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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO
PLÁNU BEZDĚDOVICE

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje, že byl zpracován v souladu s § 55 odst. (1)
stavebního zákona, návrh „Zprávy o uplatňování územního plánu Bezdědovice“.
Dle § 55 odst. (1) stavebního zákona se na projednání návrhu této zprávy
použije přiměřeně § 47 odst. (1) – (4) stavebního zákona.
V souladu s § 47 odst. (2) stavebního zákona mohou, do 30 - ti dnů od
obdržení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Bezdědovice, dotčené
orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, uplatnit u pořizovatele
vyjádření, ve kterém uvedou požadavky vyplývající z právních předpisů a
územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad, jako
příslušný úřad, u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit
podněty.
Do 15 - ti
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u
pořizovatele písemné připomínky.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Veřejná vyhláška včetně návrhu zprávy o uplatňování je k nahlédnutí od
pátku dne 9. 4. 2021 do pondělí 10. 5. 2021 na úřední desce a elektronické
úřední
desce
Městského
úřadu
Blatná
(http://www.mestoblatna.cz/mesto/uredni-deska/) a na úřední desce a elektronické úřední
desce
obce
Bezdědovice
(https://
https://www.bezdedovice.cz/uredni_deska.php)
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Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Bezdědovice je k nahlédnutí na
Obecním úřadě v Bezdědovicích a Městském úřadu v Blatné – odbor výstavby a
územního plánování.
Návštěvu na MěÚ Blatná doporučujeme po telefonické dohodě (tel. 383 416
150, 383 416 155) nebo v úředních hodinách: pondělí: 7:30 - 12:00 13:00 17:00, středa: 7:30 -12:00 13:00 - 17:00, pátek: 7:30 - 12:00
Upozornění: úřední hodiny se mohou
případnému nouzovému stavu změnit.

během

uvedené

lhůty,

vzhledem

Příloha: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Bezdědovice

Bc. Václav Koubek
vedoucí odboru výstavby a ÚP
MěÚ Blatná

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
....................................

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

k
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A. VYHODNOCENÍ
UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO
PLÁNU
VČETNĚ
VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL
ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA),
A VYHODNOCENÍ
PŘÍPADNÝCH
NEPŘEDPOKLÁDANÝCH
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Územní plán Bezdědovice byl vydán Zastupitelstvem obce Bezdědovice dne 4. 12. 2012 (nabytí
účinnosti 20. 12. 2012).
Dle § 55 odst. (1) stavebního zákona do 4 let od vydání předloží pořizovatel zastupitelstvu obce
první zprávu o uplatňování územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky.
Obec Bezdědovice požádala v roce 2016 MěÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování,
o pořízení první zprávy o uplatňování Územního plánu Bezdědovice (za období 2012-2016).
Pořizovatel vypracoval první Zprávu o uplatňování územního plánu Bezdědovice za období 2012 –
2016 (datum schválení ZOU - 22. 9. 2016), ze které vyplynulo pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Bezdědovice zkráceným postupem (pořízení této změny bylo schváleno zastupitelstvem obce dne
12. 1. 2018 – usnesením č. 4/1). Doposud ještě nebyl vypracován návrh Změny č. 1 Územního
plánu Bezdědovice.
Obec Bezdědovice nyní požádala MěÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování, o pořízení
druhé zprávy o uplatňování Územního plánu Bezdědovice (za období 2016 - 2020). Pořizovatel
vypracoval druhou Zprávu o uplatňování územního plánu Bezdědovice za období 2016 – 2020
(dále jen ZOU). Z obce vznikly další požadavky na změnu územního plánu. Z hlediska
hospodárnosti budou v rámci druhé ZOU doplněny požadavky, které budou prověřeny a případně
doplněny v rámci Změny č. 1 Územního plánu Bezdědovice.
Správní území obce Bezdědovice se skládá z katastrálního území Bezdědovice. Územní plán
Bezdědovice byl zpracován Ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem. Pořizovatelem ÚP Bezdědovice byl
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování.

Změny podmínek, na základě, kterých byl územní plán vydán
Změny mapových podkladů
Během sledovaného období nedošlo ke změně mapových podkladů.

