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1. TEXTOVÁ ÁST
V kapitole:

a) Vymezení zastav ného území
se p vodní text zcela ruší a nahrazuje textem:
• Zastav né území je 1. zm nou ÚP aktualizované k datu 30.5.2019 a je zakresleno v grafické ásti ÚP (územní plán) ve
výkresu I.2.A. Výkres základního len ní území.
Název kapitoly:

c) Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní
zelen
se ruší a nahrazuje názvem:

c) Urbanistická koncepce, v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen
V ásti „Urbanistická koncepce“ v pátém odstavci za slovem „rozsahu“ se ruší a dopl uje slovo:
stávajícího vymezeného
V ásti „Urbanistická koncepce“ v devátém odstavci za slovem „pro“ se ruší text:
technický dv r a
V ásti „Uspo ádání urbanizovaného území sídla Žákava“ v prvním odstavci za slovem „zóny“ se ruší text:
na ece Bradava
V ásti „Urbanistická koncepce - I. Žákava – Nejzávažn jší zám ry“ v prvním odstavci za slovem „dvora“ se ruší text:
pro technický dv r obce v etn sb rného dvora
V ásti „Urbanistická koncepce – Jmenovit ur ené stabilizované plochy“ se dopl uje text prvního odstavce:
• V ÚP jsou vymezeny jmenovit ur ené stabilizované plochy, ve kterých jsou stanoveny specifické podmínky nebo
požadavky na jejich využití.
V ásti „Urbanistická koncepce – Jmenovit ur ené stabilizované plochy“ se dopl uje za átek textu druhého odstavce:
• Jedná se o plochy
a za textem „s omezením“ se ruší a dopl uje text:
stavebních úprav nebo zákazem staveb
V ásti „Urbanistická koncepce – Jmenovit ur ené stabilizované plochy“ za slovem „kde“ se dopl uje a ruší ást textu
druhého odstavce:
je omezena nebo zakázána není možná
V ásti „Urbanistická koncepce – Jmenovit ur ené stabilizované plochy“ se dopl uje text pátého, šestého, sedmého a
osmého odstavce:
• Plochy se zákazem nových staveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících jsou vymezeny v rozsahu
stanovené hranice aktivní zóny záplavového území.
• Na stabilizovaných plochách v aktivní zón záplavového území jsou zakázány nové stavby nebo p ístavby, které
nesouvisí s vodním tokem krom provád ní udržovacích prací tak, aby nedošlo k nep íznivému vlivu na volný pr chod
povod ové vlny nebo rozliv povodn do doby zajišt ní protipovod ové ochrany nebo zm ny hranice záplavy.
• Plochy s omezením nových staveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících jsou vymezeny v rozsahu
stanovené hranice záplavového území mimo aktivní zónu.
• Na stabilizovaných plochách v záplavovém území mimo aktivní zónu jsou omezeny nové stavby a p ístavby krom
provád ní udržovacích prací tak, aby nedošlo k nep íznivému vlivu na volný pr chod povod ové vlny nebo rozliv povodn
do doby zajišt ní protipovod ové ochrany nebo zm ny hranice záplavy.
V ásti „Urbanistická koncepce – Jmenovit ur ené stabilizované plochy“ se aktualizuje tabulka v etn jejího názvu:
• Vymezené plochy s omezením nebo zákazem stavebních úprav staveb a p ístaveb v záplavovém území jsou:

Po . íslo Ozna ení Ú el, vybrané specifické podmínky v území a požadavky
plochy
plochy
015 S-015-0
Plocha bydlení v rodinných domech (viz RZV) s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
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051 S-051-0
052 S-052-0
053 S-053-0
055 S-055-0
056 S-056-0
057 S-057-0
058 S-015-0
S-058-0
102 S-102-0
103 S-103-0
104 S-104-0
105 S-105-0
S-106-0
106 S-101-0
S-106-0
107 S-107-0
152 S-152-0
153 S-153-0
154 S-154-0
155 S-155-0
156 S-156-0
157 S-151-0
S-157-0
175 S-175-0
404 S-404-0

na stavbách stávajících
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha bydlení v rodinných domech (viz RZV) se zákazem nových staveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách
stávajících
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách
stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách
stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách
stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích
prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích
prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích
prací na stavbách stávajících
Plocha lesní - rekrea ní (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách
stávajících
Plocha smíšená obytná - vesnická (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích
prací na stavbách stávajících

Vysv tlivky: text stávající / zrušený / nový
V ásti „Urbanistická koncepce – Na území obce Žákava se vymezují následující plochy zm n, tj. plochy p estavby (P-0000) a zastavitelné plochy (Z-000-0):“ se aktualizují díl í ásti tabulky:
B(i) - Plochy bydlení v rodinných domech
Po . íslo
plochy

Ozna ení Název
plochy

012 Z-012-0

Rozší ení obytné zóny I.

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha podmín n zastavitelná
p i respektování stanovené
hranice záplavového území
s tím, že ást plochy dot ená
p ípadnou povodní je
nezastavitelná a m že být
využita pro zahrady a sady
apod. dle p íslušného RZV
(rozdílný zp sob využití)
plochy. V této ásti plochy však
nesmí být umíst ny žádné
p ekážky (nap . pevné oplocení
apod.), které by bránily rozlivu a
pr chodu p ípadné povodn .
Výše uvedené specifické
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Plocha
(m2)

IVP
(%)

628

VRZ

20 1-2+1

Min. podíl
plochy
ve .prostr.
(%)
n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n
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013 Z-013-0

Rozší ení obytné zóny II.

podmínky platí do doby
provedení protipovod ových
opat ení nebo zm ny hranice
záplavového území.
Plocha podmín n zastavitelná
p i respektování stanovené
hranice záplavového území
s tím, že ást plochy dot ená
p ípadnou povodní je
nezastavitelná a m že být
využita pro zahrady a sady
apod. dle p íslušného RZV
(rozdílný zp sob využití)
plochy. V této ásti plochy však
nesmí být umíst ny žádné
p ekážky (nap . pevné oplocení
apod.), které by bránily rozlivu a
pr chodu p ípadné povodn .
Výše uvedené specifické
podmínky platí do doby
provedení protipovod ových
opat ení nebo zm ny hranice
záplavového území.

845

20 1-2+1

n

n

B(v) - Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
Po . íslo
plochy

Ozna ení Název
plochy

010 Z-010-0

054 P-054-0

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Rozší ení obytné zóny III.

Plocha podmín n zastavitelná
z hlediska vlivu hluku a ot es ze
stávající silnice I/19. Musí Být
dodrženy minimální odstupové
vzdálenosti dle ÚP p ípadn
vy ešena taková technická
opat ení a dispozi ní ešení,
kterými bude zajišt no dodržení
hygienických požadavk
z hlediska hluku a ot es .
Plocha podmín n zastavitelná
p i respektování stanovené
hranice záplavového území
s tím, že ást plochy dot ená
p ípadnou povodní je
nezastavitelná a m že být
využita pro zahrady a sady
apod. dle p íslušného RZV
(rozdílný zp sob využití)
plochy. V této ásti plochy však
nesmí být umíst ny žádné
p ekážky (nap . pevné oplocení
apod.), které by bránily rozlivu a
pr chodu p ípadné povodn .
Výše uvedené specifické
podmínky, které se týkají
stanoveného záplavového
území, platí do doby provedení
protipovod ových opat ení
nebo zm ny hranice
záplavového území.
Dostavba obytné zóny s vesnickým Plocha podmín n zastavitelná p i
bydlením
respektování stanovené hranice
záplavového území s tím, že ást
plochy dot ená p ípadnou
povodní respektive je ohrožena
záplavením pod vodním dílem,
rybníkem Hvíž alka je
nezastavitelná a m že být využita
pro zahrady a sady, ve ejné
prostranství nebo ve ejnou zele
v rámci p íslušného RZV (rozdílný
zp sob využití) dané plochy.
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Plocha
(m2)

IVP
(%)

VRZ

Min. podíl
plochy
ve .prostr.
(%)

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)

2370

25 1-2+1

n

n

4972

25 1+1

n

n
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V této ásti plochy však nesmí být
umíst ny žádné p ekážky (nap .
pevné oplocení apod.), které by
bránily rozlivu a pr chodu
p ípadné povodn .
Výše uvedené specifické
podmínky platí do doby
provedení protipovod ových
opat ení nebo zm ny hranice
záplavového území.

VP - Plochy ve ejných prostranství
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

303 Z-303-0

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Ve . prostranství s místní
V rámci ve ejného prostranství
komunikací, ochrannou a clonící s min. ší kou 12 m, optimáln až
zelení
17 m. Na stran p ilehlé k ploše
pro VS – Plochy výroby smíšené
musí být zajišt n pot ebný pás
ochranné a clonící zelen ve
form stromo adí s ke ovou
podsadbou (pás zelen v ší ce 3
– 5 m).
P ípadná místní úprava rozhraní,
tj. zp esn ní hranice plochy pro
VP – Plochy ve ejných
prostranství a sousední plochy
pro VS – Plochy smíšené výrobní
dle konkrétních podmínek není
vylou eno.

Plocha
(m2)

IVP
(%)

1734

VRZ

n

Min. podíl
plochy
ve .prostr.
(%)
nn

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

VP(z) - Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

351 Z-351-0

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Ochranný pás zelen s místní
komunikací

Plocha
(m2)

IVP
(%)

4685

VRZ

1

Min. podíl
plochy
ve .prostr.
(%)
1n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
více než
50 %

SO(v) - Plochy smíšené obytné venkovské
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

401 P-401-0

Smíšená zóna bydlení v etn
technických služeb a sb rného
dvora

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha podmín n zastavitelná p i
respektování stanovené hranice
záplavového území s tím, že ást
plochy dot ená p ípadnou povodní
je nezastavitelná a m že být
využita pro zahrady a sady, ve ejné
prostranství nebo ve ejnou zele
v rámci p íslušného RZV (rozdílný
zp sob využití) dané plochy. V této
ásti plochy však nesmí být
umíst ny žádné p ekážky (nap .
pevné oplocení apod.), které by
bránily rozlivu a pr chodu p ípadné
povodn .

Plocha
(m2)

IVP
(%)

11971

VRZ

Min. podíl
plochy
ve .prostr.
(%)

30 1-2+1

n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

V - Plochy výroby a skladování
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

701 Z-701-0

Rozší ení výrobní zóny

702 Z-702-0

Rozší ení výrobní zóny

703 Z-703-0

Rozší ení zem d lského areálu

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha p ímo navazuje na stávající
areál fy OKAL CZ
Plocha p ímo navazuje na stávající
areál fy ALIMEX
Plocha p ímo navazuje na stávající
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Plocha
(m2)

16243
15577
10275
19317

IVP
(%)

VRZ

35 2+1

n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

35 2+1

n

n

n

Min. podíl
plochy
ve .prostr.
(%)

n

n

n

I.
1. ZM NA
ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽÁKAVA
areál fy ALIMEX a dle vydaného
ÚR (územní rozhodnutí) bude
zahrnovat silážní žlab s tím, že
v rámci plochy zejména podél
hranice obrácené k údolní niv
í ky Bradava bude ešen
dostate n široký a ú inný pás
doprovodné, ochranné a clonící
zelen . Zárove se doporu uje
ešit pás ochranné a clonící zelen
také podél jižní a západní hranice
plochy.

13695

VS - Plochy smíšené výrobní
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

751 Z-751-0

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Výrobní a komer ní zóna Žákava I. Plocha s omezeným zp sobem
využití s ohledem na podmínky
ochranného pásma PHO (pásmo
hygienické ochrany) areálu
zem d lské výroby, kde do doby
platnosti nebo zm ny
podmínek nesmí být v
ochranném pásmu realizovány
stavby, tj novostavby, p ístavby
a nástavby: obytné, rekrea ní,
školské, t lovýchovné,
potraviná ské, zdravotnické
a OPVZ (ochranné pásmo
vodních zdroj ) úpravny vody
Nezv stice, kde do doby
platnosti nebo zm ny podmínek
musí být respektovány
podmínky OPVZ II. (širší) nad
jímáním v ší ce cca 1300 m a
délce až za osadu Vlkov se
zákazem vypoušt ní odpadních
vod bez p edchozího p ed išt ní
a obsahující saponátové
prost edky.

Plocha
(m2)

12265
15304

IVP
(%)

VRZ

30 2+1

Min. podíl
plochy
ve .prostr.
(%)

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
nn

Vysv tlivky: text stávající / zrušený / nový
Název kapitoly:

d) Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování
se ruší a nahrazuje názvem:

d) Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování, vymezení ploch a
koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení podmínek pro jejich využití
V ásti „Dopravní infrastruktura – Silni ní doprava“ se ruší text tvrtého odstavce:
• Pro zajišt ní budoucí realizace zám r na silni ní a komunika ní síti, je vymezen koridor územní rezervy:
a nahrazuje textem:
• Pro zajišt ní budoucí realizace zám r na státní silni ní síti jsou vymezeny koridory územní rezervy v etn ploch a
koridor provozn souvisejících staveb a za ízení, ve kterých nesmí být povoleny nebo realizovány žádné stavby nebo
opat ení, které by podstatným zp sobem ztížily nebo znemožnily realizaci budoucího zám ru:
V ásti „Dopravní infrastruktura – Železni ní doprava“ se ruší text tvrtého odstavce:
• Pro zajišt ní budoucí realizace zám r na modernizaci železni ní trati, je vymezen koridor:
a nahrazuje textem:
• Pro zajišt ní budoucí realizace zám ru na modernizaci železni ní trati je vymezen koridor VPS (ve ejn prosp šná stavba)
v etn ploch a koridor provozn souvisejících staveb a za ízení, ve kterém nesmí být povoleny nebo realizovány žádné
stavby nebo opat ení, které by podstatným zp sobem ztížily nebo znemožnily realizaci budoucího zám ru:
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I.
1. ZM NA
ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽÁKAVA

• V ásti „Technická infrastruktura – Energetika - zásobování el. energií, slaboproudé rozvody a radiokomunikace“ se ruší
text tvrtého odstavce:
• Pro zajišt ní realizace zám ru na p estavbu stávajícího nadzemního vedení VVN 400 kV, je vymezen koridor v rozmezí
ochranného pásma sou asného vedení v ší ce 70 m.
a nahrazuje textem:
• Pro zajišt ní budoucí realizace zám ru na p estavbu stávajícího nadzemního vedení VVN 400 kV, je vymezen koridor VPS
(ve ejn prosp šná stavba) v etn ploch a koridor provozn souvisejících staveb a za ízení v rozmezí ochranného
pásma sou asného vedení v ší ce 70 m, ve kterém nesmí být povoleny nebo realizovány žádné stavby nebo opat ení,
které by podstatným zp sobem ztížily nebo znemožnily jeho realizaci.
V ásti „Technická infrastruktura – Hospoda ení s odpady“ ve druhém odstavci se ruší a dopl uje ást textu:
v technickém dvo e na ásti plochy bývalého panského dvora uvnit sídla na ásti plochy Z-751-0 pro VS – Plochy smíšené
výrobní
Název kapitoly:

e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed
povodn mi, rekreaci a dobývání ložisek nerostných surovin
se ruší a nahrazuje názvem:

e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, ploch
zm n v krajin a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opat ení, ochrany p ed povodn mi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobn
V ásti „Koncepce uspo ádání krajiny – Na území obce se vymezují následující plochy zm n v krajin (K-000-0):“ se
dopl uje díl í ást tabulky:
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy
854 K-854-0 Krajinná zele s ochrannou a clonící funkcí

Ú el zm ny a vybrané specifické podmínky v území a
Plocha
požadavky
(ha)
Zajišt ní ochranné a clonící funkce tzv. „nárazníkového
1,11
území“ v rámci stanoveného hygienického ochranného
pásma (PHO) zem d lského areálu pro ŽV (živo išná
výroba) a BPS (bioplynová stanice) ve form
krajinných úprav s podílem zelen v nezastav ném
území dle podmínek RZV pro SN – Plochy smíšené
nezastav ného území, v souladu s § 18, odst. 5 a
souvisejícími dle SZ s dalšími doprovodnými funkcemi
nap íklad v etn využití pro nepobytovou rekreaci,
možností maloplošného ekologického hospoda ení na
zem d lské p d a jeho ukázkami apod.

Vysv tlivky: text stávající / zrušený / nový
V ásti „Koncepce uspo ádání krajiny – Plochy opat ení v krajin zahrnují:“ se ruší pátý ádek textu:
- plochy ohrožené povodní nebo jejími d sledky ur ené pro rozliv místní povodn a protipovod ová opat ení
V ásti „Koncepce uspo ádání krajiny:“ se ruší celý text:
• Plochy ohrožené povodní nebo jejími d sledky ur ené pro rozliv místní povodn a protipovod ová opat ení, které jsou
vymezeny v souvislosti s rozsahem možné záplavy na ece Úslav a Bradav a zahrnují území p edpokládaného aktivního
i pasivního záplavového území na levob ežních i pravob ežních plochách uvedených nejvýznamn jších vodních tok , na
kterých musí být zachovány volné plochy s možností zatravn ní v etn krajinné zelen a v zastav ném území volné
nezastav né plochy v takovém rozsahu a form aby nedošlo ke zhoršení pr b hu p ípadné povodn .
• Tento druh ploch je navržen v rámci údolní nivy významného vodního toku Úslava a Bradava s respektováním
stanoveného záplavového území a se zohledn ním p ipravované nové zp esn né hranice záplavového území na ece
Úslava.
V ásti „Koncepce uspo ádání krajiny – Vodní toky a plochy:“ v pátém odstavci za slovem „omezením“ se dopl uje text:
“nebo zákazem”
V ásti „Koncepce uspo ádání krajiny – Vodní toky a plochy:“ v sedmém odstavci ve tvrté odrážce za slovem „záplavy“
se dopl uje text: “pod vodním dílem Hvíž alka nebo”
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I.
1. ZM NA
ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽÁKAVA

Název kapitoly:

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
se ruší a nahrazuje názvem:

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího
ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného využití, nep ípustného
využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín n
p ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru
a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity
jejich využití)
V ásti „Podmínky prostorového uspo ádání pro využití stabilizovaných ploch a ploch zm n:“ se dopl uje text t etího
odstavce:
• Použití odlišných hodnot IVP a VRZ p i rozhodování o zm nách v území není vylou eno, ale pouze v p ípad , že pro
p íslušnou plochu, respektive území byl vydán RP (regula ní plán) nebo zpracovaná a je platná ÚS (územní studie), která
vyplynula jako podmínka pro rozhodování v území z vydaného ÚP nebo jeho zm ny p ípadn aktualizace.
V kapitole:

g) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit
za tabulkou „Vymezují se ve ejn prosp šné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu:“ v ásti „Poznámky:“
se opravuje text:
P-501-W = Dle ZÚR PK – E 09 Zdvojení vedení 400 kV Ko ín – P eštice ZD 190/01 Tra . 190 – úsek Plze – Nepomuk,
zdvojkolejn ní a sm rová rektifikace
P-621-W = Dle ZÚR PK – ZD 190/01 Tra . 190 – úsek Plze – Nepomuk, zdvojkolejn ní a sm rová rektifikace E 09
Zdvojení vedení 400 kV Ko ín - P eštice
Název kapitoly:

h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní
právo
se ruší a nahrazuje názvem:

h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel
pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle § 8 katastrálního zákona
V kapitole:

j) Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, v etn
podmínek pro jeho prov ení
V ásti „Na území obce jsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv (R-000-0):” se aktualizují díl í ásti tabulky:
R(z) - Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy
152 R-152-0 Zahrady II.

153 R-153-0
158 R-158-0

Ú el zm ny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Zahrady podmín n zastavitelné. Do plochy zasahuje
ochranné pásmo chovu hospodá ských zví at.
P edpokladem využití plochy pro zástavbu je zm na
podmínek ochranného pásma
Zahrady podmín n zastavitelné. Do plochy zasahuje
ochranné pásmo chovu hospodá ských zví at.
P edpokladem využití plochy pro zástavbu je zm na
podmínek ochranného pásma

Zahrady III.

