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VYHODNOCENÍ EŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODSTAVCE 4)
ZÁKONA . 183/2006 SB.
A.1

SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU PLZE SKÝM KRAJEM.

Z p edloženého návrhu Politiky územního rozvoje R 2008 k vn jšímu p ipomínkovému ízení je
z ejmé, že v roce 2006 definovaná Specifická oblast Rakovnicko - Kralovicko - Podbo ansko již v této politice
nebude, protože bylo zjišt no, že je zde jen relativn vyšší míra problém než v kraji obecn . Toto území tedy
ztrácí d ív jší republikový význam a cíle a úkoly územního plánování v tomto území s charakteristickém
dobrým životním prost edím, ale v rozvoji hospodá ském a sociálním po všech stránkách zaostávajícím, ur ují
jen dokumenty na krajské úrovni.
Podle Vydaných Zásad územního rozvoje Plze ského kraje leží správní území obce Výrov na nadmístní
rozvojové ose RO-1, dané silnicí I/27, avšak bez vymezení rozvojového území p ímo na k.ú. Výrov. Nemá
proto stanoveny konkrétní úkoly územního plánování, vyjma ZÚR PK obecn uvád ných následujících zásad,
které návrh po provedených úpravách (zastavitelná plocha Z8) spl uje:
jsou vytvá eny p edpoklady pro stabilizaci osídlení a hospodá ské výkonnosti území s ohledem
na místní podmínky a preferované funkce území,
lokalizace a koncentrace vybavenosti vychází z dopravních p edpoklad území
vymezování nových rozvojových ploch je na pozemcích vnit ní rezervy sídla,
p i urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastav ného území nedochází ke fragmentaci
krajiny a je podporováno zvyšování biodiverzity krajiny,
Odbor regionálního rozvoje Krajského ú adu Plze ského kraje ve svém stanovisku k ešení územního
plánu podle § 51 odstavce 3) zákona . 183/2006 Sb. .j. RR/2591/08 ze dne 22.8.2008 neshledal, že by
p edložený návrh územního plánu Výrova nerespektoval n který z požadavk na koordinaci rozvoje v rámci
širšího nadmístního území a není v rozporu s Politikou územního rozvoje R a územn plánovací
dokumentací Plze ského kraje.

A.2

SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZERMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

Urbanistické a architektonické hodnoty území a ochrana nezastav ného území jsou zajišt ny celkovým
ešením územního plánu, zejména d sledným uplat ováním urbanistické koncepce rozvoje obce,
specifikované v kapitole C.1 obsahu územního plánu, podmínkami na urbanistickou koncepci pro vymezené
zastavitelné plochy a plochy p estaveb v etn podmínek pro rozhodování v území, tj. požadavk na
zpracování územních studií ve vybraných plochách a prostorových a funk ních regulativ ploch s rozdílným
zp sobem využití, které umož ují v jednotlivých plochách umís ovat takové innosti, které se dopl ují, nejsou
ve vzájemném rozporu a p i jejich správném uplatn ní eliminují možné konflikty uživatel zastav ného a
zastavitelného území.
Územní plán obce Výrova maximální m rou chrání krajinu a obnovuje adu p írodních hodnot v území,
aniž by byly neúm rn omezovány nebo negovány ekonomické a sociální stránky rozvoje života obyvatel a
zachovává p írodní fenomény a krajinný ráz jako nejvhodn jší prost edí pro rekreaci obyvatel. Podporuje
mimoproduk ní funkce zem d lství, stabilizuje a rozvíjí prvky územního systému ekologické stability.
Funk ní regulativy jsou stanoveny rovn ž pro nezastav né území a spolu s navrženým systémem cestní sít
vytvá ejí podmínky pro zachování, resp. zvýšení prostupnosti nezastav ného území
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SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZÁKONA . 1836/2006 SB. O
ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A JEHO PROVÁD CÍCH P EDPIS

Územní plán Výrova byl po izován od po átku již podle zákona 183/2006 Sb. Návrh ešení byl
zpracován v b eznu 2008. Spole né jednání o návrhu se konalo dne 5.6.2008. Dot ené orgány neuplatnily
žádná nesouhlasná stanoviska, sousední obce nezaslaly žádné p ipomínky. Ke stanovisku krajského ú adu byl
návrh p edán dne 29.7.2008. Dle jeho stanoviska .j. RR/2591/08 ze dne 22.8.2008 nebyly shledány
nedostatky,, které by bránily dalšímu postupu ízení o návrhu dle § 52 zákona . 183/2006 Sb.
Ve ejné projednání bylo oznámeno a konáno v souladu s § 52 zákona . 183/2006 Sb.

