOstatní limitující prvky - záplavové území.
STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÁ K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
S POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP ZAHOŘANY:
MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, ze dne 22.10.2020
Orgán vodního hospodářství:
Požadujeme na str. 15 souhrnného textu nahradit výraz „dešťovou“ za výraz „jednotnou“ ve větě: „Obec
Oprechtice má v současné době funkční dešťovou jednotnou kanalizaci.“
Dešťovou kanalizací lze odvádět pouze dešťovou vodu, ale v obci Oprechtice jsou touto kanalizací odváděny
dešťové ale i splaškové vody, jedná se proto o jednotnou kanalizaci.
Upozorňujeme, že způsob odkanalizování Bořic v návrhu změny ÚP (ale i skutečností) není v souladu
s PRVAK.
Povodí Vltavy, s.p., ze dne 16.09.2020
na str.20 souhrnného textu požadujeme upravit text:
Do správního území obce Zahořany zasahuje záplavové území Zahořanského potoka (Q100 včetně aktivní
zóny záplavového území) a okrajově záplavové území Zubřiny (pouze Q100).
Zahořanský potok má nově stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny záplavového území (v ř. km 0 –
13,85 stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje č.j. PL-ŽP/8192/19 ze dne 24.2.2020).
Významný vodní tok Zubřina má stanovené záplavové území (v ř. km 15,00 – 27,00 stanoveno Okresním
úřadem Domažlice, č.j. ŽP/8184/97 ze dne 15.4. 1997). Toto záplavové území okrajově zasahuje
do správního obvodu obce Zahořany.
Do Koordinačního výkresu požadujeme zakreslit všechna stanovená záplavová území zasahující
do řešeného území – hranice záplavového území při průtocích Q100 i rozsah aktivní zóny záplavového
území.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ze dne 21.09.2020
Souhlasí s podmínkou:
- opravit označení registrovaného prognózního zdroje nevyhrazených nerostů v Koordinačním výkrese
a ve srovnávacím textu. Do koordinačního výkresu bude doplněn zákres registrovaného prognózního zdroje
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Kout na Šumavě a ostatního prognózního zdroje Oprechtice na Šumavě.
Ve východní části obce se nachází je vymezena plocha ostatního prognózního zdroje stavebního kamene
č. 9201500 Oprechice na Šumavě, která není limitem využití území, a do jihovýchodní části zasahuje
registrovaný prognózní zdroj nevyhrazených nerostů – stavebního kamene č. 9203500 Kout na Šumavě,
který je součástí pozemku. Tyto prognózní zdroje nejsou návrhem změny č.1 ÚP nijak dotčeny.
- opravit označení ploch smíšených nezastavěného území - dobývací prostor. Budou vypuštěna slova
„dobývací prostor“, neboť se na správním území žádný dobývací prostor nevyskytuje.
Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje, ze dne 13.01.2021
Stanovisko podle §55b odst.4 SZ
Z hlediska formální správnosti upozorňujeme, že:
- dne 11. 09. 2020 nabyla účinnosti Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje ČR;
- bod č. 3 výčtu změn Změny č. 1 ÚP Zahořany nekoresponduje se souhrnným textem vyznačení změn odstavec by měl být označen „Zeleň jako součást ploch bydlení v RD (BV)“ nikoliv „Zeleň jako součást
využití ploch bydlení (BV)“, v první větě se procento mění ze 70 % na 60 % nikoliv na 20 % a ve druhé větě
se procento vyhrazené zeleně ve stabilizovaných plochách 70 % mění na 20 %
nikoliv na 40 %;
- bod č. 8 výčtu změn Změny č. 1 ÚP Zahořany nekoresponduje se souhrnným textem vyznačení změn –
v příslušném odstavci je v souhrnném textu zrušen i text „KZP = 0,3“;
- by bylo vhodné do grafické části doplnit a příslušně označit všechny rušené plochy (tj. rušený ÚSES).
- ve věci záplavových území (SO2) upravit mimo koordinačního výkresu také textovou část (str.20), tj. Uvést
nově stanovené záplavové území Zahořanského potoka (Q100) včetně aktivní zóny záplavového území.