Vysv tlivky: text stávající / zrušený / nový
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Plocha
(ha)
1,12

1,98

I.
1. ZM NA
ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽÁKAVA

Název kapitoly:

l) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no zpracováním
územní studie
se ruší a nahrazuje názvem:

l) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení
dat o této studii do evidence územn plánovací innosti
Název kapitoly:

m) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no vydáním
regula ního plánu
se ruší a nahrazuje názvem:

m) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
vydáním regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu podle p ílohy . 9, stanovení,
zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost, a u regula ního plánu z podn tu
stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání
Název kapitoly:

o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypracovávat
architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
se ruší a nahrazuje názvem:

o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
p) Údaje o po tu list 1. zm ny územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
• I.1. zm na územního plánu obsahuje:
• Textovou a tabulkovou ást s po tem 10 list A4
• Grafickou ást, jejíž sou ástí jsou výkresy:
- I.2.A. Výkres základního len ní území (vý ez 1:5000 ve formátu A1)
- I.2.B1. Hlavní výkres (vý ez 1:5000 ve formátu A1)
- I.2.B.2. Výkres koncepce ve ejné infrastruktury (vý ez 1:5000 ve formátu A1)
- I.2.C. Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací (vý ez 1:5000 ve formátu A1)
Souhrnný p ehled o zm nách v textové ásti ÚP v etn údaj v aktualizovaných tabulkách podává kapitola v)
Textová ást ÚP Žákava s vyzna ením zm n v textové ásti od vodn ní 1. zm ny ÚP Žákava.

2. GRAFICKÁ ÁST
OBSAH:

I.2.A. Výkres základního len ní území (vý ez 1:5000 ve formátu A1)
I.2.B1. Hlavní výkres (vý ez 1:5000 ve formátu A1)
I.2.B.2. Výkres koncepce ve ejné infrastruktury (vý ez 1:5000 ve formátu A1)
I.2.C. Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací (vý ez 1:5000 ve formátu A1)
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st. 155

662/25
662/11
1155

1041/3

630/3

1029

708/1

1417

1028/9

662/26
710/19

1134

662/10

1028/5

1398/4

1041/13

662/13

630/9

708/7

710/16

st. 201/1

629/2

1041/12

709/2
708/2

1133

707/7

386/28

627/3

1421

1423

709/1

1139

st. 108

662/5

1398/6

662/12

629/5

999/14

662/14
662/15

708/3

627/4

st. 391

707/6

1418
999/9

st. 153

st. 156

st. 245

1641

662/6
707/5

708/4

662/16
st. 107
627/5

626/2

999/16
710/7
707/40

707/4

st. 257

st. 109

st. 106
710/20

627/6

999/15

1156
708/5
1419

710/15

626/3
707/26
707/20
662/17

707/3
708/6

707/10

st. 105

708/8
1123
707/2

388/1

st. 104
st. 135

st. 220

662/27
1153
707/9
st. 110

1012/12

634

707/31
707/37

386/26

st. 139

662/3

st. 115
632
1422
1424
631/5
1393
707/25
637

707/34

st. 134
707/8

662/19
st. 250
707/30

712/6

210

712/13
707/27
st. 138

st. 120

707/36
1012/13

JIH

st. 210

st. 142

707/24

631/22
707/33

st. 137
st. 121
st. 133

631/23

386/6

st. 141
662/18
1425

1443/2

1157
1392

707/29
666

1395
712/5

707/39

st. 136

712/14

1125

707/42

st. 122

707/35
665
1435

1159

707/45

707/28
1394
707/23

707/32

1426

1124
712/4

1436
1437

1012/14

st. 123

712/15

662/20

st. 140/1
st. 197
st. 140/2
707/46

1605

1128

1012/1
1028/2
st. 80/1

707/41

st. 209
712/10

662/21

st. 148

712/3

1132

1001
1129

st. 124

1427

662/22
st. 342
25/2

386/23

33/1
1028/6

1161

712/16

1160

668

386/21

1613

707/43

1438
712/2

st. 125

31

1428

25/3
1012/15
30/1

st. 126

662/23
1639
713/6

1126

707/44

st. 12/4

st. 127

388/3

712/9

1162

662/24

712/20
713/3

383

1429

25/1
24/2
1662

712/11

35/1

712/19

33/2
1163

st. 149

1127

33/3

st. 12/3

713/5

1430

st. 388

662/4

1439

386/22

1019/10

st. 13/1

712/18

23/2

st. 12/1

1614

24/1
712/12

st. 13/2

1443/1

30/3

1158

st. 12/2

1019/5

386/24

712/17
1164
1167
713/4

1431

1019/3

st. 1/2

23/1

1012/16

1019/4

386/25

1019/1

1660
st. 1/3

st. 93/1

22/2

st. 15
1396

713/2

1019/6

st. 14
st. 361

1028/8

30/2

1616
658

1440

1131

711/8
42/3
711/7

st. 10

1019/2

1661

38

1012/3

1021/40

1028/7
42/4

22/1

1021/17

30/5
st. 16

st. 2/1

st. 17/1

st. 18

1022/18
1022/22

711/3

1391

1444

1168
st. 9

714/2

1432

st. 2/2
1019/7

53/1

1021/39

42/1

1022/25

st. 114
st. 76

1022/17
1017
711/6

1021/52

711/2

9/2

st. 19

1021/53

st. 111

1022/13

1022/11

388/2

1615

st. 145

1433
1022/10
711/9

711/12

1022/9

st. 8

1021/54

1130
st. 75

1617

st. 7/1

1022/24

711/11

1022/20

1021/57

st. 7/2

1646

1022/19

631/10

1022/23
1441

1177

st. 112

711/14

1019/8

st. 20

57

19/1

53/38

9/1

st. 29/1

1388

1166

8/2

st. 3
19/2

711/13

1022/21

1390

st. 31

1004/1

1019/9

1021/10

st. 4/2

711/10

999/7
st. 29/2

1004/2

1021/56 st. 258

1031/6
1015

1021/36

1018/1
st. 6

53/32

49

53/43

st. 23

1021/48

st. 70/2

1022/6

st. 25/1

1016/3

1041/2
st. 261

1016/2

74/2

1031/8
1031/9

163/2

st. 22/1

381/50

386/27

1179

381/8

10/3
380/1
6

st. 269
1021/62

st. 72/2

st. 72/1
53/55

381/48

1021/35
1021/20

381/49

1628

74/1

1021/2

st. 383

st. 71

12

st. 160

53/37

1022/5

174/4

st. 61

4/4

1021/58

55/2
1021/55

1011
811/2

1031/1

5

st. 370

53/7
st. 223

53/29

1016/1

st. 70/1

1021/29

st. 73
st. 5

48/1
808

807

381/51

1171

10/1

17/2

17/1

st. 34
1012/22

1018/2

1389

1450

1031/10

1021/28

st. 33
st. 74
st. 259
47

811/6

380/2

st. 172

53/3

st. 79

1451

1640

1031/7

1041/14

7

18

1012/21

st. 91

1022/7

1442
1449

999/17

631/11

1021/19

1447
1445

381/53

1041/15

st. 303

st. 28

st. 77

1448

1165

8/1

9/4

1021/63

st. 4/1
1022/8

381/54

1178
st. 113

1022/26

1446

74/3

st. 62

381/47

53/30
1022/27

st. 84

381/52

st. 24

55/4

55/7

53/33

st. 36/3

48/2

1180/3

1021/1

1021/3

st. 26

381/23

1012/18
53/36

st. 69/2

53/34

55/6

1022/12

1021/9

55/8

13

1021/24

1021/47

st. 63
1021/42

53/19

1021/30

53/18

53/48

380/3

st. 252

163/3

st. 318

1031/11

1021/26
st. 353

1021/34

14

1654

986/2

st. 64

174/1

381/22

st. 60
1021/18

st. 36/1

53/54

1180/2

986/1

1021/4
st. 87

st. 35/3

1022/3

811/8

st. 69/1

st. 36/4

1012/17

1192/2

1170

1021/46

st. 229
1022/4

811/7

86

90/4

1181

1180/1

381/9

381/24

1021/5

1022/2

1021/37
1032/3

90/6

st. 165

74/7

st. 227
1022/28

st. 37/1
53/2

st. 266
381/21

74/4

1021/38

st. 59

73/3

st. 35/2

381/28

986/3

74/5

74/6

st. 58
1021/59

st. 90

1021/7
st. 37/2

2/2

1172

986/4

st. 242
166/3

st. 89
1021/41
53/31

st. 40

1022/29

st. 56
986/5

st. 203

986/6

1637
1021/51

st. 45/2

st. 327

74/10

986/7

1031/14

986/8

st. 41
53/24

53/47

381/26

74/9

1638

55/5
st. 88

1459

176

1031/13

2/1

st. 83

1021/60

53/46

1022/30

73/1

st. 42/2

58/1

53/25

811/3

1462

174/3

67

53/26

3/3

st. 44/1

1021/31

st. 51

st. 319

1182
1031/12

90/3

st. 57

st. 42/1

74/8
1463

st. 230

1169

st. 44/2

st. 35/1

53/45

381/25

174/2

st. 43
1021/33
st. 225

1458

1460

st. 231

1032/4
53/44

st. 228

1453

986/9

90/1

381/32

st. 328

1194

986/10

381/41

169/2

st. 54
1176

810/2
810/1
811/10

st. 45/1

st. 377

1022/31

st. 152

1031/15

90/12

68/1 1021/61

60/2

986/11

53/23

381/29
1031/16

1452
1021/32

1461

1021/44

810/4
809/1

809/2

169/4

90/9

st. 85

53/41

1021/27

st. 204

st. 94

811/4
810/6

986/12

72/1

1031/17

st. 151

381/30
381/33

53/22

st. 46

st. 86

1031/18

381/43

166/2

53/49
1644
60/1
810/3

986/13

114/9

386/30

1021/43
90/11

61

1031/19
1031/20

114/10
810/5

986/14

114/11
53/27

1173

st. 320

114/8

154

986/17

1031/4

st. 322

986/18

st. 48

1031/5
1031/23
168/4

986/16

st. 99/3

st. 321

381/31

169/1

986/15

114/14
90/10

386/2
381/34

1174

90/2

1021/64
st. 47

922/4

1152

166/4
1031/3

1031/22
114/13
st. 50

st. 243

1195

1175

1031/21

114/12

st. 38
811/9

168/1

st. 53
114/7

1196

169/3

62

381/37
st. 324

54

53/39

st. 68

1012/5

st. 65/3
72/2

168/2
180/1

114/15
922/3

st. 260

114/5
88

st. 67

136/1
53/40

181/3

984/4

st. 316
386/4

180/2

st. 95
90/7
st. 99/4

st. 246
381/2

381/35

984/3
1183

114/2
984/1

71/1

st. 359

181/2

53/21
st. 65/1
181/1

181/4

53/13
st. 66

922/1

969/7

1184

114/6

st. 376

st. 96

984/5

113/3

st. 323
920/8
st. 247

919/1
1454

923

381/38

984/6

920/1

181/5

381/12

135

969/8

386/5

381/36

924/1
st. 215

st. 372

1434

113/8

971

1185

236/3

st. 97/1

381/42

st. 301

924/3
st. 158

1012/9

113/4
st. 330

919/2

1464

st. 254

90/8

st. 338

924/4

113/6

922/2

53/42

236/1
114/1

924/2

969/9

st. 253

381/11

st. 208/1

919/4
1012/19

53/20

1653

136/3

st. 208/2

st. 363

st. 302

381/17

381/39

919/5

1190

920/2
914/128

st. 164

90/5
917/3

381/16

110

st. 296

st. 97/2

st. 335

381/19

381/40

st. 300

914/38

1465
98

1012/8

1035/2

st. 263

1456

917/13

914/125

381/15

919/14

914/127

919/15

st. 317

919/3

1186

381/14
381/6

381/20
381/10

914/23

st. 329

381/18

914/40
917/8

381/45

917/14
st. 339

914/66

st. 159

st. 179

381/44

969/10

914/64

st. 244

st. 167
53/4

236/4

st. 200/1

917/11

914/126
1012/4

1466

381/13

239/6
st. 299

917/12
1012/7
1472

1457

1193

113/7

114/4

917/10

1012/6

1035/1

st. 217
914/63

914/32

914/62

914/68

st. 340

236/2
381/46
914/61

1473
st. 382

914/48

st. 234

st. 337

st. 344

114/3

914/50

917/9
st. 216

914/59
914/58

914/71

386/40

st. 237

239/5

113/5

919/8
53/53

1191
st. 169
st. 239

914/75

914/45

914/135

914/72

914/131

914/85

st. 238

914/73
914/117
914/70

919/13

386/41

969/11
st. 357

st. 236
914/49

914/51
917/6

386/1

1189

st. 235

919/7
914/47
914/28

1012/20

914/88

1198

st. 326

st. 334

195/2

969/12

914/77
914/74

914/86

53/52

914/76

914/81
914/78

914/42

914/52

914/44
914/80

914/92

914/25

914/90

914/31

1188

914/56

st. 170

925/2

914/83

914/115
914/116

st. 265

914/95
914/141

1474

914/55

914/36
1470

195/3

239/4

914/82

823/2

1205/1

914/57

914/79

839/15

821
1468

st. 358

239/7

914/60

914/69

914/24

1467

969/4

820
st. 116

969/13

914/89

914/93

823/3

1385

1187
st. 264

914/142

1387

st. 171

st. 157

1455

st. 333

239/1
st. 180

386/34

914/96
st. 368

1383

914/143

823/7

914/144

1192/1

914/91

1199

195/4

914/145

914/139

st. 117

969/14

914/146

914/130

823/4

914/104
1659

371/4
914/150

371/1

825

914/106

53/51
1469

st. 224

365

839/13

914/98
st. 118

914/108
1200

st. 365

1487

364/3
364/5

1203/4

st. 255

364/4

st. 355

823/5
839/14

969/15

st. 374
st. 394

239/8

925/3

364/6

1203/2

st. 360

1201

914/152

914/140

972/1
st. 390
1203/3

914/122
st. 373
914/34

st. 119

823/6
839/12

969/16

st. 395
914/120

826/2

914/136

914/121

824

914/132
914/137

1475

1203/5

1202

914/134

195/5

364/1

914/138
828

969/17

823/1

st. 366

925/5

972/7

239/3

1244

1203/6

914/151
839/11
832/5
830

827/3

1203/1
st. 173

st. 331
925/6

925/4

195/6

st. 375

839/10
839/3

925/7

st. 146
826/1

263/5

930/21

1386

364/2

930/20

839/4

239/9

925/8

1486/2

827/4

916/4

243

972/6

386/17

1205/8

1012/23
263/4
832/3

1471

832/4

386/18

930/19

929

831/4

1204

930/30
1382

1012/24

st. 147

1476

1205/9

930/15

st. 143

930/23

839/8

st. 175

1621/1

1205/4

375/4

930/3
930/13

1197/1

930/29

914/1

831/3

375/3

930/9 930/77

930/8

827/2

st. 211
375/2

st. 218

839/9

st. 174

930/96

930/76

916/3

832/2
1384

1205/5
st. 233

930/32

930/10

st. 294/3

930/11

1205/6

1205/7

st. 181
375/9

st. 343

832/1

375/1

930/18

930/14

925/1

826/6

375/6

375/5

1243

930/78

263/3
831/2

st. 206

916/2

st. 212

265/33

1258/6

st. 268
930/6
914/129

1205/3

930/22

930/7

st. 364
1258/5

1477

1197/3

st. 291/2

st. 163/1

930/2

1239

1381

265/43

st. 163/2
914/39
930/33

st. 213

st. 162/1

836/1
1374

1258/3

972/4

914/22

265/42

1197/2

1238

1258/4

914/46

265/37

1610
st. 161

930/92

386/16

375/7

916/1

1380

st. 251

1258/7

st. 163/3

930/1
930/44

1373

930/27

1315/3

930/31
897/2

st. 349
930/91

st. 214

930/48

st. 350

386/15

930/47
930/68

930/46
1258/2

930/45

930/90

265/41

1623

1622/2

1375

1370

375/8

930/34

930/67

1314/1

1486/1

st. 290

930/28

1237

1622/4
1622/1

st. 289

265/40

1235

1622/5
930/49
1622/3

st. 351

386/35
1206

1258/8

1620/7

1620/5

930/89

st. 176

1205/2
339/2

930/88
1379

265/44
1620/6
1620/1

1369
1492

1620/2

1258/9

1620/3
930/66

1483

265/47

930/50
930/93

1241/2

1625/1

930/94

1479

1242

930/51

972/5

1624

st. 380
930/97

972/3

1314/2

st. 177

1620/4

930/35

1478

1488

339/3

265/2

st. 288

1315/2

930/95

930/55

1234

st. 287
st. 295

1365

344/2

349
265/11
1489
265/48

1378

1484

359/3

344/5
265/49

1490
1313

265/7
265/16

1480

1493

265/9

265/5

st. 314/1

1491

265/50

343/1

1258/1

st. 379

1494

359/4

265/10

930/60

343/2

265/8

st. 182/1
265/18

1648
1495

1245

1650

344/3

265/17

265/51

1364

1207

1376

1649
930/41

343/3
344/6

930/79

st. 385

1236
1496

930/12
1485

1499

930/80

st. 384

930/81

930/82

1498

1500

1312
1497

1501

1315/1
1482
265/46

1362

1502

1241/1
1481
1504

1506

265/6

1512
1503

1507

1372

1505
1208/1
265/19
1366

265/52

1361

1210
265/20

1316

265/21
1233
1208/2

1513

1240
352
265/22
265/23

265/1

1368

265/53

1377

335/3
333

265/54
265/55

265/27
1311

265/26

1360

265/28 265/29

1232
335/4

265/30

265/25

331/15
335/5
st. 249

265/31

331/17
331/9

1371

st. 186
st. 185

st. 187
st. 248
st. 188

265/34

1535

265/24

331/12

331/16

st. 184
331/5
331/19

265/32

1508

331/8

331/7

331/6

982/2

1359

331/11
1509

st. 189

1363

st. 190
1514
331/10
331/3

1357

1209

st. 332
1259

1358

st. 191
st. 192
331/2

1511

1317

331/1

1221
265/45
1310

1222/2

1536
1515
1319

1222/1
1356

1260

1510
1228

1229
1230

1367
1318
1522
1227

1231

1606

1261
1517

1609

1355

1211

1309

1516

1521
1354
1537

1213

1265

1523
1264

1526

1524

1220

1539
267

1212/1

1540
1518
1525

321/3

1352
1226

1306

1353

1247

321/4

320/2
st. 232
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• Obvodní bá ský ú ad pro území kraj Plze ského a
Jiho eského vydal dne 16.1.2020 pod zn. SBS
46351/2019/OBÚ-06 souhlasné stanovisko k návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Žákava.
• Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,
odbor ochrany územních zájm a stavebního
odborného dozoru vydala dne 10.2.2020 pod spis. zn.
113321/2020-1150-OÚZ-PHA stanovisko ve kterém
souhlasí s návrhem Zm ny . 1 Územního plánu
Žákava. Navržené zm ny nejsou v rozporu se zájmy
MO.
• Ministerstvo dopravy vydalo dne 12.2.2020 pod zn.
96/2020-910-UPR/2 stanovisko k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Žákava ve kterém z hlediska dopravy
na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic
a silnic I.t . souhlasí, z hlediska drážní dopravy
souhlasí, z hlediska letecké dopravy a vodní dopravy
souhlasí.
• Ministerstvo životního prost edí, Odbor výkonu státní
správy III, vydalo dne 12.2.2020 pod
.j.
MZP/2020/520/207 následující stanovisko: Ministerstvo
nemá žádné požadavky ani námitka k následujícímu
projednání Zm ny . 1 Územního plánu obce Žákava.
Zm na se netýká zájm chrán ných ministerstvem.
• Státní pozemkový ú ad vydal dne 12.2.2020 pod zn.
SPU 052715/2020 koordinované stanovisko ve kterém
souhlasí s návrhem Zm ny . 1 Územního plánu
Žákava za níže uvedených podmínek: „ Bude
respektován Plán spole ných za ízení komplexní
pozemkové úpravy Žákava.“ „V územním plánu Žákava
budou vyzna eny, jako technická infrastruktura
(samostatn ) stavby vodních d l - hlavní odvod ovací
za ízení.“ Tyto podmínky byly do zm ny územního
plánu zapracovány.
• Vlastníci pozemk a staveb dot ených návrhem ešení
nepodali v uvedené lh t žádné písemné námitky.
P ipomínky v této lh t nepodaly sousední obce ani
zástupce ve ejnosti.
• Oprávn ný investor Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Berounka zaslalo dne 4.2.2020 pod zn. PVL8809/2020/340/Li vyjád ení, ve kterém souhlasí
s návrhem zm ny .1 Územního plánu Žákava bez
p ipomínek.
• Koordinované stanovisko, stanoviska dot ených
orgán a vyjád ení k návrhu Zm ny .1 Územního
plánu Žákava byly konzultovány s ur eným
zastupitelem a na základ t chto podklad byl p ijat
záv r, že není pot ebné provád t podstatnou úpravu
návrhu zm ny územního plánu ani zasílat návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
p ipomínek, protože nebyly p i projednávání uplatn ny.
• Krajský ú ad Plze ského kraje odbor regionálního
rozvoje, v souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona,
vydal dne 14.5.2020 pod .j. PK-RR/1905/20 souhlasné
stanovisko k návrhu Zm ny .1 Územního plánu
Žákava, z hlediska souladu s PÚR R a ZÚR PK.