Aktualizace územně analytických podkladů
Během sledovaného období došlo k pořízení V. úplné aktualizace územně analytických podkladů
ORP Blatná 2020. Podrobněji viz kapitola B.

Aktualizace nadřazené územně plánovací dokumentace
Během sledovaného období (2016 - 2020) nedošlo k aktualizaci Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje
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K vydání první aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (došlo již v roce 2015)1 a
následně druhé, třetí, páté a šesté aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (došlo
již v roce 2016)2. Podrobněji viz kapitola C.

Aktualizace politiky územního rozvoje České republiky
Během sledovaného období (2016 - 2020) došlo ke schválení druhé, třetí a páté aktualizace Politiky
územního rozvoje ČR 2008 (2019,2020)3.
Ke schválení první aktualizace Politiky územního rozvoje ČR 2008 (došlo již v roce 2015).
Podrobněji viz kapitola C.

Novela stavebního zákona a prováděcích právních předpisů
Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona. Od 29. 1. 2018 nabyla účinnosti novela
vyhlášky č. 500/2006 Sb., která ve svých přechodných ustanovení v bodě č. 3 zohledňuje změnu
přílohy č. 7 – obsah územního plánu. V případě, že územní plán není v souladu (věcném či
formálním v podobě názvu) s nově definovanou strukturou dle výše uvedené přílohy, je nutné při
nejbližší změně územní plán upravit.

Územní studie
Plochy a koridory s podmínkou zpracování územní studie územní plán stanovuje. Jedná se o
zastavitelné plochy - Z1, Z8, Z15, kde je podmínka zpracování územní studie. Tato podmínka však
marným uplynutím lhůty pozbyla dne 20. 12. 2020 platnosti a tak v plochách hrozí
nekoordinovaný rozvoj území. Lhůta pro pořízení územní studie byla územním plánem stanovena
na 8 let od nabytí účinnosti Územního plánu Bezdědovice (nabytí účinnosti ÚP: 20. 12. 2012).

Vyhodnocení zastavitelných ploch a realizace záměrů v území
Zastavitelné plochy převzaté z Územního plánu Bezdědovice
Tabulka: Zastavitelné plochy dle ÚP (pozn. N*= nevyužito)

označení
plochy
Z1

Z2
Z3
Z4

funkční využití/poloha
SO – plochy smíšené obytné +
VP – plochy veřejných prostranství
(S obce Bezdědovice)
OS – plochy občanského vybavení
– sport
(Z obce Bezdědovice)
SO – plochy smíšené obytné +
VP – plochy veřejných prostranství
(střed obce Bezdědovice)
SO – plochy smíšené obytné
(V obce Bezdědovice)

1

AZÚR JčK
AZÚR JčK
3
APÚR JčK
2
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výměra v
[ha]
4,3

0,5

vyhodnocení využití
(předpokládaná kapacita)
Nevyužito
(cca 30 RD)
Zde byla podmínka
zpracování územní studie
Nevyužito

2,3

Nevyužito
(cca 18 RD)

0,3

Nevyužito
(cca 2 RD)

Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z15

SO – plochy smíšené obytné
(S obce Dobšice)
SO – plochy smíšené obytné
(Z obce Dobšice)
SO – plochy smíšené obytné
(Z obce Dobšice)
SO – plochy smíšené obytné
(Z obce Dobšice)

0,1

SO – plochy smíšené obytné
(J obce Dobšice)
SO – plochy smíšené obytné
(V obce Dobšice)
SO – plochy smíšené obytné
(J obce Paštiky)
TI – plochy technické infrastruktury
(J obce Bezdědovice)
SO - plochy smíšené obytné
(V obce Bezdědovice)
SO - plochy smíšené obytné
(Z obce Dobšice)

0,3

0,4
0,6
0,9

Celkem

0,5
0,6
0,1
0,3
1,1

12,3

V Územním plánu Bezdědovice není stanovena etapizace.