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 Zahořany 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/18276/18 ze dne 13.9.2018 konstatuje, že Změna
č.1 ÚP Zahořany 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.

H.

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 Zahořany, je digitální katastrální
mapa z 12/2018. V červnu 2016 byl formou opatření obecné povahy schválen Územní plán Zahořany,
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
MSP, projektová kancelář s.r.o., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 06094261

8

Změna č.1 územního plánu Zahořany

Odůvodnění

plánu Zahořany došlo k zastavění několika zastavitelných ploch a ploch přestaveb. Hranice zastavěného
území byla aktualizována k datu 1.1.2019
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 Zahořany měněny.

I2.2.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Zahořany nejsou situovány v blízkosti nemovitý kulturních památek.

PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Zvláště chráněná území:
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Zahořany nejsou situovány v zvláště chráněném území.
Obecně chráněná území:
Řešené území je situováno mimo plochy přírodních parků dle § 12 zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Východní část řešeného území je zařazena dle
ZÚR PK do navrženého přírodního parku 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 Zahořany 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 nachází dva památné stromy dle § 46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Lokality řešené Změnou č.1 ÚP nejsou situované v jejich
blízkosti.
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 Domažlicko-chodská oblast.
Do řešeného území zasahuje prostor výrazné krajinné veduty, kterou representuje přírodní
zalesněný hřeben Netřeby-Úlikovská hora-Nový Herštejn-Koráb. Do tohoto prostoru spadá část obce
Oprechtice a její okolí.
Východní část řešeného území je vedena jako migračně významné území.
I3.

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

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN
PLOCHY PŘESTAVBY
-

Z1.P01-BV (Bořice-střed) … tato plocha přestavby je vymezena jako odstranění zřejmé
nesrovnalosti ve vymezení nesprávně stabilizované plochy bydlení – venkovského typu v RD
namísto plochy občanského vybavení – OV a rozhodnutí zastupitelstva o zařazení této plochy
do ploch bydlení – venkovského typu v RD
Limitující prvky: nejsou;

-

Z1.P02-OV (Zahořany-střed) … ke změně využití této plochy dochází na základě požadavku obce
na umístění technického zázemí pro údržbu veřejných prostranství.
Limitující prvky: nejsou;
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I5.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Do systému sídelní zeleně je započtena i zeleň v rámci stabilizovaných ploch bydlení BV. Změna
územního plánu snižuje koeficient zeleně v těchto plochách. Důvodem je požadované umožnění vyšší
zastavitelnosti pozemků ve stabilizovaných plochách bydlení, která při současném nastavení nepřiměřeně
omezuje umisťování drobných přidružených staveb sloužících jako zázemí či příslušenství rodinných domů.
I6.
I6.1.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční doprava:
Změna ÚP č.1 redukuje podrobnost návrhu platného územního plánu. Nově ÚP neurčuje
kategorizaci a technické požadavky na stávající komunikační síť. Důvodem je nemožnost dodržení
požadovaných technických parametrů, kladených na pozemní komunikace v morfologicky členitém území.
Dalším důvodem je šířkové uspořádání uličních profilů ve vztahu k historicky vymezeným veřejným
prostorům zastavěného území.
Účelové komunikace:
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Zahořany nevznáší požadavky na vybudování nových účelových
komunikací.
Doprava v klidu:
Bez požadavku
Cyklistická a pěší doprava:
Navržené řešení neovlivní stávající cyklistické a pěší trasy.
Železniční doprava:
Navržené řešení neovlivní koncepci železniční dopravy v řešeném území .
Letecká doprava:
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Zahořany 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 koncepci zásobování vodou není. Navržené plochy přestavby Z1.P01-BV a Z1.P02OV je možné napojit na veřejný vodovod.
Čištění odpadních vod:
Koncepce likvidace odpadních vod na území obce Zahořany zůstává zachována. Navržené plochy
přestavby Z1.P01-BV a Z1.P02-OV budou dle možností napojeny na kanalizační stokovou síť.
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.
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.
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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 Změna č.1 vymezuje plochu Z1.P02-OV
v Zahořanech za účelem umístění technického zázemí pro techniku obce.
I6.4.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Změna č.1 ÚP nevymezuje žádná nová veřejná prostranství.