Od vodn ní 1. zm ny územního plánu (dále jen ÚP)
Žákava obsahuje:
1. Textovou ást s po tem 63 list A4 v etn titulního
listu, úvodního listu grafické ásti a pou ení
2. Grafickou ást, jejíž sou ástí jsou:
- II.2.A. Koordina ní výkres (vý ez 1:5000 ve formátu A1)
- II.2.D. Schéma souboru díl ích zm n 1. zm ny ÚP
(vý ez 1:5000 ve formátu A1)

1. TEXTOVÁ ÁST
a) Postup p i po ízení 1. zm ny územního
plánu Žákava
• M stský ú ad Blovice, Odbor stavební a dopravní (dále
jen "po izovatel"), jako ú ad územního plánování
p íslušný podle § 6 zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
"stavební zákon"), na základ zprávy o uplat ování
Územního plánu Žákava a na základ rozhodnutí
Zastupitelstva obce Žákava ze dne 2.5.2019 zajistil
zpracování návrhu Zm ny .1 Územního plánu Žákava.
Návrh zm ny .1 Územního plánu Žákava byl
po izován
zkráceným
postupem
v souladu
s ustanovením § 55a a § 55b stavebního zákona. Ze
stanovisek podle § 55a odst. 2 písm. d) a e)
nevyplynula pot eba zpracování vyhodnocení vliv na
životní prost edí.
• V souladu s § 55b
po izovatel postupoval
v projednávání zm ny územního plánu a návrh Zm ny
.1 Územního plánu Žákava projednal na ve ejném
projednání, které se uskute nilo dne 5.2.2020.
• Dále po izovatel sd luje, že návrh zm ny územního
plánu byl ádn vyv šen a zve ejn n, a to více než 30
dn p ede dnem konání ve ejného projednání (od
20.12.2019 do 21.1.2020). Svá stanoviska a
koordinované stanovisko uplatnily dot ené orgány v 30ti denní lh t p ed ve ejným projednáním; ve lh t 7
dn ode dne konání ve ejného projednání již žádná
stanoviska uplatn na nebyla ( dále jen „lh ta“).
• Krajský ú ad Plze ského kraje, Odbor životního
prost edí vydal dne 31.1.2020 pod .j. PK-ŽP/19721/19
jako orgán zem d lského p dního fondu stanovisko,
že nemá k návrhu Zm ny . 1 územního plánu obce
Žákava p ipomínky a že p edložený návrh zm ny
územního plánu nenavyšuje zábor zem d lského
p dního fondu, p i emž respektuje p dy I. a II. t ídy
ochrany ve smyslu ust. §4 odst. 3 a 4 zákona.
• Ministerstvo pr myslu a obchodu vydalo dne 8.1.2020
pod zn. MPO 95037/2019 k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Žákava následující stanovisko:
S návrhem Zm ny . 1 ÚP Žákava souhlasíme bez
p ipomínek.
• Hasi ský záchranný sbor Plze ského kraje, krajské
editelství vydalo dne 23.12.2019 pod .j. HSPM- 312514/2011 ÚPP souhlasné stanovisko k návrhu Zm ny .
1 Územního plánu Žákava.
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b) Soulad návrhu zm ny územního plánu s
politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem

• (16a) ÚP vychází z principu integrovaného rozvoje
území, z hlediska širších vztah , který p edstavuje
objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odv tvových a asových
hledisek.
• (17) V území jsou vytvo ení podmínky pro p im ený
rozvoj výrobních aktivit s možným nár stem pracovních
p íležitostí s ohledem na postavení obce ve struktu e
osídlení.
• (18) Polycentrický charakter a rozvoj sídelní struktury,
jejíž sou ástí je obec Žákava není v ÚP negativn
ovlivn n zejména tím, že jsou v rámci širších vztah
zohledn ny vazby na okolní obce a to zejména
Nezv stice s ohledem na dopravní spojení, technickou
infrastrukturu, ob anské vybavení apod.
• (19) V ÚP je zajišt no polyfunk ní využití opušt ného
areálu a plochy, tzv. brownfields zem d lského p vodu
v lokalit „panský dv r“ sou asn s vymezením dalších
rozvojových ploch s d razem na hospodárné využití
zastav ného území s využitím r zné formy p estavby a
revitalizace území p i zajišt ní ochrany nezastav ného
území (zejména zem d lské a lesní p dy) a zachování
ve ejné zelen , v etn minimalizace její fragmentace.
Cílem je ú elné využívání a uspo ádání území úsporné
v nárocích na ve ejné rozpo ty na dopravu a energie,
které koordinací ve ejných a soukromých zájm na
rozvoji území omezuje negativní d sledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
• (20) Rozvojové zám ry, které mohou významn ovlivnit
charakter krajiny vychází z nad azené ÚPD a PÚR R
a jedná se zejména o stavby pro DI (modernizace
železni ní trati) a TI (rekonstrukce el. vedení VVN 400
kV), které jsou umíst ny ve stávajících trasách
up esn ním koridoru pro související a stavby vyvolané
investice. Umíst ní výhledové p eložky silnice I/19
nebylo možné v ÚP m nit zejména z d vodu
respektování požadavk vyplývajících ze ZÚR PK p i
návaznosti na sousední obce p edevším Nezv stice.
Protože se jedná o stavbu s výraznými negativními
vlivy na okolí, byla zp esn ní koridoru v novaná v tší
pozornost p i zohledn ní vlivu stavby na konfiguraci
terénu, uspo ádání cestní sít , v etn ve ejných zájm
nap . ochrany biologické rozmanitosti a kvality
životního prost edí. V ÚP jsou vytvo eny územní
podmínky pro implementaci a respektování územních
systém ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajišt ní ekologických funkcí i v
ostatní volné krajin a pro ochranu krajinných prvk
p írodního charakteru v zastav ných územích,
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny.
Zárove jsou vytvo eny podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a
typy krajiny.
• (20a) Koncepcí urbanistickou, dopravní infrastruktury a
uspo ádání krajiny jsou vytvo eny územní podmínky
pro zajišt ní migra ní propustnosti krajiny pro voln
žijící živo ichy a pro lov ka. Sm ry hlavního rozvoje

Politika územního rozvoje R ve zn ní Aktualizace .
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• 1. zm na ÚP Žákava respektuje požadavky vyplývající
z dokumentu Politika územního rozvoje eské
republiky ve zn ní Aktualizace . 3 (dále PÚR R).
• PÚR R ve zn ní Aktualizace . 3 schválená Vládou
R, je závazná od 1.10.2019.
• Požadavky vyplývající z PÚR R v etn republikových
priorit územního plánování pro zajišt ní udržitelného
rozvoje území byly ve vydaném ÚP Žákava
respektovány a zp sob jejich zapracování do platné
ÚPD (územn plánovací dokumentace) se 1. zm nou
ÚP Žákava nem ní.
• Z PÚR R pro území obce Žákava vyplývá požadavek
na respektování republikových priorit a zapracování
vybraných koridor dopravní a technické infrastruktury
ve ve ejném zájmu.
Republikové priority
• (14) Ve ve ejném zájmu jsou v ÚP chrán ny a
rozvíjeny p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území,
v etn
urbanistického,
architektonického
a
archeologického d dictví zejména tím, že ochrana
hodnot v území je nad azena zám r m na zm ny v
území. Zárove je zachován ráz jedine né urbanistické
struktury území zejména historicky založené ásti
p vodní vsi s významným ve ejným prostranstvím.
V urbanistické koncepci z hlediska uspo ádání krajiny
je sledovaná pozice obce ve struktu e osídlení a
ochrana jedine né kulturní krajiny na soutoku ek
Úslavy a Bradavy a v návaznosti na PP (p írodní park)
Kornatický potok, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice, protože se jedná o významnou
s potenciálem pro nenáro nou turistiku a v sou innosti
s širším územím Blovicka také ur ité atraktivity pro
omezený cestovní ruch. Ochrana hodnot v území je
provázána s pot ebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.
• (14a) Obec Žákava je sou ástí venkovského území
s typickým urbanistickým uspo ádáním v návaznosti na
okolní krajinu Blovicka s p im eným rozvoje
primárního sektoru p i zohledn ní ochrany kvalitní
zem d lské, p edevším orné p dy a ekologických
funkcí krajiny.
• (15) Urbanistická koncepce je ešena s cílem
zachování prostorov sociální soudržnosti obyvatel
Žákavy jak typického malého venkovského sídla
v širších souvislostech.
• (16) Zp sob využití území v ÚP je ešen komplexn
v koordinaci ve ejných a ostatních zájm v území
zejména s ohledem na ochranu jeho hodnot ve
spolupráci s obyvateli i s jeho uživateli a v souladu s
ur ením a charakterem oblastí, os, ploch a koridor
vymezených v PÚR R.
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sídla v ÚP nevytvá í podmínky pro sr stání zástavby
v návaznosti na okolní obce.
• (21) V ÚP jsou vytvo eny podmínky pro ochranu
krajinných hodnot spo ívajících v kvalit krajinného
rámce sídla v údolní niv významných vodních tok .
• (22) V ÚP jsou vytvo eny podmínky pro rozvoj a využití
p edpoklad území pro nenáro né formy cestovního
ruchu ve form p ší turistiky a cykloturistiky, p i
zachování a rozvoji hodnot území s propojením míst,
atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umož ují celoro ní využití pro uvedené
formy turistiky.
• (23) V ÚP jsou vytvo eny p edpoklady pro lepší
dostupnost území a zkvalitn ní dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P i
zp esn ní umís ovaných staveb dopravní a technické
infrastruktury je zohledn no zachování prostupnosti
krajiny a minimalizace rozsahu fragmentace krajiny.
P ípadné nep íznivé
ú inky tranzitní železni ní a
silni ní dopravy jsou eliminovány odstupem o souvislé
obytné zástavby, modernizací, p eložením do
vhodn jší trasy.
• (24) V ÚP jsou vytvo eny podmínky pro zlepšování
dostupnosti území rozši ováním a zkvalit ováním
dopravní infrastruktury s ohledem na pot eby ve ejné
dopravy,
požadavky ochrany ve ejného zdraví,
bezpe nosti a plynulosti dopravy, ochrany a
bezpe nosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany
p ed hlukem a emisemi s možností rozvoje
environmentáln šetrných forem dopravy (nap .
železni ní, cyklistická).
• (24a) S ohledem na ochranu zdraví a vzhledem ke
zvyšujícímu se dopravnímu zatížení na silnici I/19 je
navržena její p eložka mimo souvislé obytné území
v návaznosti na sousední obec Nezv stice. V ÚP je
respektováno PHO farma Žákava s BPS tak, že nové
obytné plochy jsou umíst ny mimo n j a v rámci 1.
zm ny ÚP se vytvá í tzv. „nárazníkové pásmo„
s krajinnými úpravami ve form ochranné a clonící
zelen .
• (25) V ÚP jsou vytvo eny podmínky pro preventivní
ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními riziky
a p írodními katastrofami v území (záplavy a eroze) s
cílem minimalizovat rozsah p ípadných škod. Zárove
je zajišt na územní ochrana ploch pot ebných pro
umís ování staveb a opat ení na ochranu p ed
povodn mi. Jsou vytvo eny podmínky pro zvýšení
p irozené retence srážkových vod v území s ohledem
na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
um lé akumulaci vod.
• (26) Zastavitelné plochy a plochy p estavby jsou
vymezeny mimo aktivní zónu záplavového území.
V plochách stabilizovaných nebo zastavitelných a
plochách p estavby v etn ve ejné infrastruktury
vymezených v platném ÚP dle p vodn stanovené
hranice záplavy Q100, a do kterých zasahuje nov
stanovená hranice záplavy Q100 byly v rámci 1. zm ny
prov eny z hlediska jejich využitelnosti a byly

dopln ny podmínky jejich využití. Zárove jsou zcela
mimo záplavové území vymezeny a chrán ny plochy
územní rezervy pro p ípadné p emíst ní zástavby z
území s vysokou mírou rizika vzniku povod ových
škod.
• (27) V ÚP jsou vytvo eny podmínky pro koordinované
umís ování ve ejné infrastruktury v území a její rozvoj
p i jejím ú elném využívání v rámci sídelní struktury.
Rovn ž jsou vytvo eny podmínky pro zkvalitn ní
dopravní dostupnosti obce a okolních center osídlení,
které jsou p irozenými regionálními centry.
• (28) Za ú elem zajišt ní kvality života obyvatel byly
v ÚP zohledn ny nároky dalšího vývoje území ve
všech pot ebných dlouhodobých souvislostech, v etn
nárok na ve ejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu
kvalitních ve ejných prostranství, ob anského vybavení
a ostatní ve ejné infrastruktury je sou ástí platného ÚP
a jeho 1. zm nou není prakticky dot en.
• (29) S ohledem na zvyšující se mobilitu jsou v ÚP
v návaznosti na PÚR R a ZÚR PK vymezeny plochy a
koridory nezbytné pro zajišt ní dopravních systém
v širších souvislostech, které jsou zárove využitelné
pro efektivní integrované systémy ve ejné dopravy,
umož ující ú elné propojení ploch bydlení, ploch
rekreace,
ob anského
vybavení,
ve ejných
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na
kvalitní životní prost edí. Jsou tak vytvo eny podmínky
pro rozvoj ú inného a dostupného systému, který bude
poskytovat obyvatel m rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území, a který dopl ují sít p ších a
cyklistických cest, v etn doprovodné zelen .
• (30) Úrove technické infrastruktury, zejména dodávka
vody a zpracování odpadních vod jsou v ÚP
zapracovány s ohledem na požadavky zvyšování
kvality života v sou asnosti i v budoucnosti také
v širších územních souvislostech.
• (31) V území jsou v rámci ÚP vytvo eny podmínky pro
p im ený rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpe né individuální výroby energie z obnovitelných
zdroj , šetrné k životnímu prost edí, s cílem
minimalizace jejich negativních vliv a rizik p i
respektování
p ednosti
zajišt ní
bezpe ného
zásobování území energiemi s tím, že velkoplošná ani
jiná energetická za ízení (fotovoltaická nebo v trná)
nejsou na území obce Žákava umis ována.
• (32) Pro stanovení urbanistické koncepce byla v rámci
p ípravy platného ÚP posouzena kvalita obytné
zástavby a byly vymezeny plochy pro p estavbu.
Koridory dopravní infrastruktury
• Ve smyslu požadavk vyplývajících z PÚR R je
dopravní infrastruktura jako sou ást ve ejné
infrastruktury z izována a využívána ve ve ejném
zájmu.
• Ú elem vymezení koridor dopravy v Politice územního
rozvoje R je vytvo ení územních podmínek pro
umíst ní nap . pozemních komunikací, drah, vodních
cest a letiš , které mají vliv na rozvoj území eské
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- Sou ást TEN-E

republiky, svým významem p esahují území jednoho
kraje a umožní propojení základní sít dopravních cest
na území eské republiky a se sousedními státy.
• Hlavní kriteria a podmínky v území, které musely být
respektovány p i zp esn ní a umíst ní zám r
nadmístního respektive republikového významu:
• Zajišt ní vyšší kvality dopravy, nap . zvýšení p epravní
rychlosti dopravy a atraktivity železni ní dopravy
• Minimalizování konflikt s ochranou p írody a krajiny,
kulturními a civiliza ními hodnotami v území
• Respektování požadavk mezinárodních dohod a
Na ízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních
sm rech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sít
TEN-T.
• V souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o
zm nách v území je v ÚP zajišt na územní ochrana
zp esn ného koridoru:
- Koridor konven ní železni ní dopravy ŽD4 Plze –
Strakonice– eské Bud jovice– eské Velenice–hranice
R/Rakousko (–Wien)
• Základní d vody jeho vymezení:
- Vytvo ení podmínek pro zvýšení rychlosti a
zkapacitn ní (zdvojkolejn ní) železni ního koridoru,
za azeného do evropské železni ní sít TEN-T, s
nároky na p ípadné zm ny vedení koridoru v území i
jako spojnice III. a IV. tranzitního železni ního koridoru,
tak i propojení
- Plze (III. TŽK)–Strakonice– eské Bud jovice (IV.
TŽK)– eské Velenice–hranice R/Rakousko (–Wien).
- Posílení obsluhy území
- Podpora rozvoje cestovního ruchu prost ednictvím
dopravy šetrné k životnímu prost edí

Zásady územního rozvoje Plze ského kraje ve zn ní
Aktualizace . 4
• 1. zm na ÚP Žákava respektuje požadavky vyplývající
z dokumentu Zásady územního rozvoje Plze ského
kraje ve zn ní Aktualizace . 4 (dále ZÚR PK).
• Požadavky vyplývající ze ZÚR PK v etn priorit
územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje
území byly ve vydaném ÚP Žákava respektovány a
zp sob jejich zapracování do platné ÚPD (územn
plánovací dokumentace) se 1. zm nou ÚP Žákava
nem ní.
• Ze ZÚR PK pro území obce Žákava vyplývá požadavek
na respektování priorit územního plánování kraje a
zapracování vybraných koridor dopravní a technické
infrastruktury ve ve ejném zájmu.
Stanovení priorit územního plánování kraje pro
zajišt ní udržitelného rozvoje území v etn
zohledn ní priorit stanovených v PÚR R
• Návrh územního ešení nadmístních pot eb
• Prov ení a promítnutí územních d sledk
odv tvových a krajských koncepcí a Programu rozvoje
Plze ského kraje,
• Zp esn ní a rozvíjení priorit, cíl a úkol vyplývajících
z PÚR R
• Stanovení limit území a závazných regulativ pro
rozhodování o využití území
• Vymezení
regionáln
významných
ve ejn
prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení,
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti
státu a asana ních území.