A.4

SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
P EDPIS A Z NICH VYPLÝVAJÍCÍCH STANOVISEK DOT ENÝCH
ORGÁN

Dot enými orgány nebyly uplatn ny žádné požadavky podle zvláštních právních p edpis .
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VYHODNOCENÍ EŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODSTAVCE 5)
ZÁKONA . 183/2006 SB.
B.1

VYHODNOCENÍ VLIV
EŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ A STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ADU K TOMUTO
VYHODNOCENÍ

Ve stanovisku dot eného orgánu ochrany p írody .j. ŽP/7251/07 ze dne 15.6.2007 nebylo zpracování
vyhodnocení vliv územního plánu Výrova z hlediska vliv na životní prost edí požadováno. Ani v zákonné
lh t 30 dn ode dne spole ného jednání neuplatnil odbor životního prost edí KÚPK žádné jiné stanovisko.

B.2

VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A POT EBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Požadavek zadání ešit návrh funk ního využití pro po et 463 obyvatel, tj. p i zmenšování velikosti
cenzovní domácnosti pro nové zastavitelné plochy s funkcí bydlení pro 58 rodinných dom byl návrhem
spln n v rozsahu funk ních ploch dimenzovaných pro 42 RD, tj. cca na období do roku 2025. Chyb jící po et
je však (pokud tak vyplyne ze zprávy o uplat ování územního plánu) možné doplnit využitím rezervní plochy
R2. P ípadné využití plochy rezervy R2 d íve by bylo možné, pokud bude pot eba stav t RD pro bydlení
s podnikáním, které v zastavitelných územích uvažováno není. Funk n vymezené výrobní plochy v tomto
území s rozhodující p evahou zem d lské výroby byly posouzeny jako i rozvojov vyhovující. Návrh
obsahuje dostate né rozvojové plochy pro ob anskou vybavenost (v etn možného za len ní t chto staveb a
za ízení jako integrované sou ásti ploch pro bydlení) a pro sport a rekreaci (fotbalové h išt , p ípadn tenisový
dvorec, volejbalové h išt , d tské h išt , zázemí sportovc a návšt vník ).
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VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISAK ŠIRŠÍCH
VZTAH V ÚZEMÍ A SOULADU S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
C.1

SOULAD SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZE SKÉHO KRAJE

Územní plán obce Výrov posiluje stabilitu osídlení s ohledem na místní podmínky, zabezpe uje plochy
pro lokalizaci ekonomických aktivit, vytvá í podmínky pro rekrea ní zp ístupn ní krajiny. V plánu je zakotven
koridor p eložky silnice I/27.

C.2

PRVKY P ECHÁZEJÍCÍ NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ

SÚ Kralovice
k.ú. Kralovice u Rakovníka
Prvky lokálního ÚSES
WD-01 p eložka I/27 (WD-02 v ÚP Kralovice)
WD-27 ú elová komunikace v etn oboustranné aleje (WD-36 v ÚP
Kralovice)
WD-31 cyklostezka - stezka pro p ší a cyklisty podél stávající I/27 (II/?) sm r
Kralovice (WD-62 v ÚP Kralovice)
WR 02 ozelen ní vodote e (WR-35 v ÚP Kralovice)
WR-06 jednostranná alej podél ú elové komunikace (WR-36 v ÚP Kralovice)
WR-07 jednostranná alej podél ú elové komunikace
WR-38 obnova poutní barokní cesty Sechutický statek_Mariánský Týnec
(WD-91 v ÚP Kralovice)
k.ú. Trojany u Mladotic
Prvky lokálního ÚSES
SÚ Kožlany
k.ú. Bu ek
Prvky lokálního ÚSES
SÚ Plasy
k.ú. Babina
Prvky lokálního ÚSES
WD-01 p eložka I/27
R6 – komunika ní napojení lokality v k.ú. Babina
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ÚDAJE O SPLN NÍ ZADÁNÍ
D.1