Stránka 5 z 20

Nevyužito
(cca 1 RD)
Nevyužito
(cca 1 RD)
Nevyužito
(cca 1 RD)
Nevyužito
Zde byla podmínka
zpracování územní studie
Nevyužito
(cca 1 RD)
Nevyužito
(cca 1 RD)
Nevyužito
(cca 1 RD)
Nevyužito
(cca 1 RD)
Nevyužito
(cca 1 RD)
Nevyužito
Zde byla podmínka
zpracování územní studie

B. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
Na správním území obce Bezdědovice byly zjištěny následující problémy vyplývající z územně
analytických podkladů.
Problém kód: BZ1

k. ú. Bezdědovice

obec Bezdědovice

Popis problému: Severovýchodní částí katastrálního území probíhá regionální biokoridor RBK
4000 Hliniční vrch – Střížovický vrch. Tento biokoridor je v územně plánovací dokumentaci
chybně vyznačen, neboť úplně chybí jeho oboustranné ohraničení – znázorněno zelenými
křížky. Zároveň je tento biokoridor chybně označen.
Požadavek na řešení problému: Opravit vymezení regionálního biokoridoru RBK 4000 Hliniční
vrch – Střížovický vrch v souladu s nadřazenou krajskou dokumentací.

Růžový
polygon
označuje rozsah stávajícího
trasování regionálního biokoridoru, zelené křížky označují chybějící horní hranici biokoridoru
v územním plánu.
Řešit na úrovní územního plánu

Stránka 6 z 20

Problém kód: BZ2, BZ3
k. ú. Bezdědovice
obec Bezdědovice
Popis problému: Severovýchodní od sídla Bezdědovice je nadřazenou krajskou dokumentací
navrhován záměr vodovodu V6 Bezdědovice – Lnáře. Koridor pro tento záměr byl v rámci
aktualizace ZÚR JčK přetrasován tak, aby nezasahoval do zastavěného území obce.
Z tohoto důvodu dochází ke vzniku dvou problémů k řešení. Prvním z nich je BZ2 a to střet
části plochy Z2 vymezené Územním plánem Bezdědovice pro občanské vybavení – sport a
nově vymezenou trasu pro vodovod V6. Druhým problémem BZ3 je nesoulad mezi Územním
plánem Bezdědovice a ZÚR JčK.
Požadavek na řešení problému: Zajistit soulad mezi Územním plánem Bezdědovice a ZÚR
JčK ve vymezení záměru pro vodovod V6. Prověřit upřesnění a) vymezení tohoto koridoru
nebo b) vymezení plochy Z2 pro OS, se kterou je tento záměr ve vzájemném střetu.

Růžový polygon označuje problematické oblasti.
Řešit na úrovní územního plánu
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Problém kód: BZ4, BZ5
k. ú. Bezdědovice
obec Bezdědovice
Popis problému: V Územním plánu Bezdědovice jsou navrženy plochy Z1, Z8 a Z15, ve kterých
bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Tato podmínka však
marným uplynutím lhůty pozbyla platnosti a tak v plochách hrozí nekoordinovaný rozvoj území.
Požadavek na řešení problému: Informovat zastupitelstvo obce, starostu. Vysvětlit problematiku.
Uvést ve zprávě o uplatňování. V nejbližší pořizované změně prověřit možnost navržení podmínky
vypracovat územní studii pro výše uvedené plochy

Růžový polygon označuje problematické oblasti.
Řešit na úrovní územního plánu
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Ostatní informace:
Obec Bezdědovice má část zastavěného území v aktivní zóně záplavového území.
Na území k. ú. Bezdědovice zasahují jen lokální a regionální prvky ÚSES.
Zpracování studie – „Studie ohroženého území zvláštní povodní - Velký Bělčický rybník“; v případě
rozlivu bude zasaženo stávající zastavěné území. Jelikož se jedná o plochy v současné době
zastavěné, nevyvolává tato skutečnost potřebu změny územního plánu.

C. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
a) Soulad s aktualizacemi Politiky územního rozvoje ČR 2008 (schválení vládou 15.
dubna 2015)
Obec Bezdědovice se po 1., 2., 3. a 5. aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR 2008 (poslední
aktualizace č. 5 nabytí účinnosti 11. 9. 2020):
a) nenachází v rozvojové oblasti ani ose.
b) nenachází ve specifické oblasti
c) neprochází jí koridor dopravní ani technické infrastruktury
Územní plán Bezdědovice byl vydán v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, avšak
nemohl zohlednit nové priority:
„(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochran kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajin.“
V zadání změny územního plánu dojde k prověření zejména problematických krajinných částí
„např. zamokřené oblasti“, zda správně zapadají do koncepce uspořádání krajiny, zda jsou
zohledněny říční nivy.
„(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.“
„(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména pro umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem a zajištění přístupnosti a
propustnosti krajiny.“
„(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.“
V těsné blízkosti stávajících či bývalých zemědělských areálů nejsou navrhovány nové zastavitelné
plochy, čímž dochází k minimalizaci negativních vlivů výrobních činností na kvalitu bydlení.
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b) Soulad s 1., 2., 3., 5 a 6 AZÚR JčK Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Stávající územní plán Bezdědovice není v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského
kraje včetně jejich aktualizací.
Územím prochází koridor pro vodovod Bezdědovice – Lnáře (v AZÚR Jihočeského kraje označen
V6). V Územním plánu Bezdědovice je vymezen koridor pro vodovod Blatná – Lnáře (v územním
plánu označen VPS 2), který není v souladu s AZÚR Jihočeského kraje.
Vymezení částí koridoru pro vodovod je v 1. AZÚR Jihočeského kraje je posunuto mimo zastavěné
území a zastavitelné plochy. Dále název koridoru pro vodovod se v textové část i územního plánu
Bezdědovic liší od názvu, který je uveden v AZÚR Jihočeského kraje. Z důvodu posunutí trasy
koridoru pro vodovod, je nutné pořídit Změnu územního plánu Bezdědovice, tak aby došlo
k zajištění souladu s nadřazenou krajskou územně plánovací dokumentací. Viz popis problému –
v kapitole B. (problém kód: BZ2, BZ3).
Špatné vymezení regionálního biokoridoru RBK 4000 Hliniční vrch – Střížovický vrch v souladu
s nadřazenou krajskou dokumentací. Viz popis problému – v kapitole B. (problém kód: BZ1)
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D. VYHODNOCENÍ POTŘEBY NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE §
55 ODST. (4) STAVEBNÍHO ZÁKONA
Zastavitelné plochy jsou vymezeny i v rámci zastavěného území, které je maximálně možně využito.
Nevzniká zásadní potřeba vymezit nové velké zastavitelné plochy pro bydlení. Požadavek obce a
vlastníků na rozšíření současných zastavitelných ploch Z1 a Z3 do pásu zeleně až k lesu, je dán
tím, že vlastníci chtějí maximálně využít svůj pozemek.

E. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY
Obec Bezdědovice vyslovila další požadavky na změnu územního plánu.
V současné době je schválené pořízení Změny č. 1 územního plánu Bezdědovice v režimu
zkráceného postupu dle § 55a stavebního zákona a následujících (schváleno zastupitelstvem obce
Bezdědovice dne 12. 1 . 2018 – usnesení č. 4/1).
Doposud nebyl zpracován návrh Změny č. 1 územního plánu Bezdědovice. Z hlediska
hospodárnosti budou v rámci druhé ZOU doplněny nové požadavky, které budou prověřeny a
případně doplněny v rámci pořizování Změny č. 1 Územního plánu Bezdědovice.
Určený zastupitel i zpracovatel Změny č. 1 ÚP Bezdědovice (Ing. arch. Zdeněk Gottfried) souhlasí
se začleněním nových požadavků do Změny č. 1 ÚP Bezdědovice. Veškeré nové požadavky
(doposud nezařazené do obsahu Změny č. 1) se projednají v rámci druhé ZOU, tzn. nikdo nebude
krácen na svých právech.
Informace (již bylo rozhodnuto o níže uvedeném obsahu změny č.1):
Obsah Změny č. 1 územního plánu Bezdědovice = rozhodnutí o obsahu (schváleno
zastupitelstvem obce Bezdědovice dne 12. 1. 2018 usnesením č. 4/1) :
Návrh obsahu změny územního plánu:
S ohledem na AZÚR JčK:


uvést do souladu vymezení koridoru pro vodovod Bezdědovice – Lnáře (V6)
s nadřazenou územně plánovací dokumentací;



uvést textovou část územního plánu do souladu s AZÚR JčK – název vodovodu
Bezdědovice – Lnáře (v územním plánu je nazván Blatná – Lnáře);



prověřit soulad ve vymezení cílových charakteristik krajin (krajina lesopolní) – krajina
s předpokládanou vyšší mírou urbanizace;



zohlednit a zapracovat ostatní požadavky a podmínky vyplývající z 1., 2. a 3.
aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje;



koordinace území z hlediska širších územních vztahů tzn. zajistit návaznost propojení
koridoru technické infrastruktury (prověřit návaznosti na územní plány sousedních
obcí).
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S ohledem na požadavky obce:


v zastavitelné ploše Z1 (kde je podmínka zpracování územní studie), jsou v současném
územním plánu společně s plochami SO (smíšené obytné) také vymezeny konkrétně
plochy VP (veřejného prostranství), což se jeví jako nevhodné, s určeným zastupitelem
bylo dohodnuto, že v rámci zpracování změny územního plánu Bezdědovice, bude
plocha Z1 řešena celá jako plocha smíšená obytná a plochy veřejných prostranství
budou vymezeny v rámci zpracování územní studie, doba pro pořízení územní studie se
prodlužuje o 4 roky, t. j. do roku 20. 12. 2024;



dále plochu VPS1 (plocha pro ČOV), vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu pro kterou
lze uplatnit také předkupní právo ve prospěch obce (obci se jeví jako vhodnější řešení),
nyní vedeno pouze jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou nelze uplatnit předkupní
právo.

NOVÉ POŽADAVKY NEBO ZMĚNY OPROTI PŮVODNÍMU OBSAHU ZMĚNY, KTERÉ BUDOU
PROVĚŘENY A PŘÍPADNĚ ZAČLENĚNY DO NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP BEZDĚDOVICE.

a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
Urbanistická koncepce
Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Prověření naplnění republikových priorit zejména uvedených v kapitole C. odst. a)
Z aktualizované politiky územního rozvoje vyplývá ze čl. 14 požadavek na zachování rázu jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, která je výrazem
identity území, jeho historie a tradice.

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem
Z územně plánovací dokumentace vydané krajem vyplývají k níže uvedeným záměrům následující
požadavky:




vytvářet podmínky pro vyvážený a rovnoměrný rozvoj území
při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny,
tzn. přednostně využívat proluky v zastavěném území
vytvářet podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat stávající
historicky utvářené sídelní struktury, ochranu tradičního obrazu vesnických sídel v krajině

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně
doplňujících průzkumů a rozborů
Viz výše kapitola „B“
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Další požadavky (např. požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování ÚP, požadavky veřejnosti, požadavky vyplývající z projednání s DO a
veřejností):
Prověření vymezení nově zastavitelných ploch – dle požadavků obce:


Prověření rozšíření zastavitelné plochy Z1 a Z3 do pásu zeleně – k hranici lesa.
Obrázek: Výřez z platného ÚP Bezdědovice



Prověřit vymezení zastavěného území v místní části Dobšice, zejména pak zahradu parc. č.
488 v k. ú. Bezdědovice.
Obrázek: Výřez z platného ÚP Bezdědovice
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Výsledek projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bezdědovice
s určeným zastupitelem (Jiří Bláha, starosta obce Bezdědovice):
Pan starosta (určený zastupitel) uvedl:


Prověření vypuštění požadavku z původního obsahu změny ÚP - na zpracování územní
studie na plochu Z1. Tzn. prověření vypuštění požadavku, že bude plocha Z1 řešena celá
jako plocha smíšená obytná a plochy veřejných prostranství budou vymezeny v rámci
zpracování územní studie, doba pro pořízení územní studie se prodlužuje o 4 roky, t. j. do
roku 20. 12. 2024; Určeny zastupitel požaduje tento požadavek vypustit.