Koridory technické infrastruktury
• Hlavní kriteria a podmínky v území, které musely být
v ÚP respektovány p i zp esn ní a umíst ní zám r
nadmístního respektive republikového významu:
- Napln ní mezinárodních i vnitrostátních požadavk na
diverzifikaci p epravních cest
- Zajišt ní odpovídajících parametr
p enosových
soustav a jejich spolehlivosti a bezpe nosti v etn
bezpe ného skladování
- Minimalizování konflikt s ochranou p írody a krajiny a
kulturními a civiliza ními hodnotami v území
- Respektování požadavk mezinárodních dohod a
Na ízení Evropského parlamentu a Rady EU o hlavních
sm rech pro transevropské energetické sít TEN-E a
unijní seznam projekt spole ného zájmu.
• V souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o
zm nách v území je v ÚP zajišt na územní ochrana
zp esn ného koridoru:
- Koridor technické infrastruktury - Elektro – energetika
E21 - Koridor pro dvojité vedení 400 kV Ko ín –
P eštice
• Základní d vody jeho vymezení:
- Zabezpe ení výkon zdroj p ipojených do p enosové
soustavy
- Zvýšení spolehlivosti p enosu

Požadavky územního plánování v Plze ském kraji
Prostorové uspo ádání - rozvoj sídelní struktury:
• Zm nami v území jsou vytvo eny podmínky pro
posílení stability sídla.
• Rozvoj obce je ešen s ohledem na místní podmínky a
preferované funkce území.
• Výstavba v obci je koncipovaná s cílem omezit vznik
nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících
nadm rné infrastrukturní investice, vytvá ejících
prostorov – sociální segregaci s negativními vlivy na
soudržnost obyvatel území.
• Vymezení nových rozvojových ploch na pozemcích,
které jsou sou ástí ZPF sleduje intenzifikaci využití
vybraných ploch v zastav ném území formou
p estavby apod.
• Zp sob využití území v ÚP sleduje minimalizaci
p ípadných negativních dopad rozvoje obce na životní
prost edí s tím, že p i zp es ování a umíst ní zám r
dle ZÚR PK se vychází ze záv r stanoviska k
posouzení vliv koncepce ZÚR na životní prost edí.
• P i urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití
zastav ného území je zárove sledovaná minimalizace
další fragmentace krajiny p i zachování její biodiverzity.
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• V území nejsou vytvá eny podmínky pro vznik pásové
zástavby.
Rozvoj dopravní infrastruktury
• V návaznosti na základní dopravní osu kraje - IV. A
transevropský multimodální koridor dálnice D 5 a
železni ní trati . 170 je v ÚP rozvíjena navazující
optimalizovaná celostátní obvodová silnice . 19 a
železni ní tra . 190
• Pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního
prost edí jsou zp esn né vymezené koridory pro
zkapacitn ní silni ní komunikace . 19 a pro
modernizaci a p estavbu železni ní trati . 190
Rozvoj technické infrastruktury
• Územn jsou stabilizované a chrán né vybrané
koridory technické infrastruktury nadmístního významu.
• V ÚP byly zapracovány ostatní zám ry, které jsou
stanovené platným Plánem rozvoje vodovod a
kanalizací Plze ského kraje, které nejsou ešením 1.
zm ny ÚP dot eny.
Ochrana krajinných hodnot
• Ochrana volné krajiny je v ÚP podpo ena intenzifikací
využití zastav ných a zastavitelných ploch
• V ÚP je sledovaná ochrana hodnot v území v etn
dotvá ení dochovaných krajinných hodnot p ed
ostatními zájmy na využití území.
• V území jsou prost ednictvím ÚP vytvo eny podmínky
pro ochranu základní krajinné matrice, p irozené osy a
dominanty krajiny
• Krajinné dominanty, veduty a ohrani ující horizonty
jsou chrán ny p ed zm nami, které by mohly jejich
p sobení v krajin poškodit.
• V území nejsou umis ovány v trné elektrárny
• Plochy pro výstavbu plošn rozsáhlých slune ních
elektráren ve volné krajin nejsou vymezeny s tím, že
není v souladu s RZV ve vybraných plochách
lokalizace t chto elektráren na vhodných objektech
(areály výroby a skladování) v zastav ném území.

- minimalizace respektive úplné vylou ení nové výstavby
v záplavovém území, p edevším v aktivní zón
záplavového území
- vymezení rezervních ploch pro umíst ní náhradní
výstavby
- umíst ní nových komunikací tak, aby nevznikaly v
území bariéry zhoršující odtok vody z území
- návrh lokálního územního systému ekologické stability,
který p isp je ke zvýšení reten ních schopností území
obcí
- respektování schválených Plán oblastí povodí v etn
souvisejících na ízení zejména OOP, kterými bylo
stanoveno záplavové území v etn aktivní zóny
• V ÚP jsou vymezeny plochy pro protipovod ová
opat ení a zejména jsou stanoveny omezující
podmínky pro zástavbu na plochách dot ených
p ípadnou povodní v hranici Q100 s tím, že v aktivní
zón záplavových území se žádná nová zástavba
nep ipouští ani neumis uje.
• Krom toho jsou vymezeny plochy územních rezerv pro
p ípadnou náhradní výstavbu.
• Vymezení plochy územní rezervy pro LAPV a území
ízené inundace se ešeného území ve smyslu ZÚR PK
netýká.
Vymezování rozvojových ploch
• Vymezení rozvojových ploch ve smyslu ZÚR PK se
území obce Žákava netýká.
Limity využití území
• V ÚP jsou respektovány limity využití území, tj.
omezení zm n v území z d vodu ochrany ve ejných
zájm , vyplývajících z právních p edpis nebo
stanovených na základ zvláštních právních p edpis a
vyplývajících z vlastností území.
Zp esn ní vymezení rozvojových oblastí a
rozvojových os vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky
na zm ny v území, které svým významem p esahují
území více obcí
• Obec Žákava není za azena do Rozvojové oblasti
vymezené v politice územního rozvoje, nadmístní
rozvojové oblasti ani v nadmístní rozvojové ose.

Protipovod ová ochrana
• Ohrožení p ípadnou povodní je na území obce Žákava
vysoké vzhledem k poloze historicky založeného sídla
na soutoku ek Úslava a Bradava.
• Proto byla v 1. zm n ÚP tato problematika zevrubn
ešena v návaznosti na nedávné stanovení nových
záplavových území na uvedených vodních tocích.
• Z hlediska protipovod ové ochrany území ve smyslu
ZÚR PK se jedná o území, kde je hlavním úkolem
lokální ochrana sídel a zastav ného území, p edevším
ochrannými hrázemi a opat eními, které zlepšují
odtokové pom ry.
• V ÚP jsou respektovány širší vazby v rámci povodí
uvedených vodních tok na podklad ZÚR PK a
protipovod ová ochrana v ešeném území vzhledem
k jeho poloze vychází z následujících koncep ních
zásad:

Zp esn ní vymezení ploch a koridor v politice
územního rozvoje a vymezení ploch a koridor
nadmístního významu, ovliv ujících území více obcí,
v etn ploch a koridor ve ejné infrastruktury,
územního systému ekologické stability a územních
rezerv
Celostátní silni ní sí – silnice I. t ídy
• V ÚP Žákava je zp esn n a vymezen koridor pro
p eložku silnice I/19 - Losiná – (Milevsko – Tábor –
Pelh imov) s tím, že v úseku Žákava – Spálené Po í í –
Borovno, je zapracován jako koridor územní rezervy ve
dvou alternativách v souladu se ZÚR PK.
• Koridory jsou vymezeny v nové trase v návaznosti na
stávající trasu silnice a sousední obce v ší ce 200 m
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mimo zastav né území a nezbytn nutné ší ce
v kontaktu se zastav ným územím dle platného ÚP.
Železnice
• V ÚP Žákava je zp esn n a vymezen koridor konven ní
železni ní dopravy ŽD4 - Plze –Strakonice– eské
Bud jovice– eské Velenice–hranice R/Rakousko (–
Wien).
• Koridor sleduje stávající trasu železni ní trati v ší ce
200 m mimo zastav né území a nezbytn nutné ší ce
v kontaktu se zastav ným územím dle platného ÚP.
Významné dálkové cyklotrasy
• V ÚP jsou stabilizované a zp esn né místní a jedna
nadregionální cyklotrasa v etn dopln ní chyb jících
úsek nebo ástí trasy procházející nebezpe nými
úseky po silnicích III. t ídy, zejména ve sm ru do
Nezv stic.
Koridor elektroenergetiky E21
• V ÚP Žákava je zp esn n a vymezen koridor pro
dvojité vedení ZVN 400 kV Ko ín – P eštice.
• Koridor sleduje stávající trasu elektrického vedení
v nezbytn nutné ší ce 70 m dle platného ÚP a
dostate né vzdálenosti od obytné zástavby.
Územní systém ekologické stability
• Nadregionální ÚSES není na území obce Žákava
vymezen.
• Regionální ÚSES je v ÚP zp esn n a jsou vytvo eny
podmínky pro spojitost a funk nost ÚSES a jeho
návaznost na sousedící území v etn vymezení
navazujících ástí ÚSES lokální úrovn .

návaznosti na hodnotné soubory staveb ve smyslu
platného ÚP a ZÚR PK jsou respektovány.
Ochrana nerostného bohatství
• Na území obce Žákava nejsou dot eny plochy pro
t žbu nerostných surovin nadmístního významu ani
zjišt ná nebo p edpokládaná ložiska nerost .
Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn
prosp šných opat ení, staveb a opat ení k
zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a vymezených
asana ních území nadmístního významu, pro které
lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Ve ejn prosp šné stavby
• V ÚP jsou vymezeny koridory ve ejn prosp šných
staveb ve smyslu ZÚR PK, které zahrnují i plochy a
koridory provozn souvisejících staveb a za ízení:
- ZD190/02 - tra . 190 - úsek Horaž ovice - P edm stí
– hranice kraje, zdvojkolejn ní a sm rová rektifikace
- E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Ko ín – P eštice
Ve ejn prosp šná opat ení
• V ÚP je zp esn no vymezení skladebných ástí
regionálního ÚSES s tím, že nebyly zjišt ny nefunk ní
ásti, které by bylo nutné vymezit jako ve ejn
prosp šná opat ení.

c) Soulad s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot
území a požadavky na ochranu
nezastav ného území

Up esn ní územních podmínek koncepce ochrany a
rozvoje p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot
území kraje
Ochrana p írody
• Do ÚP je respektované území vyhlášeného p írodního
parku Kornatický potok a údolní niva í ky Bradava,
která je sou ástí EVL systému NATURA.

1. zm na ÚP Žákava je v souladu s cíli územního
plánování a to zejména z následujících d vod .
• Hlavní cíl územního plánování, tj. vytvá et p edpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spo ívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní
prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost
spole enství obyvatel území, a který uspokojuje
pot eby sou asné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích, je spln n tím, že
se souborem díl ích zm n zp es uje využití stávající
ásti zástavby a p vodn vymezených zastavitelných
ploch ur ených v 1. zm n ÚP k využití dle stávajících
pot eb obce bez nárok na nové plochy.
• 1. zm nou ÚP jsou zajišt ny p edpoklady pro udržitelný
rozvoj území komplexním ešením souboru díl ích
zm n v území s p edpokladem soustavného sledování
území z d vodu ú elného využití a prostorového
uspo ádání území s cílem dosažení obecn
prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm
na rozvoji území, kdy byl sledován spole enský a
hospodá ský potenciál rozvoje obce Žákava.
• Proces tvorby v etn zp sobu projednávání 1. zm ny
ÚP s dot enými orgány a dalšími subjekty pln ve
smyslu zákona . 183/2006 Sb. ve zn ní pozd jších
p edpis v etn navazujících právních p edpis byl
koordinován tak, aby orgány územního plánování
postupem podle tohoto zákona mohli koordinovat

Ochrana krajiny
• V ÚP jsou vytvo eny p edpoklady pro zabezpe ení
ochrany krajinných typ , jejichž typové charakteristiky
jsou sou ástí ochrany krajinného rázu.
• Ve smyslu ZÚR PK nejsou cílové charakteristiky v
b žných typech krajin územn diferencovány a jejich
ochrana je sou ástí obecných ustanovení zákona o
ochran p írody a krajiny.
• P i vymezování zastavitelných ploch v ÚP byly
preferovány volné plochy v zastav ném území,
brownfields a plochy s III. a IV. t ídou ochrany ZPF.
Ochrana památek
• V 1. zm n ÚP nejsou dot eny zásady ochrany
kulturních památek ani území s archeologickými
nálezy.
• Zásady ochrany urbanistických hodnot území,
prostorové uspo ádání krajiny a sídla, ochrana
historického p dorysu sídla, charakter zástavby v
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d) Soulad s požadavky stavebního zákona a
jeho provád cích právních p edpis

ve ejné i soukromé zám ry v území, výstavbu a jiné
innosti ovliv ující rozvoj území a mohli konkretizovat
ochranu ve ejných zájm vyplývajících ze zvláštních
právních p edpis .
• 1. zm na ÚP ešením souboru díl ích zm n chrání a
rozvíjí ve ve ejném zájmu p írodní, kulturní a civiliza ní
hodnoty
území
v etn
urbanistického,
architektonického a archeologického d dictví. S
ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné
využívání území a zajiš uje tím ochranu
nezastav ného území a nezastavitelných pozemk .
1. zm na ÚP Žákava je v souladu s úkoly územního
plánování a to zejména z následujících d vod .
• 1. zm na ÚP byla vypracována na podklad ÚAP ORP
Blovice v etn RURÚ, dopl ujících pr zkum a
rozbor a ostatních podklad , p i kterých byl zevrubn
zjišt n a posouzen stav území, jeho p írodní, kulturní a
civiliza ní hodnoty a stanoveny základní požadavky na
ešení souboru ploch díl í zm n.
• Koncepce rozvoje území v rámci souboru ploch díl ích
zm n byla konfrontovaná s aktuáln platnou PÚR R
ve zn ní Aktualizace . 3 a ZÚR PK ve zn ní
Aktualizace . 4.
• Pot eba 1. zm ny ÚP, ve ejný zájem na její provedení,
její p ínos, problémy, rizika s ohledem nap íklad na
ve ejné zdraví, životní prost edí, geologickou stavbu
území, vliv na ve ejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání byly s ohledem na dostupné
podklady a nad azenou ÚPD Plze ského kraje v rámci
procesu tvorby, projednávání a schvalování náležit
prov eny a posouzeny.
• V 1. zm n
ÚP jsou stanoveny urbanistické,
v p im ené mí e architektonické a estetické požadavky
na využívání a prostorové uspo ádání souboru díl ích
zm n, zejména na umíst ní, uspo ádání a ešení
zástavby ve form regulativ pro rozdílný zp sob
využití území (RZV), intenzitu využití pozemk
v plochách (IVP), výškovou regulaci zástavby (VRZ).
• V 1. zm n
ÚP jsou v p íslušných
ástech
dokumentace ve form výše uvedených regulativ
(RZV, IVP, VRZ a jiné) stanoveny podmínky pro
provedení zm n v území, zejména pak pro umíst ní a
uspo ádání zástavby s ohledem na stávající charakter
a hodnoty území.
• Vyhodnocení vliv 1. zm ny ÚP na vyvážený vztah
územních podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro
hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství
obyvatel území, tj. vyhodnocení vliv na udržitelný
rozvoj území, jehož sou ástí má být posouzení vliv na
životní prost edí a posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo pta í oblast, nebylo nutné
vypracovat, protože jejich ochrana není žádným
zp sobem negativn ovlivn na a p íslušný orgán
ochrany p írody svým stanoviskem takový vliv vylou il.

• 1. zm na ÚP Žákava byla vypracována v souladu s
novelou zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon,
vyhláškou .500/2006 Sb. o územn plánovacích
podkladech, územn plánovací dokumentaci a o
zp sobu evidence územn
plánovací
innosti,
vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území a zákonem .500/2004 Sb., správní
ád, vše ve zn ní pozd jších p edpis .
• 1. zm na ÚP Žákava obsahuje díl í formální úpravy
týkající obsahu a struktury ÚP ve smyslu bodu 3. l. II
P echodná ustanovení vyhlášky . 13/2018.
• Díl í formální úpravy se týkají pouze textové ásti ÚP s
tím, že vzhledem k p ehlednosti a formální úprav jsou
p ípadn použity u vybraných kapitol jejich zkrácené
názvy.
• P itom p íslušné kapitoly obsahují všechny požadované
ásti ÚP dle uvedené vyhlášky . 500/2006 Sb. ve
zn ní pozd jších p edpis .
• Grafická ást ÚP svým obsahem a strukturou odpovídá
požadavk m uvedené vyhlášky . 500/2006 Sb. ve
zn ní pozd jších p edpis .

e) Soulad s požadavky zvláštních právních
p edpis a soulad se stanovisky dot ených
orgán podle zvláštních právních p edpis ,
pop ípad s výsledkem ešení rozpor
• 1. zm na ÚP Žákava je v souladu s požadavky dle
zvláštních právních p edpis a to zejména proto, že
nejsou nad míru únosnou dot eny ve ejné zájmy
vyplývající ze zvláštních právních p edpis .
• 1. zm na ÚP Žákava je po ízena tzv. zkráceným
postupem na základ zadání respektive pokyn
uvedených ve ZOUÚP (Zpráva o uplat ování ÚP
Žákava), ke které v pr b hu projednání byla uplatn na
stanoviska DO a ostatní vyjád ení.
Krajský ú ad Plze ského kraje, Odbor životního
prost edí
Stanovisko spis. zn. ZN/463/ŽP/19, .j. PK-ŽP/2857/19
ze dne 19. 3. 2019
Zem d lský p dní fond
• 1. zm nou ÚP nedochází k novému záboru ZPF nad
rámec ploch bilancovaných v platném ÚP, protože se
m ní RZV (rozdílný zp sob využití) ploch
stabilizovaných v ZÚ (zastav né území) nebo ásti
platným ÚP vymezených ploch zastavitelných
v návaznosti na ZÚ a zastavitelné plochy v souladu
s aktuálními požadavky na jejich využití.
• Zm nou v krajin v p ímé návaznosti na zastav né
území dochází k rozší ení možnosti využití
p edm tných pozemk v tzv. nárazníkovém pásmu
v PHO mezi zem d lským areálem a obytnou
zástavbou bez nárok na zábor ZPF.
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• Rozpracovaný návrhu 1. zm ny ÚP Žákava byl
v rozpracovanosti konzultován s p íslušným orgánem
ochrany ZPF.

zdvojení el. vedení VVN 400 kV) byl zapracován
respektive dopln n také do výkresu VPS, VPO a
asanací grafické ásti ÚP.

Ochrana p írody a krajiny
• Správní ú ad v cn p íslušný dle ust. §77a odst.4
písm. n) a x) zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny vydal podle § 45i odst.1 zákona
vylou il významný vliv na evropsky významné lokality a
pta í oblasti.
• P vodní zám r obce vymezit plochu ob anského
vybavení pro sport a rekreaci v ploše v rámci údolní
nivy eky Úslavy, kde je znám výskyt ZCHD živo icha
led á ka í ního vázaného na tekoucí vody byl zrušen
a není v 1. zm n ÚP dále sledován s tím, že p vodní
ešení RZV s vymezením segment RÚSES pro SN –
Plochy smíšené nezastav ného území respektive P –
Plochy p írodní p i respektování aktivní zóny v rámci
stanovené hranice záplavového území dle vydaného
ÚP se nem ní.
Posuzování vliv na životní prost edí
• Krajský ú ad jako orgán p íslušný podle § 20 písm. b) a
§ 22 písm. d) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování
vliv na životní prost edí a o zm n n kterých
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na
životní prost edí), ve zn ní pozd jších p edpis
nepožadoval zpracovat vyhodnocení vliv na životní
prost edí.