I7.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Lokalita navržená Změnou č.1 ÚP je umístěna v zastavěném území. Nebude tak mít zásadní vliv
na koncepci uspořádání krajiny.
I7.1.

ÚSES
Změna č.1 ÚP do vymezeného systému zasahuje zrušením zdvojených prvků lokálního ÚSES
a zpřesněním vymezených prvků ÚSES dle plánů společných zařízení komplexních pozemkových úprav.
I7.2.

PROSTUPNOST KRAJINY
Nebude Změnou č.1 ovlivněna.

I7.3.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Závažné negativní jevy spojené s erozí půdy nebyly zaznamenány.

I7.4.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI A OBNOVA PŘÍZNIVÉHO VODNÍHO REŽIMU KRAJINY
V řešeném území se uplatňují vymezená záplavová území toků se stanovenou hranicí odpovídající
průtoku velkých vod Q50 a Q100. Lokality řešené Změnou č.1 ÚP jsou situovány mimo záplavová území
a neovlivní vodní režim v krajině.
I7.5.

ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A PLOCHY, INVESTICE DO PŮDY
Lokalita navržená Změnou č.1 ÚP nemění odtokové poměry v území.

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 lokalitách řešených 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
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Změna č.1 ÚP (r.2019) formálně navrhuje přestavbovou plochu bydlení – venkovského typu v RD
Z1.P01-BV v Bořicích. Dále změna č.1 ÚP navrhuje přestavbovou plochu občanské vybavenosti Z1.P02-OV
v Zahořanech za účelem umístění zázemí pro technické vybavení obce. Z výše uvedeného vyplývá, že
Změnou č.1 ÚP dojde pouze k formálnímu vymezení přestavbové plochy bydlení, nikoli vymezení nových
ploch bydlení nad rámec ploch již vymezených.

K.

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

L.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Zadání Změny č.1 nebylo zpracováno. Změna č.1 ÚP Zahořany je pořizována zjednodušeným
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.

N.

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

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 (rozloha 2117 ha): zemědělská půda 72,2% (1529 ha), lesy 18,9%
(400 ha), vodní plochy 1,6% (34 ha), zastavěné plochy 1,4% (30 ha) a ostatní plochy 5,9% (124 ha)
z celkové výměry správního území obce. Z celkové výměry zemědělské půdy činí orná půda 61 % (922 ha),
TTP 37 % (547 ha), zahrady 2 % (32 ha) a ovocné sady 0 % (0 ha). Řešené území nespadá do zranitelné
oblasti.
Navržené řešení neklade nároky na zábory ZPF.
Ochrana lesního půdního fondu:
Lesy jsou chráněny ze zákona jako významné krajinné prvky a mají stanovenu hranici 50 m
od okraje lesa, zabezpečující jejich ochranu. V území se nacházejí pouze lesy hospodářské.
Změna č.1 ÚP neuvažuje s novými zábory PUPFL.