Požadavek na revizi vymezení funkčního využití zastavitelné plochy Z1 (celá smíšená obytná
dle současného vymezení v ÚP), prověření přičlenění nové plochy veřejného prostranství a
její začlenění do plochy Z1.
Obrázek: Výřez z platného ÚP Bezdědovice

Koncepce veřejné infrastruktury
Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Obec Bezdědovice se po 1., 2., 3. a 5. aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR 2008 (poslední
aktualizace č. 5 nabytí účinnosti 11. 9. 2020) nenachází v oblasti, ve které prochází koridor
dopravní a technické infrastruktury. Tzn. není žádný požadavek na koncepci veřejné infrastruktury
vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 2008.

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem
Prověřit úpravu posunutí a označení koridoru vodovod Bezdědovice – Lnáře do změny územního
plánu, tak aby došlo k zajištění souladu s nadřazenou krajskou územně plánovací dokumentací.
Viz popis problému – v kapitole „B“ - problém kód: BZ2, BZ3.

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně
doplňujících průzkumů a rozborů
Viz výše kapitola „B“
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Další požadavky (např. požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování ÚP, požadavky veřejnosti, požadavky vyplývající z projednání
s dotčenými orgány a veřejností):
Další požadavky pro oblast koncepce veřejné infrastruktury:
V současné době již není relevantní požadavek, který je zahrnut ve schváleném obsahu změny č. 1
a to:
-

plochu VPS1 (plocha pro ČOV), vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu pro kterou lze
uplatnit také předkupní právo ve prospěch obce (obci se jeví jako vhodnější řešení), nyní
vedeno pouze jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou nelze uplatnit předkupní právo

Prověření vypuštění výše uvedeného požadavku na plochu VPS1.

Koncepce uspořádání krajiny
Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje na koncepci
uspořádání krajiny
Prověření naplnění republikových priorit zejména uvedených v kapitole C. odst. a)
Z aktualizované politiky územního rozvoje vyplývá ze čl. 14 požadavek na zachování rázu jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, která je výrazem
identity území, jeho historie a tradice.

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem na koncepci uspořádání krajiny






prověřit zohlednění požadavků týkajících se zásad územně plánovací činnosti a rozhodování
území pro prvky územního systému ekologické stability vyplývajících z odst. (39) krajské
dokumentace
prověření vymezení a upravení prvků ÚSES, které vyplývají z kapitoly C. odst. b) - vymezení
regionálního biokoridoru RBK 4000 Hliniční vrch – Střížovický vrch v souladu s nadřazenou
krajskou dokumentací. Viz popis problému – v kapitole B. (problém kód: BZ1)
zohlednění, prověření a případné zapracování nového obsahu aktualizované kapitoly zásad
stanovující cílové charakteristiky krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování
nebo dosažení.

Upřesnění požadavků na koncepci uspořádání krajiny vyplývajících z územně
analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně
plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a rozborů
Viz výše kapitola „B“.

Další požadavky na koncepci uspořádání krajiny (např. požadavky obce, požadavky
vyplývající ze zprávy o uplatňování ÚP, požadavky veřejnosti, požadavky vyplývající
z projednání s dotčenými orgány a veřejností atd.):
Další požadavky na koncepci uspořádání krajiny nejsou evidovány.
Zohlednit požadavky vyplývající z novely právního předpisu (stavební zákon), respektive jeho
prováděcích právních předpisů – zejména přechodné ustanovení č. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
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b. Shrnutí obsahu změny územního plánu v bodech
Pro přehlednost pořizovatel uvádí celkové stručné shrnutí obsahu změny územního plánu v bodech
(kde jsou začleněny všechny požadavky vyplývající jak z původního obsahu změny, tak nové
požadavky obce).
S ohledem na APÚR:
1. Prověření naplnění republikových priorit zejména uvedených v kapitole C. odst. a)
2. Z aktualizované politiky územního rozvoje vyplývá ze čl. 14 požadavek na zachování rázu
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, která
je výrazem identity území, jeho historie a tradice.
S ohledem na AZÚR JčK a na problémy k řešení vyplývající z územně analytických podkladů:
3. uvést do souladu vymezení koridoru pro vodovod Bezdědovice – Lnáře (V6) s nadřazenou
územně plánovací dokumentací;
4. uvést textovou část územního plánu do souladu s AZÚR JčK – název vodovodu
Bezdědovice – Lnáře (v územním plánu je nazván Blatná – Lnáře);
5. prověřit soulad ve vymezení cílových charakteristik krajin (krajina lesopolní) – krajina
s předpokládanou vyšší mírou urbanizace;
6. zohlednit a zapracovat ostatní požadavky a podmínky vyplývající z 1., 2., 3., 5. a 6.
aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje; např.