Ministerstvo dopravy R
Stanovisko zn. 183/2019- 910- UPR/3 ze dne 20.3.2019.
Silni ní doprava
• V 1. zm n ÚP je respektovaná stávající silnice I/19
v etn silni ního ochranného pásma dle zákona .
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní
pozd jších p edpis v etn koridoru územní rezervy
pro umíst ní p eložky silnice I/19 (ve dvou variantách),
který byl v platném územním plánu Žákava
zapracován.
Drážní doprava
• ešeným územím je vedena jednokolejná
elektrizovaná železni ní tra
. 190 Plze –
Horaž ovice p edm stí – eské Bud jovice, která je
v 1. zm n ÚP respektovaná v etn jejího ochranného
pásma dle zákona o drahách a koridoru pro
modernizaci.
• V 1. zm n ÚP byla opravena nep esnost na str. 30
textové ásti ÚP, kde byl v poznámkách prohozen
popis ve ejn prosp šných staveb P-501-W a P-621W.
M stský ú ad Blovice - Odbor životního prost edí
Stanovisko vodoprávního ú adu ze dne 14.3.2019 pod
.j. MUBlov 05425/19/ŽP/ er.
Stanovení hranice záplavového území eky Úslavy a
Bradavy v etn vymezení aktivní zóny
• Opat ením obecné povahy ze dne 15. 2. 2017, .j.:
ŽP/8092/16, které vydal Krajský ú ad Plze ského kraje,
odbor životního prost edí, bylo s ú inností od 02. 03.
2017 stanoveno záplavové území eky Úslavy v etn
vymezení aktivní zóny záplavového území.
• Opat ením obecné povahy ze dne 12. 07. 2017, .j.:
ŽP/7177/17, které také vydal Krajský ú ad Plze ského
kraje, odbor životního prost edí, bylo s ú inností od 27.
07. 2017 stanoveno záplavové území eky Bradavy
v etn vymezení aktivní zóny záplavového území.
• Nov stanovená záplavová území byla v rámci 1.
zm ny ÚP zapracovaná do textové i grafické ásti ÚP
v etn dopln ní specifických podmínek s ohledem na
omezení výstavby v aktivní zón
v souladu
s ustanovením § 67 vodního zákona.
Ochranné pásmo vodního zdroje pro úpravnu vody
Nezv stice
• ást katastrálního území obce Žákava se nachází
v ochranném pásmu vodního zdroje pro úpravnu vody
Nezv stice, které bylo stanoveno rozhodnutím ONV
Plze – jih, .j.: ZVLH/67/79 ze dne 25.1.1979.
• V rámci 1. zm ny ÚP jsou respektovány zásady a
omezení uvedené v rozhodnutí o stanovení OPVZ tím,
že jsou stanoveny specifické podmínky a požadavky
v plochách, které se nachází v obvodu OPVZ.
• V souvislosti s tím, byla zjišt na nesrovnalost ve
vymezení OPVZ 2. stupn dle ÚAP ORP Blovice a dle

Krajský ú ad Plze ského kraje, Odbor regionálního
rozvoje
Vyjád ení spis. zn. ZN/140/RR/19, .j. PK-RR 1281/19
z dne 20.03. 2019
• ÚP Žákava byl v rámci 1. zm ny ÚP zrevidován ve
vztahu k obecným prioritám trvale udržitelného rozvoje
území vyplývajícím z platné PÚR R.
• Koridor modernizace elektrického vedení ZVN 400 kV
Ko ín – P eštice byl v ÚP Žákava již v r. 2014 p evzat a
zp esn n dle požadavk na zdvojení vedení v rozsahu
ochranného pásma.
• V ZÚR PK ve zn ní Aktualizace . 2 byl koridor
rozší en na 300 m (150 m od osy), nadále je však
umožn no jeho zp esn ní v územních plánech obcí.
• Vzhledem k tomu, že došlo k aktualizaci sm rového
vedení trasy dle ÚAP (2016), byl sm r trasy stávajícího
a nového zdvojeného vedení v etn vymezeného
koridoru v 1. zm n ÚP nap ímen v návaznosti na
hranici sousední obce Nezv stice s tím, že ší ka
zp esn ného koridoru 70 m byla ponechána dle
platného ÚP bez zm ny.
• Ve zm n ÚP Žákava je používán pojem Zásady
územního rozvoje Plze ského kraje ve zn ní
Aktualizace .4, která nabyla ú innosti dne 24.1. 2019.
• Metodické doporu ení na sjednocení ší ky koridor ve
výkresu ve ejn prosp šných staveb a ostatních
výkresech byl v 1. zm n akceptován tak, že
zp esn ný koridor pro vybrané VPS (P-501-W modernizace železni ní trati . 190 a P-621-W -
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• Do textové i grafické ásti územního plánu bylo
zapracováno aktuáln
platné nov
stanovené
záplavové území významných vodních tok Úslava a
Bradava v etn aktivní zóny.
• Zm na týkající se plochy stávajícího hasi ského h išt
byla v pr b hu zpracování 1. zm ny ÚP zrušena a není
již dále sledována z d vodu umíst ní v aktivní zón
záplavového území a výskytu zvlášt chrán ných
druh flory a fauny.
• V 1. zm n ÚP jsou respektované zákazy a omezení
vyplývající z § 67 vodního zákona s tím, že ve
vybraných stabilizovaných plochách a plochách zm n
byly stanoveny specifické podmínky s ohledem na výše
uvedené zn ní zákona, podle kterého se v aktivní zón
záplavových území nesmí umís ovat, povolovat ani
provád t stavby s výjimkou vodních d l, jimiž se
upravuje vodní tok, p evád jí povod ové pr toky,
provád jí opat ení na ochranu p ed povodn mi, nebo
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se
zlepšují odtokové pom ry.
• To neplatí pro údržbu staveb nebo stavební úpravy u
legáln existujících staveb v aktivní zón záplavového
území, pokud nedojde ke zhoršení odtokových pom r .
Ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ) pro úpravnu
vody Nezv stice
• V ploše, která se nachází v ochranném pásmu vodního
zdroje (OPVZ) pro úpravnu vody Nezv stice
stanoveném rozhodnutím ONV Plze – jih, .j.
ZVLH/67/79 ze dne 25. 1. 1979 jsou respektovány
zásady a omezení uvedené v rozhodnutí o stanovení
uvedeného ochranného pásma tím, že pro využití
plochy jsou stanoveny specifické podmínky.

grafické p ílohy uvedeného rozhodnutí, které projektant
ÚP obdržel v pr b hu prací jako podklad. Zákres
OPVZ byl dopln n ve výkresu II.A. Koordina ní výkres
grafické ásti ˇUP, protože se jedná o limit využití
území.
• P vodní zám r na vymezení plochy ob anského
vybavení v záplavovém území byl v rozpracovanosti 1.
zm ny ÚP zrušen z d vodu lokalizace v aktivní zón
záplavového území a výskytu zvlášt chrán ných
druh flory a fauny v p edm tném území údolní nivy
eky Úslavy.
Státní pozemkový ú ad
Vyjád ení ze dne 22.3.2019 (po stanovené lh t ).
Hlavní odvod ovací za ízení (HOZ) a podrobné
odvod ovací za ízení (POZ)
• Protože dle názoru projektanta ÚP je HOZ i POZ
limitem využití území podobn jako nap . zatrubn né
vodote e nebo otev ená koryta vodote í byly linie
staveb vodních d l – hlavní odvod ovací za ízení
(HOZ), které je v souladu s § 56 odst. 6 zákona
254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon a
§ 4 odst. 2 zákona . 503/2012 Sb., v majetku státu a
p íslušnosti hospoda ení Státního pozemkového ú adu
zakresleny dle poskytnutého podkladu do výkresu II.A.
Koordina ní výkres grafické ásti Od vodn ní 1.
zm ny ÚP.
• Existence podrobného odvod ovacího za ízení (POZ)
– drenážní sí , která je p íslušenstvím pozemk , jejíž
stav a funk nost není známa je uvedena v textové ásti
Od vodn ní 1. zm ny ÚP v kapitole s) Vyhodnocení
p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na
zem d lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní
funkce lesa
Komplexní pozemková úprava (KoPÚ)
• Provedená komplexní pozemková úprava (KoPÚ) dle
zákona . 139/2002 Sb. v etn realizovaných polních
cest v k.ú. Žákava dle plánu spole ných za ízení (PZS)
je v platném ÚP zapracovaná a pln respektovaná.
• Zárove již v platném ÚP byl zapracován PSZ KoPÚ
Žákava odsouhlasený na ve ejném zasedání
zastupitelstvem dne 15. 5. 1996 na základ § 9 odst.
15 zákona . 139/2002 Sb. v etn rozhodnutí Státního
pozemkového ú adu o schválení návrhu pozemkových
úprav dle § 11 odst. 4 zákona . 139/2002 Sb. ze dne
8. 3.1999 s nabytím právní moci dne 8.4.1999 s tím, že
platný ÚP Žákava byl ádn projednán, schválen a
vydán OOP ke dni 16.10.2014.
• Nezbytnost zachování stávajících p ístupových cest a
sjezd na zem d lské pozemky je v rámci 1. zm ny
ÚP respektovaná.

Podrobné údaje v etn od vodn ní výše uvedených
soubor díl ích zm n jsou uvedeny v následujících
ástech kapitoly i) Komplexní zd vodn ní p ijatého
ešení v etn vybrané varianty a výkres II.2.D
Schéma se zákresem souboru díl ích zm n grafické
ásti od vodn ní 1. zm ny ÚP Žákava.

f) Zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný
rozvoj území obsahující základní informace
o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn
výsledk vyhodnocení vliv na životní
prost edí
• Dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání 1.
zm ny ÚP Žákava, které bylo sou ástí ZOUÚP (Zpráva
o uplat ování Územního plánu Žákava) neuplatnil
požadavek na posouzení 1. zm ny ÚP z hlediska vliv
na životní prost edí a zárove vylou il významný vliv na
evropsky významnou lokalitu i pta í oblast. Proto
po izovatel nepožadoval vyhodnocení vliv
na
udržitelný rozvoj území.

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka
Vyjád ení dne 25.2.2019 pod zn. 12235/2019-342/Li SP2019/3298.
Aktuáln platné stanovené záplavové území významných
vodních tok Úslava a Bradava v etn vymezené aktivní
zóny záplavového území
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g) Stanovisko krajského ú adu podle § 50
odst. 5 stavebního zákona

- L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13,
L14, L15, L16, L17, L18
• M. Dopln ní specifických podmínek ploch p estavby a
zastavitelných ploch vymezených v platném ÚP
- M1, M2, M3, M4
• N. Zrušení ploch pro rozliv povodn vymezených v
platném ÚP
- N1a), N1b), N1c), N1d)
• O. Zm na ozna ení vybraných ploch vymezených v
platném ÚP
• O1

• Stanovisko Krajského ú adu Plze ského kraje k návrhu
koncepce v ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
nebylo vzhledem k výše uvedeným skute nostem
vydáno.

h) Sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50
odst. 5 stavebního zákona zohledn no, s
uvedením závažných d vod , pokud n které
požadavky nebo podmínky zohledn ny
nebyly

Podrobné údaje v etn od vodn ní výše uvedených
soubor díl ích zm n jsou uvedeny v následujících
ástech kapitoly i) Komplexní zd vodn ní p ijatého
ešení v etn vybrané varianty a výkres II.2.D
Schéma se zákresem souboru díl ích zm n grafické
ásti od vodn ní 1. zm ny ÚP Žákava.

• Stanovisko Krajského ú adu Plze ského kraje k návrhu
koncepce v ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
nebylo vzhledem k výše uvedeným skute nostem
vydáno.

i) Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení
v etn vybrané varianty

Vymezení zastav ného území (ZÚ)
• Zastav né území bylo dle § 58 zákona .183/2006 Sb.,
stavební zákon ve zn ní pozd jších p edpis
v ešeném území vymezeno v ÚP Žákava k datu
30.6.2013 a aktualizované 1. zm nou ÚP Žákava
k datu 30.5.2019.
• Požadavek na aktualizaci ZÚ (zastav né území)
vyplynul krom jiného ze ZOUÚP (Zpráva o
uplat ování ÚP Žákava) a z provedeného vyhodnocení
sou asného využití vymezených ploch:
- V ploše zastavitelné Z-005-0 Obytná zóna RD II.
z vymezených 4050 m2 bylo zastav no 3050 m2
- V ploše p estavby P-007-0 Dostavba obytné zóny IV.
z vymezených 19853 m2 bylo zastav no 6661 m2
- V ploše zastavitelné Z-014-0 Obytná zóna
z vymezených 4647 m2 bylo zastav no 3336 m2
- V ploše zastavitelné Z-151-0 Zahrady I. z vymezených
5405 m2 bylo zastav no 564 m2
- V ploše zastavitelné Z-301-0 Ve . prostranství s místní
komunikací v obytné zón z vymezených 3534 m2 bylo
zastav no 3526 m2
- V ploše zastavitelné Z-701-0 Rozší ení výrobní zóny
z vymezených 16243 m2 bylo zastav no 15432 m2
V ploše zastavitelné Z-703-0 Rozší ení zem d lského
areálu z vymezených 19317 m2 bylo zastav no 13442
m2
• Aktualizace ZÚ byla provedena kontrolou dle
mapových podklad na celém území obce a v terénu
v rámci výše uvedených ploch dne 12.7.2019 a
23.8.2019.
• Aktualizace ZÚ je provedena v plochách souboru
díl ích zm n.
G. Aktualizace zastav ného území (ZÚ)
- G1 - Pozemek p. . 914/98 v k.ú. Žákava u Nezv stic je
zahrnut do ZÚ z d vodu zp esn ní dle KN a aktuální
DKM (30.5.2019) s p ihlédnutím k sou asnému využití
jako ve ejné prostranství a vlastnictví v etn
zohledn ní provedené technické infrastruktury a

• 1. zm na ÚP Žákava (dále jen 1. zm na ÚP)
neobsahuje varianty ešení.
1. zm na ÚP zahrnuje soubory díl ích zm n:
• A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O
Soubory díl ích zm n 1. zm ny ÚP zahrnují díl í zm ny:
• A. Zm na RZV (rozdílný zp sob využití) stabilizované
plochy nebo její ásti v zastav ném území
- A1
• B. Zm na RZV zastavitelné plochy nebo její ásti
vymezené v platném ÚP
- B1,B2
• C. Zm na v krajin
- C1
• D. Zm na RZV stabilizované plochy v krajin
- D1
• E. Dopln ní zákresu koridoru VPS (ve ejn prosp šná
stavba) pro DI (dopravní infrastruktura) drážní ve
výkresu VPS, VPO (ve ejn prosp šné opat ení) a
asanací
- E1
• F. Dopln ní zákresu a zp esn ní koridoru VPS pro TI
(technická infrastruktura) ve výkresu VPS, VPO a
asanací
- F1a), F1b), F1c)
• G. Aktualizace ZÚ (zastav né území)
- G1, G2a), G3a), G4, G5, G6
• G. Zrušení ásti zastavitelné plochy realizovaných
staveb dle aktualizace ZÚ
- G2b), G3b)
• H. Zrušení stabilizované plochy nebo její ásti se
specifickými podmínkami v záplavovém území
- H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9
• K. Zp esn ní nebo vymezení stabilizované plochy se
specifickými podmínkami v záplavovém území
- K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7
• L. Zp esn ní specifických podmínek vymezených
stabilizovaných ploch v záplavovém území
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vydaného stavebního povolení na stavbu místní
komunikace
- Soubor pozemk zastav ných p. . 914/91, 914/96,
914/136, 914/137, 914/138 v k.ú. Žákava u Nezv stic
v etn souvisejících vytvá ejících zatím nezastav né
proluky a pozemky využité jako ve ejné prostranství
jsou zahrnuty do ZÚ z d vodu zp esn ní dle KN a
aktuální
DKM
(30.5.2019)
s p ihlédnutím
k sou asnému využití.
- Soubor pozemk vyhrazených p. . 914/52, 914/55,
914/56 a nevyhrazených 914/104, 914/106, 914/108,
914/141, 914/142, 914/143, 914/144, 914/145, 914/146
v k.ú. Žákava u Nezv stic v etn souvisejících
ostatních pozemk zcela obklopených nezem d lskými
pozemky a pozemky využité jako ve ejné prostranství
jsou zahrnuty do ZÚ z d vodu zp esn ní dle KN a
aktuální
DKM
(30.5.2019)
s p ihlédnutím
k sou asnému využití.
• Na výše uvedených pozemcích zahrnutých do
zastavitelných ploch Z-003-0, Z-005-0, Z-009-0, Z-1510, Z-301-0 dle platného ÚP probíhá postupná výstavba
RD a jsou realizovány stavby související s technickou
p ípravou území v etn
vymezení ve ejných
prostranství.
- G2a) - Pozemky p. . 1258/2, 1258/2, 1258/3, 1258/4,
1258/5, 1258/6, 1258/7, 1258/8 , 1258/9 v k.ú. Žákava
u Nezv stic jsou zahrnuty do ZÚ z d vodu zp esn ní
dle KN a aktuální DKM (30.5.2019) s p ihlédnutím
k sou asnému využití.
• Na výše uvedených pozemcích zahrnutých do
zastavitelné plochy Z-703-0 dle platného ÚP prob hla
realizace stavby, pro kterou byla zastavitelná plocha
jmenovit ur ena s tím, že zbývající ást p vodn
vymezené zastavitelné plochy dosud nevyužité se ruší
(viz díl í zm na G2b).
• Podkladem pro platný ÚP bylo ÚR (územní rozhodnutí)
.j. 432/2013/M ÚSP-26 ze dne 2.12.2013 podle § 79
a 92 SZ (stavební zákon) Rozhodnutí o umíst ní
stavby silážního žlabu s tím, že stavba byla realizovaná
v letech 2015 - 2017 v menším rozsahu oproti p vodn
uvažovaném plošném rozsahu dle platného ÚP.
- G3a) - Pozemek p. . 386/34 a související p.p. . 386/40,
386/41 v k.ú. Žákava u Nezv stic jsou zahrnuty do ZÚ
z d vodu zp esn ní dle KN a aktuální DKM (30.5.2019)
s p ihlédnutím k sou asnému využití.
• Na výše uvedených pozemcích zahrnutých do
zastavitelné plochy Z-701-0 dle platného ÚP prob hla
realizace stavby, pro kterou byla zastavitelná plocha
jmenovit ur ena s tím, že zbývající ást p vodn
vymezené zastavitelné plochy dosud nevyužité se ruší
(viz díl í zm na G3b).
• Stavba byla realizovaná v letech 2015 - 2019 s tím, že
nebyl využit p vodn uvažovaný plošný rozsah dle
platného ÚP.
- G4 - Pozemek p. . st. 266 a ást p.p. . 176 v k.ú.
Žákava u Nezv stic jsou zahrnuty do ZÚ z d vodu
zp esn ní dle KN a aktuální DKM (30.5.2019)
s p ihlédnutím k sou asnému využití v etn existence