SPLN NÍ ZADÁNÍ

Upravený návrh spl uje požadavek zadání ešit návrh funk ního využití ešeného území k uspokojování
všech základních životních pot eb pro zadáním uvažovaný po et obyvatel. Konkrétní plochy pro
nezem d lskou výrobu a podnikání mimo vazbu na bydlení nebyly obcí požadovány (pracovní p íležitosti jsou
zejména v sousední obci ORP Kralovice a místní krajina je velmi vhodná pro zem d lskou výrobu). Je
zajišt na plocha pro sport a týdenní rekreaci obyvatel a zlepšeno zp ístupn ní krajiny sítí ú elových cest p i
zachování sou asných p írodních a kulturních hodnot krajiny okolo sídla. Nebyly navrženy nové plochy
ve ejné zelen , protože stávající jsou zcela dostate né.
Cíl zadání zajistit významu obce p im ený rozvoj sídla a uržitelnosti zem d lské výroby byl spln n.
Zárove se zlepšuje zp ístupn ní okolní krajiny pro obyvatele obce a pr chodnost krajiny pro nové formy
cestovního ruchu, zejména cykloturistiku a pobyt v p írod a byl stabilizován ÚSES.
Jsou spln ny všechny požadavky na ešení hlavních st et v území..
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KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJATÉHO EŠENÍ
E.1

ZP SOB ZAJIŠT NÍ OCHRANY URBANISTICKÝCH A
ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A OCHRANY NEZASTAV NÉHO
ÚZEMÍ

Urbanistické a architektonické hodnoty území jsou chrán ny zejména respektováním historického
umíst ní sídla a jeho hlavních rozvojových oso beze zm n zasahujících základní komponenty sídla. Rozvoj
území je plánován zejména do ásti Hada ka. Chrán nými hodnotami krajiny jsou zejména
významná barokní architektura v krajin , provázaná zbytky skeletu barokních cest (Sechutický statek
severn od Hada ky); lokalita je zachována v izolované poloze, tj. výše uvedenými opat eními není
možné rozši ování zástavby v Hada ce podél silnice III/20137 sm rem k Sechutickému statku;
s rozvojem této urbanistické hodnoty souvisí obnova barokní poutní cesty mezi klášterem v Plasích,
Sechutickým statkem, Mariánským Týncem a Hubenovem, podporováno je zobytn ní krajiny zejména
výsadbou alejových porost podél stávajících i navrhovaných komunikací a cest
p irozená osa zastav ného území, tvo ená Bu eckým potokem (v n kterých úsecích s dosud zachovalým
p írodním charakterem koryta) je zachována; podél Bu eckého koryta je podporován p írodní charakter
nivy vymezením lokálního systému ÚSES, Bu ecký potok pod Výrovem v lokálním biocentru LBC 101
a v lokálním biokoridoru LBK 101-23 je ur en k revitalizaci
zachovaná p vodní venkovská zástavba Výrova s minimem nevhodných stavebních zásah z stává ve
stávajícím rozsahu, nové stavební lokality s výjimkou rozvojové plochy R5 (sport a rekreace) a
zastavitelné plochy Z6 ( OV) v blízkosti požární nádrže navrhovány nejsou
p irozené za len ní obce do krajiny je podpo eno ozelen ním stávajících areál Kralovické zem d lské
a.s. ve výrov a v Hada ce
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VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO EŠENÍ
NA ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND A POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
D.1