vytvářet podmínky pro vyvážený a rovnoměrný rozvoj území
při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny,
tzn. přednostně využívat proluky v zastavěném území
vytvářet podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat
stávající historicky utvářené sídelní struktury, ochranu tradičního obrazu vesnických
sídel v krajině

7. koordinace území z hlediska širších územních vztahů tzn. zajistit návaznost propojení
koridoru technické infrastruktury (prověřit návaznosti na územní plány sousedních obcí).
8. Uvést do souladu vymezení prvků ÚSES - prověření vymezení a upravení prvků ÚSES, které
vyplývají z kapitoly C. odst. b) - vymezení regionálního biokoridoru RBK 4000 Hliniční vrch
– Střížovický vrch v souladu s nadřazenou krajskou dokumentací. Viz popis problému –
v kapitole B. (problém kód: BZ1).
S ohledem na požadavky obce:
9. Požadavek na revizi vymezení funkčního využití zastavitelné plochy Z1 (celá smíšená obytná
dle současného vymezení v ÚP), prověření přičlenění nové plochy veřejného prostranství a
její začlenění do plochy Z1.
10. Prověření rozšíření zastavitelné plochy Z1 a Z3 do pásu zeleně – k hranici lesa.
11. Prověřit vymezení zastavěného území v místní části Dobšice, zejména pak zahradu parc. č.
488 v k. ú. Bezdědovice.
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c. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na
stanovení jejich využití, které bude nutné prověřit
Z APÚR ČR, z 1., 2., 3., 5. a 6. AZÚR JčK, z V. úplné aktualizace územně analytických podkladů
ORP Blatná ani jiných požadavků nevyplývá potřeba vymezení ploch a koridorů územních rezerv.

d. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné
uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
V současné době není vznešen požadavek na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření nebo asanací, pro které je možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
nebudou změnou územního plánu prověřovány a vymezovány.

e. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o
parcelaci
Z APÚR ČR, z 1., 2., 3., 5 a 6 AZÚR JčK ani jiných požadavků nevyplývá potřeba prověření ploch
a koridorů, ve kterých bude rozhodování podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním
územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.
S požadavku obce vznikl záměr prověřit vypuštění zpracování územní studie (ÚS) na plochu Z1 –
tzn. nejsou žádné požadavky na zpracování územní studie.

f. Požadavky na zpracování variant řešení
Návrh změny územního plánu bude zpracován jako invariantní. V území nejsou navrhovány žádné
záměry, jež by vyžadovaly variantní řešení.

g. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení







Návrh změny ÚP bude zpracována vektorově nad aktuální katastrální mapou ve strojově
čitelném formátu (upřednostňován bude formát *.shp, *.dwg, *.dgn).
Návrh změny územního plánu bude pro účely veřejného projednání (§ 55a) odevzdán ve dvou
tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu na CD (nejlépe
ve formátu *.pdf a *.txt).
Případné změny v návrhu změny územního plánu (např. mezi veřejným a opakovaným
veřejným projednáním) budou v textové části vyznačeny.
Výsledná změna územního plánu bude odevzdána ve čtyřech vyhotoveních, spolu s datovým
nosičem, který bude obsahovat kompletní grafickou část ÚP ve vektorovém formátu (např.
*.dgn, *.dwg, *.shp,…) i v rastrovém formátu (např. *.jpg, *.pdf,…) – respektive ve strojově
čitelném formátu a dále textovou část změny územního plánu ve formátu *.doc nebo *.pdf.
Změna územního plánu bude zpracovávána v rozsahu měněných částí včetně srovnávacího
textu.
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Změna ÚP bude obsahovat