stavby vložené do KN, vlastnictví a zohledn ní hranice
záplavového území zejména aktivní zóny.
- G5 - Pozemek p. . st. 396 a obvod stavby na ásti
p.p. . 1492/1 v k.ú. Žákava u Nezv stic jsou zahrnuty
do ZÚ z d vodu zp esn ní dle KN a aktuální DKM
(30.5.2019) s p ihlédnutím k sou asnému využití.
- G6 - Pozemek p. . 1569/2 v k.ú. Žákava u Nezv stic je
zahrnut do ZÚ z d vodu zp esn ní dle KN a aktuální
DKM (30.5.2019) s p ihlédnutím k sou asnému využití.
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot
• 1. zm nou ÚP Žákava není dot ena základní koncepce
rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
Urbanistická koncepce, v etn urbanistické
kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp sobem
využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a
systému sídelní zelen
• 1. zm nou ÚP Žákava je dot ena urbanistická
koncepce v rámci souboru díl ích zm n.
A. Zm na RZV (rozdílný zp sob využití) stabilizované
plochy nebo její ásti v zastav ném území (ZÚ)
- A1 - Zm na využití ásti stabilizované plochy pro VP –
Plochy ve ejných prostranství na stabilizovanou plochu
pro R- Plochy rekreace.
• V rámci díl í zm ny A1 je na pozemcích nebo jejich
ásti p. . 53/3, 53/37, 53/55 v k.ú. Žákava u Nezv stic
provedena zm na RZV ásti plochy ve ejného
prostranství na stabilizovanou plochu rekreace
v souladu se sou asným využitím.
• Díl í zm na vychází ze zm ny podmínek v území,
které souvisí s vlastnickými vztahy (vlastníkem
dot eného pozemku byla p vodn obec Žákava).
• Provedením díl í zm ny zárove není vzhledem
k podmínkám RZV (rozdílný zp sob využití) v území
dot ena možnost vymezení ve ejných prostranství dle
pot eby pro zajišt ní p ístupu k odd leným pozemk m
v rámci plochy pro R – Plochy rekreace.
B. Zm na RZV zastavitelné plochy nebo její ásti
vymezené v platném ÚP
- B1 - Zm na využití ásti zrušené zastavitelné plochy Z351-0 pro VP(z) – Plochy ve ejných prostranství –
Ve ejná zele na zastavitelnou plochu pro VS – Plochy
smíšené výrobní ve spojení se zastavitelnou plochou
ozna enou Z-751-0 se stanovením specifických
podmínek tak, aby p ípadná úprava rozhraní plochy pro
VS a sousední plochy pro VP nebyla vylou ena a byly
spln ny podmínky OPVZ Nezv stice (rozhodnutí ONV
Plze – jih, .j.: ZVLH/67/79 ze dne 25.1.1979) a PHO
farma Žákava (rozhodnutí o zm n ochranného pásma
.j. 1726/2012/M ÚSP-3 ze dne 8.2.2013).
- B2 - Zm na využití ásti zrušené zastavitelné plochy Z351-0 pro VP(z) – Plochy ve ejných prostranství –
Ve ejná zele na zastavitelnou plochu Z-303-0 pro VPPlochy ve ejných prostranství se stanovením
specifických podmínek tak, aby byla zajišt na nezbytn
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nutná ší ka ve ejného prostranství s MK (místní
obslužná komunikace), chodníky a pot ebný pás
ochranné a clonící zelen (pás zelen v ší ce 3 – 5 m)
a p ípadná úprava rozhraní plochy pro VP a sousední
plochy pro VS p itom nebyla vylou ena.
• Plocha Z-351-0 vymezená v platném ÚP pro VP(z) Ve ejné prostranství - ve ejná zele na pozemcích
nebo jejich ásti p. . 925/3, 925/8, 925/1 v k.ú. Žákava
u Nezv stic je zrušena z d vodu rozší ení sousední
plochy Z-751-0 vymezené v platném ÚP pro VS –
Plochy smíšené výrobní a zbytek p vodní zastavitelné
plochy je nov využit pro VP – Plochy ve ejných
prostranství s novým ozna ením zastavitelné plochy Z303-0.
• Dochází tak k rozší ení plochy pro VS – Plochy
smíšené výrobní v souladu se sou asnými vlastnickými
vztahy s možností využití pro technický dv r obce.
• Díl í zm na B1 eší rozší ení plochy Z-751-0 pro VS –
Plochy smíšené výrobní a nachází se v rámci PHO
(pásmo hygienické ochrany) farma Žákava, kde jsou
stanoveny podmínky, které jsou v 1. zm n ÚP
respektovány.
• V ochranném pásmu nelze realizovat stavby, tj
novostavby, p ístavby a nástavby:
- Obytné
- Rekrea ní
- Školské
- T lovýchovné
- Potraviná ské
- Zdravotnické
• Pro využití plochy Z-751-0 jsou stanoveny specifické
podmínky související s výše uvedenými požadavky,
které vyplývají z existence PHO.
• Plocha Z-751-0 pro VS – Plochy výroby smíšené se
nachází v rámci OPVZ (ochranné pásmo vodního
zdroje) úpravny vody Nezv stice, kde jsou stanoveny
podmínky, které jsou v 1. zm n ÚP respektovány:
- OPVZ I. oplocené s ozna ením v terénu se zákazem
hnojení živo išnými a um lými hnojivy, pasení zví at a
vypoušt ní toxických látek
- OPVZ II. nad jímáním v ší ce cca 500 m a délce 900 m
s ozna ením v terénu se zákazem leteckého
ošet ování rostlin a lesních porost a zrušením polního
leteckého stanovišt a veškerých polních hnojiš
- OPVZ II. (širší) nad jímáním v ší ce cca 1300 m a délce
až za osadu Vlkov se zákazem vypoušt ní odpadních
vod bez p edchozího p ed išt ní a obsahující
saponátové prost edky a požadavkem na úpravu
režimu výlovu rybník v Žákav a Vlkov v etn
hlášení provozovateli úpravny vody z d vodu
nadm rného zakalení toku Bradavy
- OPVZ III. nad jímáním v celém povodí toky Bradavy
(bez dalších podmínek)
• Pro využití plochy Z-751-0 jsou stanoveny specifické
podmínky související s výše uvedenými požadavky,
které vyplývají z existence OPVZ.
• Ve vymezení OPVZ II. respektive 2. st., jehož zákres
do mapy (m . 1:10 000) byl v p íloze rozhodnutí o

ochranném pásmu, p edaném jako podklad byl ve
srovnání s podklady dle ÚAP zjišt n nesoulad.
• Dle výše uvedeného zákresu OPVZ 2. st. se plocha Z451-0 nachází mimo.
• Zárove je v ploše díl í zm ny B2 vymezena plocha
ve ejného prostranství Z-303-0 s min. ší kou 12 m
(optimáln 17 m) na pozemcích p. . 914/134, 916/2,
916/3, 916/4, 925/1, 925/2, 925/3, 925/8, 972/1, 972/6,
972/7 v k.ú. Žákava u Nezv stic, v rámci které bude
spln n požadavek na umíst ní doprovodné uli ní
zelen v pásu ší ky min. 3 m (opt. 5 m) s funkcí clonící
a ochrannou (nap . stromo adí s ke ovou podsadbou
apod.) podél místní obslužné komunikace nebo
komunikace ú elové s tím, že p ípadná úprava rozhraní
ploch pro VP – Plochy ve ejných prostranství a VS –
Plochy smíšené výrobní není vylou ena zejména
s ohledem na konfiguraci terénu, vjezdy na související
pozemky, chodníky, konkrétní uspo ádání zelen
ochranné, clonící a doprovodné apod.
G. Zrušení ásti zastavitelné plochy realizovaných staveb
dle aktualizace ZÚ
- G2b) - Na dot ených pozemcích zahrnutých do
zastavitelné plochy Z-703-0 dle platného ÚP prob hla
realizace stavby, pro kterou byla zastavitelná plocha
jmenovit ur ena s tím, že zbývající ást p vodn
vymezené zastavitelné plochy dosud nevyužité se
v souvislosti s aktualizací ZÚ ruší (viz díl í zm na G2a)
zejména z d vodu ochrany ZPF a krajinného rázu na
hranici zástavby a volné krajiny s p ihlédnutím
k zám r m dle ÚSK ORP Blovice (Územní studie
krajiny Obce s rozší enou p sobností Blovice z roku
2018).
- G3b) - Na dot ených pozemcích zahrnutých do
zastavitelné plochy Z-701-0 dle platného ÚP prob hla
realizace stavby, pro kterou byla zastavitelná plocha
jmenovit ur ena s tím, že zbývající ást p vodn
vymezené zastavitelné plochy dosud nevyužité se
v souvislosti s aktualizací ZÚ ruší (viz díl í zm na G3a)
zejména z d vodu ochrany koridoru územní rezervy
pro p eložku silnice I/19, PUPFL a krajinného rázu na
hranici zástavby a volné krajiny s p ihlédnutím
k zám r m dle ÚSK ORP Blovice (2018).
• V ÚP jsou vymezeny jmenovit ur ené stabilizované
plochy, ve kterých jsou stanoveny specifické podmínky
nebo požadavky na jejich využití, které musely být
zp esn né respektive aktualizované v souvislosti se
stanovením nového záplavového území významn
odlišného rozsahu oproti p vodnímu, ze kterého platný
ÚP vycházel.
• Jedná se o plochy s omezením nebo zákazem staveb
v záplavovém území p i zabezpe ení nutné údržby
stavebního fondu jsou vymezeny v záplavovém území
vystavenému výrazným negativním vliv m p ípadné
povodn .
• Jsou to plochy, kde je omezena nebo zakázána nová
výstavba a na stávajících stavbách lze provád t
udržovací práce.
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• Jedná se o zastav né plochy v údolní niv Bradavy a
pravob ežní zastav né plochy v údolní niv Úslavy
dot ené p ípadnou povodní.
• Plochy se zákazem nových staveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících jsou
vymezeny v rozsahu stanovené hranice aktivní zóny
záplavového území.
• Na stabilizovaných plochách
v aktivní zón
záplavového území jsou zakázány nové stavby nebo
p ístavby, které nesouvisí s vodním tokem krom
provád ní udržovacích prací tak, aby nedošlo
k nep íznivému vlivu na volný pr chod povod ové vlny
nebo rozliv povodn do doby zajišt ní protipovod ové
ochrany nebo zm ny hranice záplavy.
• Plochy s omezením nových staveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících jsou
vymezeny v rozsahu stanovené hranice záplavového
území mimo aktivní zónu.
• Na stabilizovaných plochách v záplavovém území
mimo aktivní zónu jsou omezeny nové stavby a
p ístavby krom provád ní udržovacích prací tak, aby
nedošlo k nep íznivému vlivu na volný pr chod
povod ové vlny nebo rozliv povodn do doby zajišt ní
protipovod ové ochrany nebo zm ny hranice záplavy.
• Vymezené plochy s omezením nebo zákazem staveb a
p ístaveb v záplavovém území jsou v ÚP a jeho 1.
zm n ozna eny S-000-0.
• V rámci 1. zm ny ÚP jsou stabilizované plochy se
specifickými podmínkami jejich využití v záplavovém
území ešeny v souborech díl ích zm n:
- H. Zrušení stabilizované plochy nebo její ásti se
specifickými podmínkami v záplavovém území
- K. Zp esn ní nebo vymezení stabilizované plochy se
specifickými podmínkami v záplavovém území
- L. Zp esn ní specifických podmínek vymezených
stabilizovaných ploch v záplavovém území

K. Zp esn ní nebo vymezení stabilizované plochy se
specifickými podmínkami v záplavovém území
• V souvislosti se stanovením nové hranice záplavového
území eky Úslavy a Bradavy se zp es uje nebo
vymezuje stabilizovaná plocha:
- K1 – S-051-0 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných
domech - venkovské jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
- K2 – S-052-0 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných
domech - venkovské jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
- K3 – S-015-0 pro B(i) – Plochy bydlení v rodinných
domech jako plocha s omezením nových staveb a
p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na
stavbách stávajících.
- K4 – S-057-0 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných
domech - venkovské jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
- K5 – S-055-0 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných
domech - venkovské jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
- K6 – S-056-0 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných
domech - venkovské jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
- K7 – S-107-0 pro R – Plochy rekreace jako plocha
se zákazem nových staveb a p ístaveb krom
provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících.
L. Zp esn ní specifických podmínek vymezených
stabilizovaných ploch v záplavovém území
• V souvislosti se stanovením nové hranice záplavového
území eky Úslavy a Bradavy se zp es ují specifické
podmínky pro využití stabilizované plochy:
- L1 – S-152-0 pro R(z) – Plochy rekreace – zahrady a
zahrádkové osady jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
- L2 – S-102-0 pro R – Plochy rekreace jako plocha
s omezením nových staveb a p ístaveb krom
provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících.
- L3 – S-104-0 pro R – Plochy rekreace jako plocha
s omezením nových staveb a p ístaveb krom
provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících.
- L4 – S-053-0 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných
domech - venkovské jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
- L5 – S-051-0 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných
domech - venkovské jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
- L6 – S-052-0 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných
domech - venkovské jako plocha s omezením nových

H. Zrušení stabilizované plochy nebo její ásti se
specifickými podmínkami v záplavovém území
• V souvislosti se stanovením nové hranice záplavového
území eky Úslavy a Bradavy se ruší stabilizovaná
plocha nebo její ást:
- H1 – horní ást S-152-0 pro R(z) – Plochy rekreace –
zahrady a zahrádkové osady
- H2 – horní ást S-102-0 pro R – Plochy rekreace
- H3 – horní odd lená ást S-102-0 pro R – Plochy
rekreace
- H4 – ást p ejmenované S-151-0 na S-157-0 pro R(z) –
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
- H5 – ást S-105-0 pro R – Plochy rekreace
- H6 – západní ást S-175-0 pro L(r) – Plochy lesní rekrea ní
- H7 – východní ást S-175-0 pro L(r) – Plochy lesní rekrea ní
- H8 – ást S-103-0 pro R – Plochy rekreace
- H9 - S-106-0 pro R – Plochy rekreace
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staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
L7 – S-015-0 pro B(i) – Plochy bydlení v rodinných
domech jako plocha s omezením nových staveb a
p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na
stavbách stávajících.
L8 – S-058-0 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných
domech - venkovské jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících v etn zrušení p vodního
ozna ení plochy S-015-0 z d vodu zachování
posloupnosti íselné ady ozna ení lokalit v celém ÚP.
L9 – S-155-0 pro R(z) – Plochy rekreace – zahrady a
zahrádkové osady jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
L10 – S-404-0 pro SO(v) – Plocha smíšená obytná vesnická jako plocha s omezením nových staveb a
p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na
stavbách stávajících.
L11 – S-156-0 pro R(z) – Plochy rekreace – zahrady a
zahrádkové osady jako plocha se zákazem nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
L12 – S-106-0 pro R – Plochy rekreace jako plocha
se zákazem nových staveb a p ístaveb krom
provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících
v etn zrušení p vodního ozna ení plochy S-101-0
z d vodu zachování posloupnosti íselné ady
ozna ení lokalit v celém ÚP.
L13 – S-153-0 pro R(z) – Plochy rekreace – zahrady a
zahrádkové osady jako plocha se zákazem nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
L14 – S-157-0 pro R(z) – Plochy rekreace – zahrady a
zahrádkové osady jako plocha se zákazem nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících v etn zrušení p vodního
ozna ení plochy S-151-0 z d vodu zachování
posloupnosti íselné ady ozna ení lokalit v celém ÚP.
L15 – S-154-0 pro R(z) – Plochy rekreace – zahrady a
zahrádkové osady jako plocha s omezením nových
staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících.
L16 – S-105-0 pro R – Plochy rekreace jako plocha se
zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících.
L17 – S-175-0 pro L(r) – Plochy lesní - rekrea ní jako
plocha se zákazem nových staveb a p ístaveb krom
provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících.
L18 –S-103-0 pro R – Plochy rekreace jako plocha
se zákazem nových staveb a p ístaveb krom
provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících.

využití zastavitelné plochy Z-010-0 pro B(v) – Plochy
bydlení v obytných domech – venkovské dot ené z ásti
hladinou v záplavové á e Q100, Q20, Q5 záplavového
území eky Bradavy mimo jeho aktivní zónu.
- M2 – V souvislosti se stanovením nové hranice
záplavového území se dopl ují specifické podmínky
pro využití plochy p estavby P-054-0 pro B(v) – Plochy
bydlení v obytných domech – venkovské dot ené
hladinou v záplavové á e Q100, Q20 záplavového
území eky Bradavy mimo záplavovou áru Q5 a jeho
aktivní zónu s tím, že plocha m že být z ásti ohrožena
zvláštní povodní pod vodním dílem, rybníkem
Hvíž alka.
- M3 – V souvislosti se stanovením nové hranice
záplavového území se dopl ují specifické podmínky
pro využití plochy p estavby Z-012-0 pro B(i) – Plochy
bydlení v rodinných domech dot ené hladinou
v záplavové á e Q100, Q20 záplavového území eky
Bradavy mimo záplavovou áru Q5 a jeho aktivní zónu.
- M4 – V souvislosti se stanovením nové hranice
záplavového území se dopl ují specifické podmínky
pro využití plochy p estavby Z-013-0 pro B(i) – Plochy
bydlení v rodinných domech dot ené hladinou
v záplavové á e Q100, Q20 záplavového území eky
Bradavy mimo záplavovou áru Q5 a jeho aktivní zónu.
• V období od vydání ÚP (2014) bylo v ešeném území
stanoveno nové záplavové území v etn aktivní zóny
záplavového území:
- OOP (Opat ení obecné povahy) o stanovení
záplavového území Úslavy v úseku Š áhlavy – Žinkovy
v . km. 21,0 – 67,4 ze dne 15. 2. 2017, .j.:
ŽP/8092/16, které vydal Krajský ú ad Plze ského kraje,
odbor životního prost edí s ú inností od 02. 03. 2017
- OOP o stanovení záplavového území Bradavy v . km.
0,000 až 9,736 ze dne 12. 07. 2017, .j.: ŽP/7177/17,
které také vydal Krajský ú ad Plze ského kraje, odbor
životního prost edí s ú inností od 27. 07. 2017
• V OOP jsou stanoveny podmínky pro využití území
v záplavovém území, které vyplývají z §66 a zejména
§67 vodního zákona ve zn ní pozd jších p edpis
v aktivní zón stanoveného záplavového území.
• Plochy p estavby a zastavitelné plochy v uvedených
díl ích zm nách byly vymezeny v platném ÚP dle
p edchozí stanovené hranice záplavového území eky
Úslava rozhodnutím ONV Plze -jih, .j. ZVLH 2075/84
ze dne 14.12.1984 a eky Bradava KÚ PK, .j.
ŽP/68/08 ze dne 12.6.2009 v etn aktivní zóny.
• Nov stanovená hranice záplavového území doznala
oproti p edchozí významných zm n tím, že zejména
v údolní niv eky Bradava jsou dot eny rozsáhlejší
plochy také v souvisle zastav ném území historicky
založené vsi Žákava.
• Tím dochází k výraznému omezení využití vymezených
ploch p estavby a zastavitelných ploch p vodn
p evážn mimo záplavové území, ve kterých musely
být proto v rámci 1. zm ny ÚP dopln ny specifické
omezující podmínky pro jejich využití z d vodu zajišt ní
ochrany území proti povodním.

M. Dopln ní specifických podmínek ploch p estavby a
zastavitelných ploch vymezených v platném ÚP
- M1 – V souvislosti se stanovením nové hranice
záplavového se dopl ují specifické podmínky pro
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Systém sídelní zelen
• Koncepce systému sídelní zelen je 1. zm nou ÚP
dot ena souborem díl ích zm n:
B. Zm na RZV zastavitelné plochy (ZP) nebo její ásti
vymezené v platném ÚP
- B1, B2 – V rámci díl ích zm n dochází ke zrušení
plochy Z-351-0 pro VP(z) – Plochy ve ejných
prostranství – Ve ejná zele ve prosp ch sousední
plochy Z-751-0 pro VS – Plochy smíšené výrobní a
plochy Z-303-0 pro VP – Plochy ve ejných prostranství
v nezbytn nutné ší ce tak, aby bylo možné realizovat
pás ochranné a clonící zelen v ší ce 3 až 5 m s tím,
že využití plochy Z-751-0 pro technické zázemí obce
bude uspo ádáním budov a souvisejícího za ízení a
ploch p izp sobeno požadavk m na ochranu sousední
obytné zástavby RD zejména proti hluku, prašnosti a
zápachu v rámci PHO (pásmo hygienické ochrany)
farmy Žákava.