SOUHRNNÉ ÚDAJE

Grafická ást vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení je obsahem výkresu O3
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu v m ítku 1 / 5 000. V grafické ásti jsou znázorn ny
jednotlivé plochy záboru zem d lské i nezem d lské p dy v len ní dle druh zabíraných pozemk , pozemky
s navrženou zm nou kultury, hranice BPEJ, v etn jejich za azení do t íd ochrany p ed vyn tím ze
zem d lského p dního fondu, plochy s investicemi do p dy. Obsahem výkresu jsou také hranice zastav ného
území, zastavitelného území a plochy územních rezerv podle požadavk navrhovaného ešení na nové funk ní
plochy a dále prvky systému lokálního ÚSES.
Tabulka 1 - Struktura p dního fondu

Vým ra k.ú.
celkem (ha)

Zem. p da

951

Lesní pozemky Vodní plochy

Zastav. plocha

Ostatní plocha

(ha)

(ha)

(ha)

a nádvo í (ha)

(ha)

800

82

5

21

44

Tabulka 2 - Zem d lský p dní fond

Zem. p da
(ha)

Orná p da
(ha)

Zahrada
(ha)

Ovocný sad
(ha)

Trvalý travní
porost (ha)

800

778

9

1

12

P i hodnocení souhrnných údaj o zem d lském p dním fondu je z ejmé, že v katastrálním území svojí
vým rou jednozna n p evládá orná p da v rozsahu 778 ha tj. 97,25 %, což p edstavuje vysoké procento
zorn ní a nedostatek travních porost , kde vým ra iní jen 12 ha tj. 1,5 % z celkové vým ry ZPF.
Katastrální území Výrov u Kralovic má nedostatek pozemk lesa, to jsou pozemky ur ené k pln ní
funkcí lesa (dále PUPFL), jejichž vým ra dosahuje pouze 82 ha tj. 8,6 % z celého k.ú.

D.2

VYHODNOCENÍ D SLEDK
P DNÍ FOND

D.2.1

NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA ZEM D LSKÝ

Údaje o rozsahu ploch pot ebných k dosažení cíl stanovených územním plánem

Do hodnocení zábor ploch jsou za azena území zastavitelná Z1 – Z7, která zahrnují pozemky
v p vodní kultu e uvedené dle evidence katastru nemovitostí jako zem d lský p dní fond a budou dot eny
zm nou funk ního využití tj. záborem pot ebným pro spln ní cíl navrhovaného ešení.
Tabulka 3 - P ehled zastavitelných lokalit zahrnutých do záborového ešení
Ozna ení plochy
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

Název
Zastav né území
Nad Bu eckým potokem
Nad Spole enským domem
V Jamkách
U H išt
Koupališt
OV I
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Popis lokality
BI
BI,OV
BI
OS
RH
TI

Vým ra záboru
ha
0,98
4,64
0,93
0,006
0,22
0,14
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OV II
P eložka komunikace I/27
ostatní silnice,ú elové cesty a
cyklostezky
Celkem

TI

0,09

viz tabulka zábor

.1

10,40

viz tabulka zábor

.1

6,56
23,96

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu p dy náležejícího do zem d lského p dního
fondu, v etn údaj o druzích pozemk zem d lské p dy, údaj o za azení do bonitovaných p dn
ekologických jednotek i t íd ochrany jsou obsahem p iložených tabulek:
Tabulka 4 - Soupis lokalit – zábor
Tabulka 5 - Požadavky nových funk ních soubor na plochy
Tabulka 5 souhrnn vyhodnocuje záborové plochy z hlediska bydlení, ob anské vybavenosti i dalšího
využití a komunikací.
Celkem je ešením územního plánu p edpokládán zábor:
23,9645 ha p dy z toho zem d lské p dy je 23,7534 ha, nezem d lské p dy 0,2111 ha.
Z plochy zem d lské p dy v sou asn zastav ném území obce je 0,0293 ha (p evážn orná). Mimo
sou asn zastav né území obce se nachází 23,7241 ha zem d lské p dy.
Celkový zábor zem d lské p dy pro napln ní cíl územního plánu je složen z t chto druh pozemk :
orná p da
22,5053 ha,
tj. procentní rozsah 95 %
trvalý travní porost
0,9908 ha,
tj. procentní rozsah 4 %
zahrady
0,2573 ha,
tj. procentní rozsah 1%
Pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa nebudou dot eny.
Souhrnné zábory podle druhu pozemku dot ených ploch :
orná p da
22,5053
zahrady
0,2573
trvalý travní porost
0,9908 ha
lesní pozemek
0 ha
vodní plocha
0,1409 ha
neplodná p da
0,0702 ha
Zastavitelné lokality ve správním území se nacházejí na jihovýchodní stran zastav ného území
Hada ky a Výrova. Lokality jsou navrženy v prolukách stávající zástavby a uzavírají zastavitelné území.
Umíst ní lokalit bylo voleno s ohledem k celkové urbanistické koncepci obce a možnostem dopravního
napojení na stávající komunika ní sí . Tyto p dy jsou za azeny v I. t íd ochrany. Pro realizaci lokalit Z1- Z7
se jedná se o celkovou záborovou plochu 6,8789 ha p d I. t ídy ochrany.