O.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitky „N“ uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č.1 ÚP Zahořany podle §52 odst. 2 a 3
stavebního zákona (SZ):
N1 – námitka doručena: 17.5.2019
Žadatel:
Lenka Bauerová, trvale bytem Jindřichova 164, 344 01 Domažlice
Zastoupena:
Mgr. Janem Křivánkem, advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol.s.r.o.,
Kyjevská
1228/7, Východní předměstí, 326 00 Plzeň.
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V zastoupení vlastníka jsou podávány námitky proti návrhu přestavbové plochy Z1.P02-OV, která je řešena
na místě bývalého obchodu v části obce Bořice. Plocha je řešena v rozsahu pozemků stp. 9/3, pozemkových
parcel č. 476/15, 476/16 a 476/17 v k.ú. Bořice u Domažlic, které jsou ve výhradním vlastnictví paní Marie
Vondrovicové, Bořice 26, 344 01 Zahořany. Celková plocha pozemků je 219m2. Vlastní stavba na stp. 9/3
(č.p. 6) je v KN evidována jako stavba občanského vybavení zaujímá plochu 134m2. Pro tuto přestavbovou
plochu je návrhem změny č.1 definována zcela nová funkční plocha s rozdílným způsobem využití SO plochy smíšené obytné. Hlavní využití je definováno jako plochy, které jsou určeny k polyfunkčnímu využití,
převážně pro bydlení, případně i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské
vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná prostranství. Takto definovatelný způsob
využití je na ploše 219m2 nerealizovatelný.
SO- Plochy smíšené obytné jsou v rámci návrhu změny č.1 ÚP Zahořany (dále jen „návrh změny“)
aplikovány pouze na výše popsané ploše. V obci Bořice se v současnosti nachází několik nemovitostí
sloužících pro bydlení, ve kterých je současně provozována hospodářská (podnikatelská) činnost. Tyto
objekty nadále zůstávají i v návrhu změny č.1 v ploše bydlení venkovské-v RD venkovského typu a způsob
jejich využití neodpovídá platnému ÚP ani po jeho případné změně.
Způsob zapracování žádosti do změny č.1 ÚP Zahořany neodpovídá obecným požadavkům stanoveným pro
proces územního plánování platnou legislativou a prováděcími předpisy, kdy výsledkem změny by zadané
situace byla nevyvážená preference práv jediného vlastníka pozemků na úkor ostatních, tedy vznik
nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životné prostředí uživatelů sousedících rodinných domů.
Zamýšlenou změnou by došlo k výraznému zásahu do soudržnosti společenství ostatních obyvatel
dotčeného území, tady k popření základních cílů územního plánování stanovených v ustanovení §18 odst.1
stavebního zákona.
Shrnutí a závěr námitky:
Způsob zapracování přestavbové plochy Z1.P02-OV vykazuje znaky jednoúčelového a nefunkčního řešení
plochy reagujícího pouze na podnět bez zohlednění obecných pravidel principů územního plánování.
Návrhem změny došlo k porušení zejména požadavků obsažených v §19, odst.1, písmena c) stavebního
zákona a také požadavků obsažených v odst.1), písmene e) téhož zákona. Návrh změny je také v rozporu
s Politikou územního rozvoje (PÚR) České republiky ve znění aktualizace č.1, která stanovuje v rámci
republikových priorit v odst. 16) „Při stanovování způsobu využití území v ÚPD dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav
i hodnoty území ...“.
Cílem námitky neí a nemůže být návrh na zpracování komplexního řešení územního plánování v dané
lokalitě Bořice. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh změny byl zveřejněn a projednán jako celek a nikoliv
po jednotlivých částech, požadujeme zrušení návrhu.

