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I.

Změna č.4 územního plánu sídelního útvaru Hluboká

IA. Textová část
a) Vymezení zastavěného území
Zastavěné území (intravilán) bylo vymezeno v platném územním plánu sídelního
útvaru Hluboká (dále ÚPN-SÚ Hluboká, ing.arch. Petr Vávra – Studio KAPA, listopad
1995, aktuálně ve znění Změn č.1 – 3), kde je vyznačeno a touto změnou se nemění.
Změnou č.4 ÚPN-SÚ Hluboká se vymezuje nová zastavitelná plocha pouze
v lokalitě 4/1 – proluka ve vymezeném zastavěném území.
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Navržená plocha změny v lokalitě 4/1 se nachází v proluce ve vymezeném zastavěném území a reaguje na požadavky vlastníků pozemků. Změna č.4 ÚPN-SÚ Hluboká
v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Plzeňského
kraje kontinuálně navazuje na záměry a cíle obsažené v původní platné územně plánovací dokumentaci a doplňuje je.
V Hluboké nejsou vymezeny žádné památkově chráněné objekty ani areály,
s ohledem na lokalizaci a navrhovaný obsah změny tak nebudou dotčeny kulturní ani přírodní hodnoty území. Změna č.4 ÚPN-SÚ Hluboká tedy neohrozí základní předpoklady a
podmínky vývoje obce a nebude mít negativní dopad na ochranu přírodních, civilizačních
a kulturních hodnot území.
c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce rozvoje obce Hluboká zakotvená v platném územním plánu
se Změnou č.4 ÚPN-SÚ Hluboká nemění, koncepční zásady funkční a prostorové organizace území jsou plně respektovány.
V lokalitě 4/1 je navržena změna využití pozemku parcelní číslo 524/2 v k.ú. Hluboká u Kdyně ze zahrady na plochu zastavitelnou pro účely výstavby RD, ke které jsou přičleněny i navazující proluky – pozemky p.č. 522 a 523/1, taktéž v kultuře zahrada. Zastavitelné plochy budou připojeny na komunikaci a inženýrské sítě ze stávající komunikace,
vedené po severním okraji pozemků
Systém sídelní zeleně není Změnou č.4 ÚPN-SÚ Hluboká dotčen.
d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování
Koncepce návrhu občanského vybavení veřejné infrastruktury podle platného územního plánu není dotčena, žádné nové plochy v této oblasti (nekomerční vybavenosti) nejsou navrženy.
Změnou č.4 ÚPN-SÚ Hluboká nejsou narušeny ani měněny zásady dopravní obsluhy řešeného území podle platného územního plánu, změny se nedotýkají silniční sítě ani
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stávající sítě místních komunikací, taktéž nemají žádný dopad na dopravu železniční,
lodní, hromadnou, cyklistickou, pěší ani ostatní druhy dopravy. Vymezené zastavitelné
plochy budou připojeny ze stávající místní komunikace, vedené po jejich severním okraji.
Změnou č.4 ÚPN-SÚ Hluboká nedojde ke změně celkové koncepce technické vybavenosti řešeného území, změnám tras ani zdrojů, návrh respektuje stávající technickou
infrastrukturu včetně jejích ochranných pásem. Pozemky pro výstavbu RD budou napojeny na stávající inženýrské sítě, vedené v přilehlé místní komunikaci.
e)

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

Územní systém ekologické stability je vymezen v samostatném výkrese platného
ÚPN-SÚ Hluboká mimo zastavěné území. Vzhledem k lokalizaci navržené změny uvnitř
zastavěného území nedojde ke kolizi s vymezenými prvky ÚSES ani omezení prostupnosti krajiny, protierozní či protipovodňová opatření nejsou navrhována.
V území řešeném Změnou č.4 ÚPN-SÚ Hluboká nejsou vymezeny plochy určené
pro dobývání ložisek nerostných surovin ani plochy pro jeho technické zabezpečení.
f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu

Ve výkrese č.1 je vymezena zastavitelná plocha s určením její hlavní funkce dle legendy. Podmínky pro využití funkčních ploch, definované v závazné části ÚPN-SÚ Hluboká, jsou v souladu s aktuálně platnými předpisy podle potřeby doplněny o prostorové
regulativy a jsou definovány takto :
obytná zástavba venkovského typu (OB-V)
a/ převažující účel využití
- bydlení venkovského charakteru s možností realizace hospodářského zázemí
a užitkovými zahradami
b/ přípustné
- obytné domy charakteru RD
- hospodářské a pomocné objekty
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
c/ výjimečně přípustné
- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb, sloužící výhradně pro
potřebu tohoto území
d/ prostorové regulativy
- zástavba nepřesáhne výšku 1,5 NP
- objekty budou situovány ve vymezené zastavitelné části pozemků s dodržením stavební čáry, která je definována jako spojnice nároží stávajících obytných objektů
(čp.137 a čp.146)
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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

Ve Změně č.4 ÚPN-SÚ Hluboká nejsou vymezeny žádné plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, změna nevyvolá žádné nároky na definování ploch pro opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, nenavrhují se žádné plochy
asanace ani asanační úpravy.
h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Ve Změně č.4 ÚPN-SÚ Hluboká nejsou vymezeny žádné plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.
i)

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Změna č.4 ÚPN-SÚ Hluboká obsahuje celkem 5 stran A4 textové části a 1 list A4
grafické části :
1. Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres……………………………………..1 : 2.000
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II. Odůvodnění Změny č.4 územního obce Hluboká
IIA. Textová část
a)

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

Pro území řešené Změnou č.4 ÚPN-SÚ Hluboká nevyplývají žádné konkrétní požadavky z Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze
dne 20.7.2009, řešené území není zařazeno do rozvojových os, rozvojových ani specifických oblastí.
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) byly vydány Zastupitelstvem
Plzeňského kraje dne 2.9.2008 usnesením č.834/08 s nabytím právní moci dne 17.10.
2008. Hluboká jako součást města Kdyně je situována na vymezené Rozvojové ose OR7
Domažlice – Klatovy, z čehož však žádné konkrétní požadavky pro řešení předmětné
změny nevyplývají :

Pro rozhodování o změnách v území jsou v této dokumentaci stanoveny požadavky
na podporu vyváženého rozvoje v návaznosti na potřeby rozvoje podnikatelských ploch a
řešení infrastruktury (zejména dopravní) a dále jsou pro řešené území vymezeny úkoly
pro územní plánování :
1) do územního plánu zapracovat návrhy změn vedení silnice I/22 (/VPS 22/02 Kdyně, obchvat) - koridor nadmístního významu „I/22 - Vodňany - Strakonice Horažďovice - Klatovy - Domažlice“, přestavba úseku Kdyně – Libkov s obchvaty
je zakotvena v platném ÚPN-SÚ Hluboká i ÚPN-SÚ Kdyně a návrhem je plně
respektována, lokalita je situována uvnitř zastavěného území
Z grafické části pak dále vyplývá povinnost respektovat :
2) NR a R ÚSES vymezený v okrajových částech k.ú. - mimo řešenou lokalitu
3) nadmístní trasy TI – VTL plynovod - mimo řešenou lokalitu
4) ochranná pásma vodních zdrojů - mimo řešenou lokalitu
Všechny tyto limity jsou tedy návrhem Změny č.4 ÚPN-SÚ Hluboká respektovány.
Z hlediska širších vztahů pak navrhovaná změna nemá žádný dopad na sousední
území ani nadřazené systémy.
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b)