D.2.2

Údaje o uskute n ných investicích do p dy a jejich porušení realizací staveb

V ešeném území bylo provedeno rozsáhlé odvodn ní pozemk , systematickou trubkovou drenáží
(meliora ní detail odvodn ní) a celá ada odvod ovacích p íkop a trubních zakrytých tok (hlavní meliora ní
za ízení). Tímto odvodn ním je dot ena lokalita Z6 ve Výrov , ur ená pro OV. P i realizaci stavby je nutno
zahrnout finan ní prost edky na opravu tohoto drenážního systému. Ostatní zastavitelná území dot ena nejsou.
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Hlavní odvod ovací za ízení – áste n zatrubn ný pravostranný p ítok Bu eckého potoka - je ur en
k revitalizaci v rámci vymezeného lokálního biokoridoru LBK ?-101.

D.2.3

Pozemkové úpravy

Komplexní pozemkové úpravy zatím neprob hly. V územním plánu je ešena p ístupnost pozemk ZPF
úpravou a dopln ním stávající cestní sít .
Sou asná a navrhovaná skladba zem d lské p dy (ha):
stav
návrh záboru
orná p da
778 ha
22,50ha
zahrada
9 ha
0,26 ha
trvalý travní porost
12 ha
0,99 ha

návrh zm ny druhu
- 82,3 ha
+58,8 ha

cílový stav ÚP
673,2 ha
8,74ha
69,81 ha

Sloupec „návrh zm n druhu“ podchycuje navržené zm ny ve struktu e využití zem d lské p dy
z ekostabiliza ních d vod . Jedná se celkem o 58,8 ha orné p dy pro zatravn ní a 23,5 ha orné p dy pro
ostatní krajinnou zele (mimolesní zelen d evin).

D.2.4

Územní systém ekologické stability

Do ešeného území nezasahují žádné prvky nadregionálního ani regionálního ÚSES.
Osu ES ve správním území obce Výrov tvo í mok adní systém vedený nivou Bu eckého potoka
kontinuáln od prameništ u Trojan až do Kralovického potoka. V ešeném území jsou vymezena 4 lokální
biocentra (3 ve „vlhkých“ systémech, 1 v „suchém“ systému), 4 segmenty lokálních biokoridor .
Lokální biokoridor je p i pr chodu zastav ným územím obce vymezen jako interak ní prvek z d vodu
zna né urbanizace nivy (nedostate né prostorové parametry pro LBK). V míst fotbalového h išt v Hada ce
byl vymezen krátký úsek chyb jícího biokoridoru, který bude realizován po p esunutí fotbalového h išt do
rozvojové lokality R5 otev ením koryta Bu eckého potoka v p vodní trase.
Lokální systém ES byl na území obce Výrov dále dopln n vymezením podp rného systému
interak ních prvk (IP) z d vodu zna n intenzivní zem d lské krajiny s velmi malým množstvím rozptýlené
krajinné zelen . N kolik dalších krajinných prvk tohoto charakteru bylo navrženo v krajin doplnit resp. nov
založit (v tšinu budou tvo it aleje podél polních cest, p ípadn v trolamy). Interak ní prvky (IP) spole n
s nov založenými významnými krajinnými prvky (louky, meze, remízy apod.) dají základ pro vytvo ení
podstatn hustší sít prvk r zného krajinotvorného významu (protierozní, p doochranné, reten ní, estetické,
d licí, komunika ní, refugia zv e atd.).
Vzhledem k tomu, že územní systém ekologické stability byl pro k.ú. Výrov u Kralovic zpracováván
samostatn , bylo z d vod p ehlednosti íslování jednotlivých prvk ÚSES v k.ú. provedeno od ísla 101
výše. U prvk lokálního ÚSES (n která lokální biocentra a IP), p echázejících ze správního území Kralovice,
bylo ponecháno ozna ení z ÚP Kralovice.
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VYHODNOCENÍ EŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE VÝSLEDK
PROJEDNÁNÍ DLE § 53 ODSTAVCE 1) ZÁKONA . 183/2006 SB.
G.1