B. Zm na RZV zastavitelné plochy (ZP) nebo její ásti
vymezené v platném ÚP
- B1, B2 – Zp esn ní dot ených úsek vybrané ve ejné
technické infrastruktury navržené v platném ÚP.
• Jedná se o uvoln ní plochy díl í zm ny B1 ur ené pro
rozší ení plochy Z-751-0 pro VS – Plochy smíšené
výrobní od p vodn navržených technických sítí:
- vodovod (zokruhování)
- STL plynovod (zokruhování)
- VN 22 kV s novou DTS
a jejich nové umíst ní v rámci plochy díl í zm ny B2
vymezené jako Z-303-0 pro VP – Ve ejné prostranství
respektive zkrácení el. vedení a posunutí nové DTS do
krajní polohy plochy Z-751-0 pro VS – Plochy smíšené
výrobní.
F. Dopln ní zákresu a zp esn ní koridoru VPS pro TI ve
výkresu VPS, VPO a asanací
- F1a) – Zp esn ní plochy VPS dle pr b hu el. vedení
VVN 400 kV dle ÚAP ORP Blovice (2016).
- F1b) – Zp esn ní koridoru pro VPS dle pr b hu el.
vedení VVN 400 kV dle ÚAP ORP Blovice (2016).
- F1c) – Dopln ní zákresu koridoru vymezeného
v platném ÚP pro VPS P-621-W do výkresu VPS, VPO
a asanací grafické ásti ÚP.
• Plocha koridoru vymezená a zakreslená ve výkresech
grafické ásti vydaného ÚP je dopln na do výkresu
VPS, VPO a asanací grafické ásti ÚP tak, aby byly
uvedeny do souladu všechny p ílohy grafické ásti ÚP
Žákava.
• Jedná se o koridor pro VPS, která vyplývá
z celorepublikové respektive krajské koncepce ve ejné
technické infrastruktury budované ve ve ejném zájmu:
- P-621-W pro E 09 Zdvojení vedení 400 kV Ko ín –
P eštice
• V ZÚR PK ve zn ní Aktualizace . 2 byl koridor
rozší en na 300 m (150 m od osy), nadále však
umož uje jeho zp esn ní v územních plánech obcí.
• Koridor je proto ponechán v ší ce 70 m dle vymezení
v platném ÚP s od vodn ním, že se jedná o zp esn ní,
které odpovídá pr b hu trasy v daném úseku v souladu
s KN a aktuální DKM s tím, že v ešeném území nejsou
vylou eny žádné stavby dle § 18, odst. 5 SZ.
• V pr b hu zpracování 1. zm ny ÚP Žákava byl
dohodnut další postup tak, že návrh 1. zm ny ÚP
Žákava nebude zahrnovat zp esn ní plochy a koridoru
VPS ZVN 400 kV Ko ín dle p vodního požadavku
EPS, a.s. .j. 986/16/11000 ze dne 10.10.2016, který
nebyl ze strany ZOŽ (Zastupitelstvo obce Žákava)
akceptován.
• EPS, a.s. jako dot ený investor – dopisem j.
986/16/11000 ze dne 10.10.2016 podal u obce Žákava
návrh na po ízení zm ny územního plánu Žákava, ve
kterém uvádí „Koridor zám ru stavby vedení 400kV
žádáme narovnat v severní ásti v trase jeho umíst ní
v p íslušných výkresech grafické ásti, tak by byla
umožn na realizace zám ru zdvojení vedení Ko ín –
P eštice.“

Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek
pro její umís ování, vymezení ploch a koridor pro
ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení podmínek
pro jejich využití
• Celková koncepce ve ejné infrastruktury, v etn
podmínek pro její umís ování dle vydaného ÚP není 1.
zm nou ÚP Žákava významn dot ena, protože se
jedná o následující úpravy v rámci souboru díl ích
zm n.
Dopravní infrastruktura
• Koncepce dopravní infrastruktury není 1. zm nou ÚP
významn dot ena, protože se jedná pouze o díl í
úpravy respektive zp esn ní v rámci souboru díl ích
zm n:
E. Dopln ní zákresu koridoru VPS pro DI drážní ve
výkresu VPS, VPO a asanací
- E1 - Dopln ní zákresu koridoru vymezeného v platném
ÚP pro VPS P-501-W do výkresu VPS, VPO a asanací
grafické ásti ÚP.
• Plocha koridoru vymezená a zakreslená ve výkresech
grafické ásti vydaného ÚP je dopln na do výkresu
VPS, VPO a asanací grafické ásti ÚP tak, aby byly
uvedeny do souladu všechny p ílohy grafické ásti ÚP
Žákava ve smyslu požadavku NOÚP ke ZOUÚP.
• Jedná se o koridor pro VPS, který vyplývá
z celorepublikové respektive krajské koncepce ve ejné
dopravní infrastruktury budované ve ve ejném zájmu:
- P-501-W pro ZD 190/01 Tra . 190 – úsek Plze –
Nepomuk, zdvojkolejn ní a sm rová rektifikace díl í
zm na E1 (ší ka zp esn ného koridoru 200 m dle
grafické ásti vydaného ÚP)
Technická infrastruktura
• Koncepce ve ejné technické infrastruktury není 1.
zm nou ÚP významn dot ena, protože se jedná
pouze o díl í úpravy respektive zp esn ní v rámci
souboru díl ích zm n:

17
OBEC ŽÁKAVA

II.
OD VODN NÍ
1. Z M N Y Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ž Á K A V A

• Porada len zastupitelstva obce ze dne 16.11.2016
žádost spol. EPS a.s. o zm nu ÚP neodsouhlasila.
• Z žádosti zpracovatele PD adresované obci .j.
525/18/SCH/CI ze dne 10.5.2018 o vyjád ení
k existenci sítí technické infrastruktury pro stavbu
V431/531 – zdvojení vedení a .j. V432/DSpP/71 ze
dne 11.3.2019 o vyjád ení pro stavbu V432/429 –
zdvojení vedení vyplývá stanovení respektive potvrzení
pot ebné ší ky koridoru 2 x (20 + 14,7) = 69,4 m.
• Zalomení vedení ZVN a koridoru vymezeném v
platném ÚP vycházelo z ÚAP (2012) a je v rámci 1.
zm ny ÚP odstran no v souladu s ÚAP (2016) s tím,
že ší ka koridoru pro umíst ní VPS se nem ní s
výjimkou výše uvedeného nap ímení v návaznosti na
území sousední obce Nezv stice.

rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobn
• Koncepce uspo ádání krajiny je 1. zm nou ÚP
dot ena, protože se jedná o následující úpravy
respektive zp esn ní v rámci souboru díl ích zm n:
C. Zm na v krajin
- C1 - Zm na využití stabilizované plochy pro Z – Plochy
zem d lské na plochu zm ny v krajin pro SN –
Plochy smíšené nezastav ného území s ozna ením K854-0 se stanovením specifických podmínek tak, aby
byla umožn na realizace tzv. krajinných úprav
v nezastav ném území v souladu s § 18, odst. 5 a
souvisejícími SZ.
V rámci díl í zm ny byla prov ena územní rezerva R152-0 pro R(z) - Rekreace - zahrady a zahrádkové
osady pro budoucí jiné využití, které by umož ovalo
realizaci krajinných úprav, které by p sobily jako filtr
mezi zástavbou rodinných dom a plochami výroby a
skladování pro zem d lskou výrobu a to zejména p i
respektování stanoveného
ochranného pásma
zem d lské stavby (rozhodnutí .j. 1726/2012/M ÚSP3, ze dne 7.1.2013).
• Díl í zm na na pozemcích nebo jejich ásti p. . 914/1,
914/29, 914/129 v k.ú. Žákava u Nezv stic je
zapracovaná na podklad zám ru obce za ú elem
zajišt ní dostate ného odstupu, clonící a ochranné
funkce proti negativním vliv m zem d lského provozu
a BPS (bioplynová stanice) v p ímém sousedství.
• Obec má k dispozici studii zám ru „Lesopark Žákava“
(Geo Vision, spol. s.r.o., sídlo Chodovická 472/4, Praha
9, pracovišt Plze , Brojova 16, Ing. Tereza
Tomanová, autorizovaný architekt pro obor zahradní a
krajiná ská architektura, KA 03 363, a Ing. Tereza
Loudová, 07/2018).
• Vý ez z koordina ního výkresu studie „Lesopark
Žákava“

Ob anské vybavení
• Koncepce ob anského vybavení není 1. zm nou ÚP
dot ena.
Ve ejná prostranství
• Koncepce ve ejných prostranství není 1. zm nou ÚP
významn dot ena, protože se jedná pouze o díl í
úpravu v rámci souboru díl ích zm n:
B. Zm na RZV zastavitelné plochy (ZP) nebo její ásti
vymezené v platném ÚP
- B2 – V souvislosti s požadavkem na rozší ení plochy Z751-0 pro VS – Plochy smíšené výrobní se zastavitelná
plocha Z-351-0 pro VP(z) – Plochy ve ejných
prostranství – Ve ejná zele ruší a nahrazuje
zastavitelnou plochou Z-303-0 pro VP – Plochy
ve ejných prostranství.
Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch
s rozdílným zp sobem využití, ploch zm n v krajin a
stanovení podmínek pro jejich využití, územního
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protierozních opat ení, ochrany p ed povodn mi,
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• V rámci zm ny ÚP byl prov en zám r obce s ohledem
na dopad zám ru na koncepci krajiny a vlastnické
vztahy v území.
• Po prov ení zám ru a budoucího využití území v PHO
zem d lské farmy nesmí být v jeho obvodu žádné
rekrea ní stavby, což je vzhledem k podmínkám
v území logické a odpovídá sou asnému stavu provozu
farmy s BPS (bioplynová stanice) s negativními vlivy na
ovzduší a další složky ŽP (zápach / prašnost / hluk /
obtížný hmyz / nebezpe í v p ípad havárie apod.).
• V pr b hu zpracování 1. zm ny ÚP byly prov eny 3
alternativy budoucího RZV (rozdílný zp sob využití)
plochy:
- 1) SN – Plochy smíšené nezastav ného území
- 2) VP(z)- Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele
- 3) ZP – Plochy zelen sídelní p írodního charakteru
• Ad. 1) Jako nejvhodn jší z hlediska ochrany ve ejného
zájmu (ochrana p dního fondu, p írody a krajiny) p i
zajišt ní ochranné a clonící funkce v etn zajišt ní
dostate ného odstupu od zdroje negativních vliv se
jeví zm na RZV plochy na SN jako plocha zm ny
v krajin bez záboru ZPF s vlastním ozna ením
(krajinné úpravy) se stanovením specifických podmínek
pro konkrétní využití plochy.
• Zpracovaný zám r obce ve form studie parku však
musí být p izp soben podmínkám na krajinné úpravy
v ploše pro SN a zejména požadavk m uvedeným v §
18, odst. 5 SZ.
• Projektant ÚP proto doporu uje p izp sobit ešení
krajinných úprav ve studii parku výše uvedeným
podmínkám prost ednictvím p íslušného projektanta,
který zpracoval studii.
• Ad. 2) Jako vhodné z hlediska ochrany ve ejného
zájmu (ochrana p írody a krajiny) na zajišt ní ochranné
a clonící funkce zelen byla prov ena zm na RZV
plochy na VP(z) jako zastavitelná plocha
s vyhodnocením záboru ZPF s vlastním ozna ením
(park s ochrannou a clonící funkcí) se stanovením
specifických podmínek.
• Možnost vymezení ve ejn prosp šného opat ení na
realizaci ve ejného prostranství s ve ejnou zelení by
nebyla uplatn na, protože p evážná ást pot ebných
pozemk je ve vlastnictví obce pouze s výjimkou dvou
protáhlých pozemk podél JZ hranice plochy.
• Protože se jedná o zábor ZPF pro VP(z) nejsou nároky
na odvody za odn tí ZPF, ale s nároky na dostate né
od vodn ní záboru s tím, že z hlediska zajišt ní
ochrany ZPF ve smyslu zákona o ochran ZPF by
nebyl souhlas p íslušného DO jistý.
• Ad. 3) Jako neú elná byla vyhodnocena alternativa
RZV pro ZP – Plochy zelen sídelní p írodního
charakteru jako plocha zm ny v krajin s vlastním
ozna ením (krajinné úpravy) a stanovením specifických
podmínek, protože takové ešení vyžaduje stanovení
nové plochy RZV, kterou ÚP zatím neobsahuje
s nutným od vodn ním a zejména s ohledem na
skute nost, že by se jednalo o zábor ZPF a bylo by
nutné po ítat s pom rn vysokým odvodem za vyn tí

ze ZPF s nároky na dostate né od vodn ní záboru
s tím, že z hlediska zajišt ní ochrany ZPF ve smyslu
zákona o ochran ZPF by nebyl souhlas p íslušného
DO jistý.
D. Zm na RZV stabilizované plochy v krajin
- D1 - Zm na využití stabilizované plochy pro Z – Plochy
zem d lské na plochu stabilizovanou pro L – Plochy
lesní
• Díl í zm na na pozemku p. . 1253 a souvisejících
nebo jejich v k.ú. Žákava u Nezv stic je zapracovaná
na podklad aktuálního stavu KN za ú elem uvedení
ÚP do souladu se skute ným využitím p edm tných
pozemk .
• Na uvedeném pozemku došlo v minulosti k zalesn ní
respektive zm n druhu pozemku z orné p dy na
PUPFL jako náhrada za pozemky odlesn né
v souvislosti s rozvojem ploch pro V – Plochy výroby a
skladování.
N. Zrušení ploch pro rozliv povodn vymezených v
platném ÚP
- N1a), N1b), N1c), N1d) – V souvislosti se stanovením
nové hranice záplavového území se ruší plochy
ohrožené povodní nebo jejími d sledky ur ené pro
rozliv místní povodn a protipovod ová opat ení.
• 1. zm nou ÚP se ruší p vodn vymezené plochy
ohrožené povodní nebo jejími d sledky ur ené pro
rozliv místní povodn a protipovod ová opat ení,
protože to není ú elné vzhledem ke stanovené nové
hranici záplavového území eky Úslavy a Bradavy
v etn aktivní zóny a takový požadavek vzhledem
k nutné koordinaci s výše položenými oblastmi mimo
ešené území to není na území obce Žákava v ZÚR PK
požadováno.
• V platném ÚP byly vymezeny uvedené plochy proto, že
se jednalo o preventivní opat ení na podklad
p edb žn stanoveného záplavového území na ece
Úslav a p vodn stanoveného záplavového území na
ece Bradav v etn aktivní zóny.
• Nov stanovená hranice záplavového území v etn
aktivní zóny na ekách Bradav a Úslav se v
n kterých místech ešeného území od p vodn
stanovených, ze kterých vycházel platný ÚP (ÚAP ORP
Blovice 2012), výrazn liší a zasahují také zastav ná
území, která d íve zasažena nebyla a to zejména v
historicky založené ásti obce Žákava.
• V ZÚR PK není na území obce Žákava stanoven
požadavek na vymezení ploch pro rozliv povodn .
• Studie protipovod ových opat ení Plze ského kraje je
z hlediska koncepce protipovod ových hrází na území
podél eky Bradavy zastaralá a neodpovídá zm n ným
podmínkám v území zejména z d vodu stanovení
nového záplavového území eky Úslavy a Bradavy
v etn aktivní zóny.
• Na plochách v nezastav ném území v krajin dle
podmínek RZV (rozdílný zp sob využití) a na
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Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn
prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám
vyvlastnit
• Nové ve ejn prosp šné stavby (VPS), ve ejn
prosp šná opat ení (VPO), stavby ani opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu nebo plochy
asanací, pro které lze práva k pozemk m a stavbám
vyvlastnit se v rámci 1. zm ny ÚP Žákava nevymezují.
• Vymezení ve ejn prosp šných opat ení, staveb a
opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a
ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit dle vydaného ÚP je 1. zm nou ÚP
dot eno, protože se jedná o následující úpravy
respektive zp esn ní v rámci souboru díl ích zm n:
E. Dopln ní zákresu koridoru VPS pro DI drážní ve
výkresu VPS, VPO a asanací
- E1 - Dopln ní zákresu koridoru vymezeného v platném
ÚP pro VPS P-501-W do výkresu VPS, VPO a asanací
grafické ásti ÚP.
• Plocha koridoru vymezená a zakreslená ve výkresech
grafické ásti vydaného ÚP je dopln na do výkresu
VPS, VPO a asanací grafické ásti ÚP tak, aby byly
uvedeny do souladu všechny p ílohy grafické ásti ÚP
Žákava ve smyslu požadavku NOÚP ke ZOUÚP.
• Jedná se o koridor pro VPS, který vyplývá
z celorepublikové respektive krajské koncepce ve ejné
dopravní infrastruktury budované ve ve ejném zájmu:
- P-501-W pro ZD 190/01 Tra . 190 – úsek Plze –
Nepomuk, zdvojkolejn ní a sm rová rektifikace díl í
zm na E1 (ší ka zp esn ného koridoru 200 m dle
grafické ásti vydaného ÚP)

vybraných plochách v zastav ném území dle podmínek
RZV je možná realizace protipovod ových opat ení.
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn
stanovení, ve kterých plochách je vylou eno
umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro
ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),
pop ípad stanovení podmín n p ípustného využití
t chto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany
krajinného rázu (nap íklad výškové regulace
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk
a intenzity jejich využití)
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití
• Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití (RZV) dle vydaného ÚP není 1.
zm nou ÚP Žákava dot eno.
• 1. zm nou ÚP Žákava se nestanoví, ve kterých
plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a
jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona).
Stanovení podmínek prostorového uspo ádání pro
využití stabilizovaných ploch a ploch zm n
• Stanovení podmínek prostorového uspo ádání pro
využití stabilizovaných ploch a ploch zm n je 1.
zm nou ÚP dot eno tím, že je dopln na p íslušná
textová ást ÚP následujícím odstavcem:
- „Použití odlišných hodnot IVP a VRZ p i rozhodování o
zm nách v území není vylou eno, ale pouze v p ípad ,
že pro p íslušnou plochu, respektive území byl vydán
RP (regula ní plán) nebo zpracovaná a je platná ÚS
(územní studie), která vyplynula jako podmínka pro
rozhodování v území z vydaného ÚP, jeho zm ny nebo
aktualizace“
• D vodem pro dopln ní textu ÚP je p edevším navázání
na ostatní podmínky prostorové regulace v území v ÚP
již uvedených, podpora podrobného prov ení
vybraných ploch pro rozhodování v území územní
studií nebo zpracováním a vydáním regula ního plánu
s tím, že podmínkou je vždy jmenovité vymezení
takových ploch v ÚP jeho zm nou nebo aktualizací tak,
aby byl zajišt n ve ejný zájem zejména na ochranu
hodnot v území p i zpracování následných ÚPP
(územn plánovací podklad) a ÚPD (územn plánovací
dokumentace).
• Dopln ní textu ÚP tak navazuje na odstavec v
p íslušném textu:
- „K regulaci prostorového uspo ádání území mohou dle
postupného napl ování p edpoklad rozvoje území dle
územního plánu sloužit návazné regula ní plány (RP) a
územní studie (ÚS)“

F. Dopln ní zákresu a zp esn ní koridoru VPS pro TI ve
výkresu VPS, VPO a asanací
- F1a) – Zp esn ní plochy VPS dle pr b hu el. vedení
VVN 400 kV dle ÚAP ORP Blovice (2016).
- F1b) – Zp esn ní koridoru pro VPS dle pr b hu el.
vedení VVN 400 kV dle ÚAP ORP Blovice (2016).
- F1c) – Dopln ní zákresu koridoru vymezeného
v platném ÚP pro VPS P-621-W do výkresu VPS, VPO
a asanací grafické ásti ÚP.
• Plocha koridoru vymezená a zakreslená ve výkresech
grafické ásti vydaného ÚP je dopln na do výkresu
VPS, VPO a asanací grafické ásti ÚP tak, aby byly
uvedeny do souladu všechny p ílohy grafické ásti ÚP
Žákava.
• Jedná se o koridor pro VPS, která vyplývá
z celorepublikové respektive krajské koncepce ve ejné
technické infrastruktury budované ve ve ejném zájmu:
- P-621-W pro E 09 Zdvojení vedení 400 kV Ko ín –
P eštice
Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných
prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo
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• Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných
prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo dle
vydaného ÚP není 1 zm nou ÚP Žákava dot eno.
• Ve ejn prosp šné stavby ani ve ejná prostranství, pro
které lze uplatnit p edkupní právo se v 1. zm n ÚP
Žákava nevymezují.

• V 1. zm n ÚP Žákava nejsou vymezeny plochy, ve
kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
vydáním regula ního plánu.
Stanovení po adí zm n v území
• Po adí zm n v území není v 1. zm n ÚP Žákava
stanoveno.

Stanovení kompenza ních opat ení dle § 50, odst. 6
stavebního zákona
• Vzhledem k charakteru a rozsahu ploch díl ích zm n v
území, není dot en ve ejný zájem z hlediska ochrany
EVL (evropsky významná lokalita) ani PO (pta í
oblast)systému NATURA 2000 a nejsou požadována
kompenza ní opat ení.

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb
• V území nejsou 1. zm nou ÚP Žákava vymezeny
plochy architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb.