Vyhodnocení námitky: námitce se nevyhovuje
1. Žadatel výpisem LV 453 v k.ú. Bořice u Domažlic doložil dotčená i vlastnická práva k pozemkům stp. 11,
stp. 12, pozemkovým parcelám č. 43, 476/13 a 476/14.
2. Žadatel upozorňuje na pozemky stp. 9/3, pozemkové parcely č. 476/15, 476/16 a 476/17 v k.ú. Bořice u
Domažlic (řešené pozemky), které jsou ve výhradním vlastnictví paní Marie Vondrovicové, Bořice 26, 344 01
Zahořany, které jsou v návrhu změny č.1 označeny jako plocha přestavby Z1-P01-SO. Žadatel opakovaně
ve své námitce chybně či zmatečně odkazuje na plochu s označením Z1-P02-OV, která je řešena v části
obce Zahořany.
3. Původní územní plán obce ÚPO Zahořany (včetně jeho navazujících změn č. 1-5) vymezil v rozsahu
řešených pozemků plochu občanské vybavenosti. ÚPO Zahořany byl schválený usnesením Zastupitelstva
obce (ZO) Zahořany ze dne 3.5. 2002, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce
Zahořany č. 3/2002. Poslední změna č.5 ÚPO Zahořany byla již vydána formou opatřením obecné povahy
s účinností od 22.3.2012.
Po úpravě platné legislativy a nových požadavcích na územně plánovací dokumentaci obce (vycházející
z ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) přistoupila obec ke zpracování nového územního plánu.
Odkaz na usnesení ZO Zahořany ze dne 8.11.2012, kdy bylo rozhodnuto o pořízení nového územního plánu
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(ÚP) Zahořany. Po projednání návrhu, vyhodnocení výsledků projednání, vyhodnocení uplatněných námitek
a připomínek byl návrh ÚP Zahořany předložen ZO. Zastupitelstvo obce vydalo usnesením ze dne 13.6.2016
opatření obecné povahy ÚP Zahořany, které nabylo účinnosti 30.6.2016.
Aktuálně platný ÚP Zahořany (s nabytím účinnosti 30.6. 2016) zahrnul pozemky stp. 9/3, pozemkové
parcely č. 476/15, 476/16 a 476/17 v k.ú. Bořice u Domažlic do zastavěného území části obce Bořice,
do stabilizovaných ploch bydlení- venkovské v rodinných domech (BV). Do stejné funkční plochy byly
zahrnuty i sousedící pozemky a stavby ve vlastnictví žadatelky.
4. Vlastníku řešených pozemků vydal Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování
rozhodnutí k záměru stavby „Přístavba objektu pekárny , cukrárny a změna konstrukce střechy
nad stávajícím objektem Zahořany, Bořice č.p. 6“ rozhodnutí o změně stavby a stavební povolení čj.: OVÚP1814/2010-14633/2010/Ze ze dne 22.3.2010. Kolaudační souhlas s užíváním této stavby byl vydán dne
1.10.2018 pod č.j.: MeDO-77096/2018/Sz.
5. Vlastník (Marie Vondrovicová) požádala dne 11.7.2018 obec Zahořany o změnu č.1 územního plánu
Zahořany u stp. 9/3, pozemkové parcely č. 476/15, 476/16 a 476/17 v k.ú. Bořice u Domažlic. Požadavkem
změny bylo zařazení řešených pozemků do jiné funkční plochy a to na základě vydaného rozhodnutí
o změně stavby a stavebního povolení a také na základě dokončených stavebních prací.
Původní prodejna potravin a hasičská zbrojnice v Bořicích (původní plocha občanské vybavenosti) byla na
základě vydaného rozhodnutí o změně stavby a stavebního povolení ze dne 22.3.2010 změněna na objekt
pekárny a cukrárny. Tato stavba obsahuje: sklep s venkovním schodištěm, v I.NP – sklad potravin, šatnu,
výrobnu(dílnu) pro cukrárnu, venkovní schodiště s podestou.
6. Zastupitelstvo obce Zahořany na základě žádosti p. Marie Vondrovicové souhlasilo s pořízením změny
ÚP. Součástí této změny jsou také požadavky obce.
Pořizovatel zpracoval požadavky na obsah změny č.1, které budou obsahem změny č.1 ÚP Zahořany. Tyto
požadavky schválilo zastupitelstvo obce Zahořany dne 27.2.2019.