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK

VE EJNÉHO

VE EJNÉHO PROJEDNÁNÍ

G.1.1 Využití p ipomínek
V pr b hu ve ejného projednání ve lh tách a za podmínek stanovených § 52 odstavcem 3) zákona
. 183/2006 Sb. nebyla k návrhu územního plánu podána žádná p ipomínka.
G.1.2 Rozhodnutí o námitkách
V pr b hu ve ejného projednání byly v souladu se zn ním § 52 odstavce 2) a odstavce 3) zákona
. 183/2006 Sb. podány dv námitky.
NÁMITKA . 1
Námitku podala Václava Odvárková, Výrov-Hada ka 95, 331 41 pošta Kralovice
Námitku nepodává vlastník pozemku dot eného návrhem ve ejn prosp šné stavby, ve ejn
prosp šného opat ení nebo zastavitelné plochy a podle § 52 odstavce 2) zákona . 183/2006 Sb. proto
je námitkou neoprávn nou.
Rozhodnutí o námitce

Námitka se zamítá.

NÁMITKA . 2
Námitku podal Ing. ji í Dolejš, Soub žná 3, 312 00 Plze
Námitku podává vlastník pozemku prokazateln
WD-04.a proto je námitkou oprávn nou.

dot eného návrhem ve ejn

prosp šné stavby

Námitka se podává proti vedení ve ejn prosp šné stavby WD-04 p es jím vlastn né pozemky
s od vodn ním, že na touto stavbou dot ené území je vydáno platné územní rozhodnutí .j. OV/484/2006/rozh
ze dne 30.10.2006 pro výstavbu 8 rodinných domk bez pr se né komunikace.
Vyhodnocení námitky po izovatelem
Komunikace WD-04 je urbanisticky naprosto nezbytná a proto je také z t chto objektivních d vod
v územním plánu definovaná jako stavba ve ejn prosp šná, pro níž lze práva k pozemk m dle § 170 odstavce
1) a 2) zákona . 183/2006 Sb. odejmout nebo omezit a to tak, že p i platnosti územního rozhodnutí dojde po
nabytí ú innosti vydaného územního plánu Výrova ke zm n územního rozhodnutí z moci ú ední dle § 94
odstavce 3) zákona . 183/2006 Sb. a to jen v rozsahu pro tuto komunikaci nezbytném.
Rozhodnutí o námitce

G.2

Námitka se zamítá.

PROVEDENÍ ÚPRAV NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V SOULADU SE
STANOVISKY DOT ENÝCH ORGÁN A ROZHODNUTÍM O NÁMITKÁCH

Návrh územního plánu byl k vydání upraven v tomto rozsahu:
1. Vy azení zastavitelné plochy Z1 z ploch, ve kterých je podmínkou pro rozhodování v území po ízená
a schválená územní studie.
Od vodn ní:
Platné územní rozhodnutí nelze m nit územní studií a není podkladem pro vydání stavebního
povolení.
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2. Zm na po tu ploch, ve kterých by m lo být podmínkou pro rozhodování v území po ízení a schválení
územní studie, tj. po ídit:
jednu spole nou územní studií pro zastavitelné území Z2 a plochu rezervy R1,
jednu spole nou územní studií pro zastavitelné území Z3 a plochu rezervy R2.
Od vodn ní:
Po vy azení plochy Z1.
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