Údaje o splnění zadání

Zastupitelstvo města Kdyně na svém 15. zasedání dne 12.3.2009 usnesením č. 1.8.
rozhodlo o pořízení Změny č.4 ÚPN-SÚ Hluboká, součásti administrativní obce Kdyně a
to na základě žádosti vlastníků pozemku p.č. 524/2 v k.ú. Hluboká u Kdyně p. Martina
Jandy a pí Petry Svejkovské.
V souladu s tímto usnesením a podle pokynu pořizovatele Změny č.4 ÚPN-SÚ Hluboká, kterým je na základě žádosti města Kdyně ze dne 1.12.2009 odbor výstavby a
územního plánování MěÚ Domažlice, byly zhotovitelem provedeny doplňující průzkumy
v terénu a z dalších dostupných zdrojů (např. KN). Po prověření limit využití území a na
základě shrnutí výsledků místního šetření bylo provedeno zhotovitelem ÚPN-SÚ Hluboká
vyhodnocení vhodnosti, resp. možnosti provedení požadované změny v platném ÚPN-SÚ
Hluboká autor (ing.arch. Petr Vávra – Studio KAPA, listopad 1995, aktuálně ve znění
Změn č.1 – 3) se závěrem = doporučením navrhovanou změnu akceptovat.
Zadání Změny č.4 ÚPN-SÚ Hluboká schválilo Zastupitelstvo obce Kdyně dne
17.9.2010 usnesením číslo 1.1. dle podmínek obsažených ve „Vyhodnocení návrhu Zadání“ (Jiří Pivoňka, odbor výstavby a ÚP MěÚ Domažlice ve spolupráci s určeným zastupitelem Janem Loffelmannem, starostou města, 7.7.2010), tzn. respektováním stanoviska
HZS Plzeňského kraje ze dne 29.3.2010.
Všechny požadavky pořizovatele na způsob a rozsah zpracování Změny č.4 ÚPNSÚ Hluboká, obsažené v Zadání, jsou v plném rozsahu splněny a řádně zdůvodněny.
c)

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení zejména ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Ve Změně č.4 ÚPN-SÚ Hluboká je zohledněn požadavek vlastníků pozemku p.č.
524/2 na změnu účelu užívání ze zahrady na zastavitelnou plochu pro bydlení uvnitř zastavěného území Hluboké, rozšířený následně na celou proluku v sídle :
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V lokalitě 4/1 je tedy navržena změna využití pozemků parcelní číslo 524/2, 522 a
523/1 v k.ú. Hluboká u Kdyně ze zahrad na plochy zastavitelné pro účely výstavby RD.
Předmětné pozemky tvoří proluku mezi současnou obytnou zástavbou jižně stávající
místní obslužné komunikace a tak zařazení pozemků do zastavitelných ploch pro obytnou
zástavbu nenaruší funkční vztahy v území, naopak přirozeně doplní uliční profil. Napojení
pozemků na komunikaci a inženýrské sítě bude řešeno ze stávající komunikace, vedené
po severním okraji pozemků.
Vymezení předmětné plochy ve vztahu k platnému ÚPN-SÚ Hluboká je podrobně
popsáno v kapitole c) a d) Změny č.4 ÚPN-SÚ Hluboká a v kapitole f) jsou stanoveny regulativy pro využití této plochy, vycházející z platných Obecně závazných vyhlášek města
Kdyně. V souladu s platnými předpisy jsou doplněny také prostorové regulativy pro vlastní
zástavbu, jejichž cílem je zakomponování vlastních staveb do urbanistické struktury sídla.
V řešeném území nejsou registrovány žádné památkově chráněné objekty a areály
ani jiné kulturní hodnoty. Žádné přírodní hodnoty území včetně chráněných území nejsou
změnou dotčeny, taktéž územní systém ekologické stability jako součást platného ÚPNSÚ Hluboká není vzhledem k situování lokality uvnitř zastavěného území dotčen. Žádné
limity využití území či hodnoty specifikované v územně analytických podkladech (ÚAP)
ORP Domažlice nejsou návrhem Změny č.4 ÚPN-SÚ Hluboká dotčeny.
Koncepce návrhu občanského vybavení veřejné infrastruktury podle platného územního plánu není dotčena, žádné nové funkční plochy nejsou navrženy.
S ohledem na rozsah, obytnou funkci i lokalizaci navrhované změny uvnitř zastavěného území není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území ani nemá negativní dopad na životní prostředí a zajištění zdravých životních podmínek.
Změnou č.4 ÚPN-SÚ Hluboká nejsou narušeny ani měněny zásady dopravní obsluhy řešeného území podle platného územního plánu, změny se nedotýkají silniční sítě ani
stávající sítě místních komunikací, taktéž nemají žádný dopad na dopravu železniční,
lodní, hromadnou, cyklistickou, pěší ani ostatní druhy dopravy. Zastavitelné plochy budou
připojeny ze stávající místní komunikace, vedené po jejich severním okraji.
Změnou č.4 ÚPN-SÚ Hluboká nedojde ke změně celkové koncepce technické vybavenosti řešeného území, změnám tras ani zdrojů, návrh respektuje stávající technickou
infrastrukturu včetně jejích ochranných pásem. Pozemky pro výstavbu RD budou napojeny na stávající inženýrské sítě, vedené v přilehlé místní komunikaci, v zastavitelných plochách budou realizována opatření ke snížení dešťového odtoku z území (využití přirozené nebo umělé retence) v souladu se zákonem č.154/2001 Sb. o vodách a souvisejícími
předpisy. Vodovodní síť k novým plochám musí umožnit zajištění požární vody v souladu
s ustanovením § 29 odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a to v množství stanoveném ČSN 73 6639 a 73 0873.
Návrh s ohledem na obsah a rozsah nevyvolá žádné požadavky z hlediska ochrany
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu ani požární ochrany.
V řešeném území nejsou vymezeny plochy pro těžbu nerostů a jejich technické zajištění ani chráněná ložisková území.
V návrhu jsou respektovány požadavky na ochranu ovzduší, vyplývající ze zákona
č.86/2002 Sb., (ve znění pozdějších předpisů), koncepce odpadového hospodářství dle
platného ÚPN-SÚ Hluboká zůstane zachována beze změn.
Lokalizace navrhované změny je zakreslena v grafické části dokumentace včetně
číselného kódu (číslo 4 před lomítkem je pořadovým číslem změny ÚPN-SÚ Hluboká,
číslo za lomítkem pak pořadové číslo lokality v rámci této změny).
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d)