Úkolem územního plánování je zjišťovat a posuzovat stav území a jeho hodnoty. Úkolem změny není tedy
upřednostnění práv jediného vlastníka na úkor ostatních, ale prověřit a posoudit potřebu změn v území,
jejich přínosy. Současně stanovit urbanistické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území.
Řešená změna neupřednostňuje jednostranné požadavky na změnu, ale pouze reaguje na předchozí stav
v území (stavba prodejny potravin a hasičárna), vydaná rozhodnutí o změně stavby a stavebního povolení
na objekt pekárny a cukrárny. Nový ÚP Zahořany s účinností od 30.6.2016 zřejmě chybně vymezil řešené
pozemky se stávající stavbou čp.6 (pekárny a cukrárny) do stabilizovaných ploch bydlení venkovské (BV)
a nerespektoval stávající stav v území.
Změna č.1 oprávněně napravuje předchozí stav v ÚP Zahořany a navrhuje zařazení stávající stavby
do ploch smíšených obytných SO s hlavním využitím, přípustným využitím, podmínkami prostorového
uspořádání, které je popsáno v návrhu změny č.1.
7. Řešené pozemky i se stavbou zaujímají nevýznamnou plochu 220m2. Navržená přestavbová plocha
smíšená obytná je ze tří stran obklopena plochou veřejných prostranství s místní komunikací, z východní
strany přiléhá plocha bydlení venkovského s jedním rodinným domem.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebude řešená plocha více rozšiřována do okolních funkčních
ploch (dochází ke stabilizaci plochy) a ve vztahu k okolní zástavbě většinou rodinných domů bude omezena
výšková hladina zástavby v této ploše takto:
- maximální výšková hladina zástavby nepřekročí 1NP, s možností podsklepení.
Nastavený regulativ výškové hladiny respektuje urbanistickou koncepci uspořádání sídelní struktury
s upřednostňováním nízkopodlažní zástavby ve vazbě na stávající sídlo a je šetrný k řešenému území.
Jako ochranu okolních staveb bydlení bude pro navrhovanou plochu přestavby doplněna podmínka, která
bude limitovat stávající i budoucí provoz z pohledu hluku:
- při umísťování staveb je nutné prokázat nepřekročení hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech
a chráněných venkovních prostorech staveb
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8. Stanovené podmínky prostorového uspořádání přiměřeně odpovídají podrobnosti řešení územně
plánovací dokumentace a nezasahují do podrobnosti regulačního plánu či územní studie.
Posouzení principu proporcionality: Navržené změny využití území a upřesněné podmínky prostorového
uspořádání pro řešené plochy smíšené obytné (SO) jsou nezbytné a jejich dopad nepřekračuje přiměřenou
míru. Obecným – veřejným zájmem je stabilizovat řešenou plochu v návaznosti na místní komunikace
i okolní plochy bydlení venkovského (BV) a nastavit takové podmínky prostorového uspořádání, aby byla
i do budoucna zajištěna kvalita životních podmínek obyvatel v zastavěné části obce Bořice.
Námitky „NO“ uplatněné k opakovanému veřejnému projednání návrhu změny č.1 ÚP Zahořany podle §52
odst. 2 stavebního zákona (SZ):
NO1 – námitka doručena: 20.10.2020
Žadatel:
Marie Vondrovicová, Bořice 26, 344 01 Zahořany
Vlastník stavební parcely č. 9/3 a poz.parcel č. 476/51, 476/16 a 476/17 v k.ú. Bořice u Domažlic souhlasí
s vymezením stabilizovaných ploch občanského vybavení – komerční zařízení (OK). To bylo provedeno
v souladu se stavem v území a řádně zkolaudovaným i užívaným objektem pekárny a cukrárny.
Vlastník nesouhlasí a vznáší námitku proti požadavku obce, vymezit na řešených pozemcích současně
plochu přestavby – bydlení venkovské (BV). Toto považuje vlastník za nepřijatelné, značně jej bude
omezovat při případných úpravách na jeho majetku. Stavba je provozována jako velkoobchod, jelikož