Textovou část



Grafickou část

a)

Výkres základního členění území

1 : 5 000

b)

Hlavní výkres

1 : 5 000

c)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

(není nutné zpracovávat)

Odůvodnění Změny ÚP bude obsahovat


Textovou část



Grafickou část

a)

Koordinační výkres

1 : 5 000

b)

Výkres širších vztahů

1 : 25/50 000

c)

Výkres předpokládaných záborů ZPF

1 : 5 000

V případě potřeby může změna územního plánu obsahovat další výkresy či schémata.
Výše uvedené výkresy je nutné vypracovat s ohledem na obsah změny územního plánu, pokud
např. nebudou změnou územního plánu navrhovány nebo rušeny veřejně prospěšné stavby,
není nutné vypracovávat výkres veřejně prospěšných staveb. V případě, že některý z výkresů
nebude vypracován, je nutné tuto skutečnost řádně odůvodnit.

Požadavek na vyhotovení úplného znění po Změně č. 1 územního plánu Bezdědovice


Textovou část výroku – výroková část v rozsahu celého textu



Grafickou část výroku – bude vyhotovena v rozsahu měněných výkresů v měřítku 1 : 5 000



Textová část odůvodnění – u úplného znění se nezpracovává



Grafickou část odůvodnění – pouze koordinační výkres 1 : 5 000 např. včetně upravených
limitů s poznámkou, že „limity využití území byly upraveny v souladu s právními předpisy,
rozhodnutími a platnými limity k datu… (pokud došlo k jejich změně)“

h. V případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud
bude územní plán pro část území města
Netýká se.

i. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území
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Předmětem Změny č. 1 územního plánu Bezdědovice je prověření změny zastavitelných ploch pro
bydlení, prověření vymezení zastavěného území, prověření úpravy prvků ÚSES, prověření
trasování veřejné infrastruktury (viz kapitoly výše).
Záměr nezasahuje a nikterak neovlivňuje předmět ochrany lokalit NATURA 2000, nebo maloplošná
zvláště chráněná území – nachází se od nich v dostatečné vzdálenosti a svou povahou s nimi
nekoliduje.
Záměr nenarušuje soudržnost obyvatel v území takovým způsobem, kterým by došlo k ohrožení
udržitelného rozvoje území.
Závěrem lze konstatovat, že není zapotřebí vyhodnocovat vliv změny Územního plánu Bezdědovice
na udržitelný rozvoj území, neboť mezi pilíři nebyla shledána nevyváženost.

F. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2
STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ
NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ
OBLAST
Bude doplněno na základě projednání návrhu druhé Zprávy o uplatňování územního plánu
Bezdědovice. V současné době pořizovatel nepředpokládá zpracování vyhodnocení vlivů na životní
prostředí nebo významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, neboť
se na správním území obce Bezdědovice nevyskytuje. Případná úprava textové části souvisejíc í se
zapracováním nových podmínek pro prvky ÚSES či podmínek souvisejících s cílovými typy krajiny
rovněž nemůže mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území (respektive životní prostředí).

G. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO
Netýká se, není předpokládáno zpracování variantního řešení.

H. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE
SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE POTŘEBA
ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU
Z výše uvedených bodů nevyplývá potřeba pořídit nový územní plán.
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I. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY
VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY
Během vyhodnocení uplatňování Územního plánu Bezdědovice nebyly zjištěny významné negativní
dopady na udržitelný rozvoj území při naplňování hlavních koncepcí rozvoje obce Bezdědovice.
Nepředpokládá se tak eliminace negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.

J. NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
V současné době nevyplývají požadavky na aktualizaci zásad územního rozvoje.

………………………………………

………………………………………

Jiří Bláha

Viták Martin

starosta obce Bezdědovice

místostarosta obce Bezdědovice
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