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto
stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí ve svém stanovisku čj.
ŽP/3806/10 ze dne 26.4.2010 vyloučil vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
(Natura 2000) a z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí (§10i odst.3 zák.č.
100/2001Sb.) nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a protože ÚPN-SÚ Hluboká byl pořizován
v prostředí zákona č.50/1976 Sb. v tehdy planém znění, není v souladu se zněním §50,
odst.1 Stavebního zákona vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj součástí návrhu Změny
č.4 ÚPN-SÚ Hluboká.
e)

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

Vyhodnocení záborů ZPF je graficky zpracováno na kopii původního výkresu, aktualizovaného dle dostupných informací z Katastru nemovitostí (snímky a výpisy z KN). Souhrnný přehled navrhovaných záborů, zakreslený v této příloze, je zpracovaný v tabulce:
lokalita č.
4/1

kat. území parcelní číslo
Hluboká

524/2
523/1
522 (část)

využití

BPEJ

třída
ochrany

bydlení
bydlení
bydlení

7.50.14
7.50.14
7.50.14

IV.
IV.
IV.

celkem

výměra
[m2]
1.666
1.227
850
3.743

zastav.
území
ano
ano
ano

Návrhem není dotčena existující síť účelových zemědělských komunikací a tím je
zachována dostupnost zemědělských pozemků, navržené řešení nezvýší erozní ohrožení
zemědělských půd.
Zemědělská příloha Změny č.4ÚPN-SÚ Hluboká je zpracována dle zákona č. 334/
1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a dle
vyhlášky č.13/1994 Sb., kterými se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Kvalita
zemědělské půdy byla vyhodnocena dle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1097/
96, ze dne 1.10.1996.
Návrhem změny nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, samostatná
lesnická příloha proto není zpracována.
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