provozovatel dodává výrobky do cukráren a kaváren a k dalšímu prodeji, což je v BV – bydlení venkovském
také nepřípustné. Soubor pozemků nesplňuje ani výměrou parametry ploch BV a stavba nikdy nebal a nikdy
nebude k účelu bydlení používána.
Vyhodnocení námitky: námitce se nevyhovuje
Původní prodejna potravin a hasičská zbrojnice v Bořicích (původní plocha občanské vybavenosti) byla na
základě vydaného rozhodnutí o změně stavby a stavebního povolení čj.: OVÚP-1814/2010-14633/2010/Ze
ze dne 22.3.2010 změněna na objekt pekárny a cukrárny. Kolaudační souhlas s užíváním této stavby byl
vydán dne 1.10.2018 pod č.j.: MeDO-77096/2018/Sz. Tato stavba obsahuje: sklep s venkovním schodištěm,
v I.NP – sklad potravin, šatnu, výrobnu(dílnu) pro cukrárnu, venkovní schodiště s podestou.
Na stávajícím objektu bude možné i do budoucna provádět stavební úpravy, při kterém bude zachováno
půdorysné i výškové ohraničení stavby ve smyslu §2 odst. 4 písmene c) a udržovací práce ve smyslu §3
odst.4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Za stavební úpravu se považuje i zateplení
pláště stavby.
Stavba je z převážné části provozována jako objekt s malým nebo středním komerčním zařízením – pekárna
a cukrárna. Provozování velkoobchodní činnosti je pouze doplňkovou činností, tj. činností významně
nepřevažující.
Pořizovatel se mimo jiného řídil také pokynem obce Zahořany vymezit na řešeném souboru pozemků plochu
přestavby na pro bydlení v RD venkovského typu (BV) dle převažujícího funkčního využití i charakteru okolní
vesnické zástavby.
Řešený soubor pozemků i se stavbou zaujímají nevýznamnou plochu 220m2. Navržená plocha přestaveb
pro bydlení v RD venkovského typu (BV) je ze tří stran obklopena plochou veřejných prostranství s místní
komunikací, z východní strany přiléhá plocha bydlení venkovského s jedním rodinným domem a zahradou.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebude řešená plocha více rozšiřována do okolních funkčních
ploch (dochází ke stabilizaci plochy) a ve vztahu k okolní zástavbě většinou rodinných domů bude omezena
výšková hladina zástavby v této ploše takto:
- maximální výšková hladina zástavby nepřekročí 1NP, s možností podsklepení.
Nastavený regulativ výškové hladiny respektuje urbanistickou koncepci uspořádání sídelní struktury
s upřednostňováním nízkopodlažní zástavby ve vazbě na stávající sídlo a je šetrný k řešenému území.
Pro plochu přestavby Z1.P01-BV se nebude vztahovat koeficient zastavěnosti území (KZP)=0,5 a také
nebude požadován minimální podíl 20% vyhrazené zeleně.
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Jako ochranu okolních staveb bydlení bude pro navrhovanou plochu přestavby doplněna podmínka, která
bude limitovat stávající i budoucí provoz z pohledu hluku:
- při umísťování staveb je nutné prokázat nepřekročení hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech
a chráněných venkovních prostorech staveb
Stabilizovaná plocha občanského vybavení – komerční zařízení (OK), navržená plocha přestavby Z1.P01BV i upřesněné podmínky prostorového uspořádání pro tuto funkční plochu (BV) jsou pro fungování řešené
plochy nezbytné a jejich dopad nepřekračuje přiměřenou míru. Obecným – veřejným zájmem je stabilizovat
řešenou plochu v návaznosti na místní komunikace i okolní plochy bydlení venkovského (BV) a nastavit
takové podmínky prostorového uspořádání, aby byla i do budoucna zajištěna kvalita životních podmínek
obyvatel i provozování stávajícího komerčního zařízení - pekárny a cukrárny v zastavěné části obce Bořice.

P.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Připomínky „P“ uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č.1 ÚP Zahořany podle §52 odst. 3
stavebního zákona (SZ):
P1 – připomínka doručena: 17.05.2019
Žadatel:
Lenka Bauerová, trvale bytem Jindřichova 164, 344 01 Domažlice
Zastoupena:
Mgr. Janem Křivánkem, advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol.s.r.o.,
Kyjevská
1228/7, Východní předměstí, 326 00 Plzeň.
Stávající využití objektu č.p. 6 v obci Bořice, které je spolu s přilehlými pozemky jednoho vlastníka
předmětem změny č.1 ÚP Zahořany (Z1.P02-OV) negativně ovlivňuje svým působením okolní nemovitosti
a pozemky. Jedním z několika negativních vlivů působících i mimo plochu nově vymezenou změnou č.1 ÚP
je nadměrný hluk v denních i nočních hodinách vycházející z dotčených pozemcích provozované pekárny,
kdy hluk je považovaný za jednu z podstatných složek životního prostředí. Nově navržené vymezení
podmínek pro plochy SO- plochy smíšené obytné tuto oblast řeší zcela nedostatečně. Tento vliv nelze
vyloučit ani při jiných způsobech využití, které by s navrženým vymezením podmínek byly v souladu- např.
Vybudování dvou podlažního distribučního skladu s nepřetržitým provozem.
Pro zajištění podmínek stanovených platným ÚP Zahořany pro plochy BV- plochy bydlení – v RD
venkovského typu není možné uprostřed takto vymezené plochy zřídit jednoúčelově plochu, která svými vlivy
při různých způsobech využití definovaných návrhem změny č.1 jako přípustných , tyto negativně ovlivňuje
z hlediska životního prostředí.
Plochy související subjektem č.p.6 byly v minulosti využívány pro objekty a činnosti občanské vybavenosti
provozované ve veřejném zájmu nebo jako služby ve vazbě na lokalitu. Pokud zadavatel změny č.1 ÚP
Zahořany chce upravit využití ploch ve středu obce Bořice, je vhodné postupovat v souladu s tímto
požadavkem odpovídajícím i využití plochy několik desítek roků zpět. Definovaný způsob využití by ale
jednoznačně neměl narušovat svým provozováním stavby a pozemky v okolí, zejména z hlediska životního
prostředí.
Shrnutí a závěr připomínky:
S navrženou změnou č.1 ÚP Zahořany nesouhlasíme z výšeuvedených důvodů a navrhujeme její zrušení,
zejména v přestavbové ploše Z1.P02-OV.
Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje
Žadatel upozorňuje na pozemky stp. 9/3, pozemkové parcely č. 476/15, 476/16 a 476/17 v k.ú. Bořice
u Domažlic (řešené pozemky), které jsou ve výhradním vlastnictví paní Marie Vondrovicové, Bořice 26, 344
01 Zahořany, které jsou v návrhu změny č.1 označeny jako plocha přestavby Z1-P01-SO.
Změna č.1 ÚP Zahořany reaguje na stávající stav v území a navrhuje zařazení řešených pozemků
a stávající stavby čp. 6 do přestavbové plochy smíšené obytné (SO) s hlavním využitím, přípustným
využitím, podmínkami prostorového uspořádání, které je popsáno v návrhu změny č.1.
Podmínky prostorového uspořádání budou doplněny dle vyhodnocení námitky N1 a připomínky P1.
Jako ochranu okolních staveb bydlení bude pro navrhovanou plochu přestavby doplněna podmínka, která
bude limitovat stávající i budoucí provoz z pohledu hluku:
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- při umísťování staveb je nutné prokázat nepřekročení hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech
a chráněných venkovních prostorech staveb
Stanovené podmínky prostorového uspořádání přiměřeně odpovídají podrobnosti řešení územně plánovací
dokumentace a nezasahují do podrobnosti regulačního plánu či územní studie.
Posouzení principu proporcionality: Navržené změny využití území a upřesněné podmínky prostorového
uspořádání pro řešené plochy smíšené obytné (SO) jsou nezbytné a jejich dopad nepřekračuje přiměřenou
míru. Obecným – veřejným zájmem je stabilizovat řešenou plochu v návaznosti na místní komunikace
i okolní plochy bydlení venkovského(BV) a nastavit takové podmínky prostorového uspořádání, aby byla
i do budoucna zajištěna kvalita životních podmínek obyvatel v zastavěné části obce Bořice.

Q.

04

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
B.1) Textová část Odůvodnění změny č.1 ÚP má celkem 19 stran.
B.2) Grafická část Odůvodnění změny č.1 ÚP obsahuje tento 1 výkres:
Koordinační výkres
M 1:10 000

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 Zahořany 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.)
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Změna č.1 územního plánu Zahořany

Odůvodnění

Pro účely Změny č.1 ÚP Zahořany 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
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.
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Změna č.1 územního plánu Zahořany

Odůvodnění

Proti Změně č.1 územního plánu Zahořany 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.....................
Ing. Pavel Vondrovic
starosta obce
…..………………………………….

Jindřich Horn
místostarosta obce
………….……………………………….
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