Vymezení ploch a koridor územních rezerv a
stanovení možného budoucího využití, v etn
podmínek pro jeho prov ení
• Vymezení ploch a koridor územních rezerv a
stanovení možného budoucího využití, v etn
podmínek pro jeho prov ení dle vydaného ÚP je 1.
zm nou ÚP Žákava dot eno souborem díl ích zm n:
C. Zm na v krajin
- C1 - V souvislosti se zm nou v krajin respektive
vymezením plochy K-854-0 pro SN – Plochy smíšené
nezastav ného území dochází ke zrušení p vodn
vymezené plochy územní rezervy R-152-0 pro R(z) Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady.

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk ešení ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
• Požadavek na vyhodnocení vliv zm ny územního
plánu na udržitelný rozvoj území podle § 55a, odst. 2,
písm. e) zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon ve
zn ní pozd jších p edpis p i projednání zám ru na
zm nu ÚP Žákava nebyl uplatn n.
• Vliv koncepce na životní prost edí nebo významný vliv
na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast, byl p i
projednání zám ru na 1. zm nu ÚP Žákava vylou en.
• Stanovisko p íslušného DO, tj. KÚPK OŽP k
navrhovanému obsahu zm ny územního plánu bylo
vydáno dne 19.3.2019 pod zn. PK-ŽP/2857/19, spis.
zn. ZN/463/ŽP/19.

O. Zm na ozna ení vybraných ploch vymezených v
platném ÚP
- O1 V souvislosti s s ostatními díl ími zm nami v 1.
zm n
ÚP dochází ke zm n ozna ení plochy
p vodn ozna ené R-153-0 na R-158-0 tak, aby
ozna ení ploch respektive jejich po adové íslo bylo
jedine né bez ohledu na skute nost, zda se jedná o
plochy stabilizované nebo zastavitelné, plochy
p estavby nebo územních rezerv.

j) Vyhodnocení ú elného využití
zastav ného území a vyhodnocení pot eby
vymezení zastavitelných ploch

Vymezení ploch a koridor , ve kterých je
rozhodování o zm nách v území podmín no
dohodou o parcelaci
• V 1. zm n ÚP Žákava nejsou vymezeny plochy a
koridory, ve kterých je rozhodování o zm nách v území
podmín no smlouvou s vlastníky pozemk a staveb,
které budou dot eny navrhovaným zám rem

• 1. zm nou ÚP Žákava není dot ena koordinace
využívání území z hlediska širších vztah ve smyslu
vydaného ÚP Žákava.

• V 1 zm n ÚP Žákava nedochází k nár stu pot eby
nových zastavitelných ploch nad rámec ploch
zapracovaných ve vydaném ÚP.

k) Vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztah v území

l) Vyhodnocení spln ní požadavk
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva
obce o obsahu zm ny územního plánu
po izované zkráceným postupem

Vymezení ploch a koridor , ve kterých je
rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie
• V 1. zm n ÚP Žákava nejsou vymezeny plochy a
koridory, ve kterých je rozhodování o zm nách v území
podmín no zpracováním územní studie

• 1. zm na ÚP Žákava byla po ízena zkráceným
postupem po izování zm ny územního plánu ve smyslu
§ 55a) a souvisejících dle SZ (stavební zákon) ve zn ní
pozd jších p edpis , je v souladu s požadavky na
po ízení zm ny územního plánu, které vyplývají ze
ZOUÚP Žákava (Zpráva o uplat ování ÚP Žákava) za
období od jeho vydání, tj. 2014 až 2018).
• 1. zm na ÚP Žákava byla vypracována v souladu s
novelou zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon,
vyhláškou .500/2006 Sb. o územn plánovacích

Vymezení ploch a koridor , ve kterých je
rozhodování o zm nách v území podmín no vydáním
regula ního plánu
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• Na pozemcích se nachází hasi ské h išt v etn jeho
zázemí.
• V platném ÚP Žákava je v p edm tné lokalit
vymezena plocha pro SN – Plochy smíšené
nezastav ného území, protože se jedná o VKP (údolní
niva eky Úslavy), sou ást segment RÚSES, pozemky
v aktivní zón stanoveného záplavového území a
území s výskytem zvlášt chrán ných druh flory a
fauny.
• P vodn uvažovaná díl í zm na byla z ešení 1.
zm ny ÚP Žákava vylou ena po dohod s obcí a
s po izovatelem s následujícím od vodn ním:
- S ohledem na požadavky vyplývající z tzv. vodního
zákona, dle kterého nejsou p ípustné žádné stavby v
aktivní zón záplavového území byla p vodn
uvažovaná díl í zm na z dalšího zpracování 1. zm ny
ÚP vylou ena.
- Plocha se nachází v aktivní zón záplavového území
eky Úslavy.
- Za azení lokality v platném ÚP do ploch SN – Plochy
smíšené nezastavitelné a v rámci RBK (mimo sousední
RBC) nebrání sou asnému využití a je zárove
v souladu s principy ochrany p írody a krajiny a vodním
zákonem.
- Zm na a za azení lokality do ploch O(s) – Plochy
ob anského vybavení pro sport a rekreaci by bylo
v rozporu se zákonem . 183/2006 Sb., stavební
zákon, související vyhláškou . 501/2006 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis a zákonem . 254/2001 Sb., vodní
zákon, protože by se dané území vymezením plochy
O(s) by stabilizované prohlásilo za zastav né
respektive zastavitelné a p itom by se musela zástavba
nesouvisející s vodním tokem v etn oplocení apod.
úpln vylou it.

podkladech, územn plánovací dokumentaci a o
zp sobu evidence územn
plánovací
innosti,
vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území a zákonem .500/2004 Sb., správní
ád, vše ve zn ní pozd jších p edpis tím, že obsah
dokumentace respektuje požadavky vyplývající
z p ílohy . 7 p íslušné vyhlášky (viz výše).
• Vzhledem k charakteru, rozsahu a po tu díl ích zm n
byl z d vodu p ehlednosti a jednozna nosti jejich
vymezení do grafické ásti Od vodn ní 1. zm ny ÚP
za azen výkres II.2.D Schéma se zákresem souboru
díl ích zm n 1. zm ny ÚP Žákava.
• Vzhledem k tomu, že 1. zm na ÚP neobsahuje nové
plochy s nároky na zábor PF (p dní fond) výkres II.2.C
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu není
sou ástí grafické ásti Od vodn ní 1. zm ny ÚP
Žákava.
Ze ZOUÚP Žákava vyplynuly požadavky na obsah a
ešení v rámci 1. zm ny ÚP Žákava:
• Díl í zm ny požadované obcí Žákava
• Aktualizace zastav ného území
• Zapracování nov vyhlášených záplavových území
v etn aktivní zóny (Úslava, Bradava)
• Revize ÚP dle PÚR R ve zn ní Aktualizace . 1
• Revize ÚP dle ZÚR PK ve zn ní Aktualizace . 1, 2 a 4
• Revize ÚP dle ÚAP ORP Blovice (2016)
• Aktualizace ÚP v rozsahu úpravy obsahu dokumentace
dle zákona . 183/2006 Sb. a vyhlášky . 500/2006 Sb.,
o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací
innosti ve zn ní pozd jších p edpis
• Ostatní požadavky:
- Revize ÚP dle ÚSK ORP Blovice (11/2018)
- Uvedení zákresu koridor pro VPS do souladu ve
všech grafických p ílohách ÚP
- Požadavky ostatních vybraných DO v etn SPÚ (státní
pozemkový ú ad)

Aktualizace zastav ného území
• Viz kapitola i) Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení
v etn vybrané varianty.
Zapracování nov vyhlášených záplavových území
v etn aktivní zóny (Úslava, Bradava)
• Viz kapitola i) Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení
v etn vybrané varianty, ást Koncepce uspo ádání
krajiny.

Díl í zm ny požadované obcí Žákava
• V pr b hu zpracování 1. zm ny ÚP Žákava byla
dohodnuta zm na rozsahu díl ích zm n požadovaných
obcí Žákava tak, že návrh 1. zm ny ÚP Žákava
zahrnuje díl í zm ny A1, B1, B2, C1.
• Souhrnné údaje v etn od vodn ní viz kapitola i)
Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané
varianty, ásti: Urbanistická koncepce, Koncepce
ve ejné infrastruktury a Koncepce uspo ádání krajiny.
• P vodn požadovaná díl í zm na lokalizovaná v
aktivní zón eky Úslava byla z ešení 1. zm ny ÚP
zcela vylou ena.
• V souladu se sou asným využitím (zejména na
pozemcích p. . 711/3, 711/9, 711/11, 1019/8) m la být
vymezena stabilizovaná plocha ob anského vybavení
pro sport a rekreaci - O(s) tak, jak je dlouhodob
užívána.

Revize ÚP dle PÚR R ve zn ní Aktualizace . 3
• Viz kapitola b) Soulad návrhu zm ny územního plánu s
politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem
Revize ÚP dle ZÚR PK ve zn ní Aktualizace . 4
• Viz kapitola b) Soulad návrhu zm ny územního plánu s
politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem
Revize ÚP dle ÚAP ORP Blovice (2016)
• Ur ení n kterých problém k ešení v ÚPD s
požadavky na odstran ní nebo omezení:
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Problémy dopravní infrastruktury
• Nedostate ná kapacita místních komunikací byla
áste n odstran na rekonstrukcí pr tahu silnice III.
t ídy v etn demolice budovy bývalého statku, které

bránil budoucí úprav trasy silni ního pr tahu v etn
dopln ní chodník a doprovodné zelen .
• Obec má k dispozici - P edb žný urbanistický
návrh ešení využití území bývalého „Panského dvora“
(Ing. arch. O.Fára, 04/2017).

• Další problémy v doprav zp sobuje p edevším
zem d lská doprava, která je v ÚP ešena systémem

HPC dle provedené KoPÚ a návrhem krátké silni ní
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Ostatní požadavky
Revize ÚP dle ÚSK ORP Blovice (11/2018)
• V roce 2018 byla dokon ena ÚSK Blovice (Územní
studie krajiny) pro celé území ORP Blovice, která byla
následn p íslušným po izovatelem, tj. ÚÚP (Ú ad
územního plánování) M Ú Blovice, vložena do
evidence územn plánovací innosti.
• ÚSK eší n kolik základních oblastí problematiky
uspo ádání krajiny jako celku:
- Voda v krajin
- Osídlení v krajin
- Hospoda ení v krajin , které se dále d lí na:
- A) Zem d lská krajina
- B) Lesní krajina
- C) T žba nerostných surovin
- Hodnoty a struktury v krajin , které se dále d lí na:
- A) P írodní krajina
- B) Kulturní krajina
- C) Infrastruktury v krajin
• ÚSK eší za azení díl ích ástí krajiny dle tzv.
charakteristiky krajiny, která je uvedena souhrnn v
p íloze . 1.
• Území obce Žákava se jedná o ChK Soutok Bradava –
Úslava.
• ÚSK uvádí dle jednotlivých problémových okruh
ešení dané krajiny rámcové podmínky využití a
doporu ení pro opat ení asto v podrobnosti, která
nep ísluší ÚPD, jsou v ÚP respektovaná nebo koncepcí
uspo ádání krajiny jsou ve smyslu stanovených RZV
(rozdílný zp sob využití) umožn ny.
• ÚSK dále uvádí dle jednotlivých problémových okruh
ešení dané krajiny návrh na zm ny ve využívání ploch
asto v podrobnosti, která v n kterých p ípadech
nep ísluší ÚPD.
• ást voda v krajin pracuje s pojmem údolní niva
urbanizovaná a údolní niva p írodní s tím, že jsou
doporu ena opat ení za ú elem ochrany vod a zlepšení
retence vody v území, což je v platném ÚP komplexn
ešeno zejména v koncepci uspo ádání krajiny v etn
vymezení RÚSES a LÚSES, v urbanistické koncepci,
stanovením podmínek ve smyslu RZV nebo
specifických podmínek pro vybrané plochy a na
základ nov stanovené hranice záplavového území
ek Úslava a Bradava v etn aktivní zóny.
• ást osídlení v krajin obsahuje vymezení ploch
ur ených v platném ÚP pro zástavbu nebo p estavbu
v etn ploch územní rezervy, které dle ÚSK mají
negativní dopad na okolní krajinu (estetické a funk ní
hledisko), nebo se jedná o neúm rnou expanze do
okolní krajiny a nevhodné sm rování plošného rozvoje
obce.
• V ÚSK je navrženo zrušení vybraných rozvojových
ploch dle platného ÚP.

spojky od zem d lského areálu k inunda nímu mostu a
dále s p ímým p ipojením na silnici I/19.
Problémy ochrany p írody a krajiny
• Sm r propojení regionálních biokoridor z hlediska
konkretizace pr b hu a zp sobu využití území je již
v ÚP zapracován, byl ádn projednán a chválen s tím,
že z hlediska zapracování RÚSES (regionální systém
ekologické stability) byly základním podkladem
rozpracované ZÚR PK ve zn ní Aktualizace . 1 (dále
také ZÚRPK), se kterými byl návrh ÚP v pr b hu prací
koordinován a upraven.
• Návrh ÚSES byl koordinován s ÚPD okolních obcí a
byl zpracován autorizovanou osobou, Ing. Josef Krásný
na podklad provedené KoPÚ.
Problémy hygienické
• Hluk ze silni ní dopravy je nejvýznamn jší v p ímém
dotyku se silnicí nadregionálního významu I/19, což je
v ÚP ešeno návrhem výhledové p eložky severním
sm rem v návaznosti a severní p eložku Nezv stic ve
dvou alternativách v souladu se ZÚPK.
• Hygienické závady chatových osad - likvidace splašk
a komunálního odpadu jsou v ÚP ešeny stabilizací
místních a ú elových komunikací pro zajišt ní p ístupu
k rekrea ním objekt m, pro p ípadné uložení
nezbytných technických sítí v etn kanalizace a
zejména omezením dalšího rozvoje rekrea ní zástavby
s tím, že v ÚP je ešeno umíst ní nové OV na
západním okraji obce, které umož uje budoucí
p ipojení v tší ásti zástavby.
Problémy sociální
• Rozvoj sídla, sociální soudržnost a kapacita
ob anského vybavení jsou v ÚP ešeny vymezením
nezbytn nutných ploch pro bydlení i výrobu za ú elem
zajišt ní p im ené nabídky pracovních pozic v míst
v etn p estavby nevhodn využitých objekt pro
umíst ní OV (ob anské vybavení).
Problémy urbanistické
• Výšková hladina zástavby v plochách výrobních
vzhledem k bytové zástavb není vzhledem k umíst ní
zem d lských areál tak výrazn negativn vnímána.
• V ÚP je zachován také vzhledem ke stanovenému
PHO zem d lského provozu odstup obytné zástavby
od souboru staveb zem d lské farmy s BPS, který ve
smyslu 1. zm ny ÚP bude využit p evážn pro krajinné
úpravy s clonící a ochrannou funkcí ve form
krajinného parku, který bude tvo it mezi obytnou
zástavbou , zem d lským areálem a navazující volnou
krajinou p irozen jší p echod.
Aktualizace ÚP v rozsahu úpravy obsahu
dokumentace dle zákona . 183/2006 Sb. a vyhlášky
. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech,
územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence
územn plánovací innosti ve zn ní pozd jších
p edpis
• Viz kapitola d) Soulad s požadavky stavebního zákona
a jeho provád cích právních p edpis .
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Ozna ení plochy dle ÚSK
O. Žákava 001

O. Žákava 005

Ozna ení a využití plochy dle ÚPD
Z-703-0 pro V
Viz díl í zm na G2a) a G2b) 1.
zm ny ÚP
R-158-0 územní rezerva pro R(z) na
ploše pro Z
R-006-0 územní rezerva pro B(i) na
ploše Z
R-152-0 územní rezerva pro R(z) na
ploše pro Z
Viz díl í zm na C1 (K-854-0 pro SN)
1. zm ny ÚP
Z-004-0 pro B(i)

O. Žákava 006

Z-402-0 pro SO(v)

O. Žákava 007

Z-008-0 pro B(i)

SN-Plochy smíšené nezastav ného
území

O. Žákava 008

P-054-0 plocha p estavby pro B(v) v
ZÚ
Z-010-0 pro B(v)

SN-Plochy smíšené nezastav ného
území
SN-Plochy smíšené nezastav ného
území
Z-Plochy zem d lské

O. Žákava 002
O. Žákava 003
O. Žákava 004

O. Žákava 009
O. Žákava 010

P-007-0 plocha p estavby pro B(v) v
ZÚ

Zm na dle ÚSK
Z-Plochy zem d lské

Zd vodn ní dle ÚSK
Negativní dopad na okolní krajinu
(estetické a funk ní hledisko)

Z-Plochy zem d lské

Neúm rná expanze do okolní
krajiny
Neúm rná expanze do okolní
krajiny
Neúm rná expanze do okolní
krajiny

Z-Plochy zem d lské
Z-Plochy zem d lské

SN-Plochy smíšené nezastav ného
území
SN-Plochy smíšené nezastav ného
území

• Zrušení uvedených rozvojových ploch v ÚP je možné
pouze p i zm n nebo aktualizaci ÚP.
• 1. zm na ÚP zrušení uvedených rozvojových ploch dle
ÚSK ne eší, protože takový požadavek v usnesení
ZOŽ ani v zadání zm ny, které bylo sou ástí ZOUÚP,

Negativní dopad na okolní krajinu
(estetické a funk ní hledisko)
Nevhodné sm rování plošného
rozvoje obce, negativní dopad na
okolní krajinu (estetické a funk ní
hledisko)
Nevhodné sm rování plošného
rozvoje obce, negativní dopad na
okolní krajinu (estetické a funk ní
hledisko)
Nevhodné sm rování plošného
rozvoje obce
Neúm rná expanze do okolní
krajiny
Neúm rná expanze do okolní
krajiny

na základ které je 1. zm na ÚP zpracovaná, nebyl
obsažen.
• Z d vodu posouzení jsou v tabulce zm n
doporu ených v ÚSK u jednotlivých ploch dopln no
ozna ení plochy dle ÚP respektive 1. zm ny ÚP.
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m) Vyhodnocení souladu se schváleným
výb rem nejvhodn jší varianty a
podmínkami k její úprav v p ípad postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona

• ást hospoda ení v krajin eší ZTTP – plochy
zem d lské/ sp. trvalý travní porost na plochách
zem d lských dle platného ÚP s od vodn ním, že jde
o velmi svažité plochy na m lké p d (< 30cm),
klasifikované jako nevhodné pro polní výrobu.
• Taková opat ení jsou v ÚP ešena na podklad
provedené KoPÚ a dle platného ÚP jsou možná ve
smyslu stanovených podmínek RZV pro plochy Z –
Plochy zem d lské.
• ást hodnoty a struktury v krajin eší tzv. biolinie,
plochy smíšené nezastav ného území a biolinie,
plochy p írodní na plochách Z – Plochy zem d lské
nebo SN – Plochy smíšené nezastav ného území dle
platného ÚP s od vodn ním, že jde o protierozní
ochranu p dy, zlepšení vodního režimu, podporu
biodiverzity a zlepšení prostupnosti krajiny.
• Taková opat ení jsou v ÚP ešena na podklad
provedené KoPÚ a dle platného ÚP jsou možná ve
smyslu stanovených podmínek RZV pro plochy Z –
Plochy zem d lské a SN – Plochy smíšené
nezastav ného území.

• Pro 1. zm nu ÚP Žákava není relevantní.

n) Vyhodnocení souladu s pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu v
p ípad postupu podle § 51 odst. 3
stavebního zákona
• Pro 1. zm nu ÚP Žákava není relevantní.

o) Vyhodnocení souladu s pokyny k úprav
návrhu územního plánu v p ípad postupu
podle § 54 odst. 3 stavebního zákona
• Pro 1. zm nu ÚP Žákava není relevantní.

p) Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o
po ízení územního plánu nebo jeho zm ny a
o jejím obsahu v p ípad postupu podle § 55
odst. 3 stavebního zákona

Uvedení zákresu koridor pro VPS do souladu ve
všech grafických p ílohách ÚP.
• Zákres koridoru pro VPS respektive modernizaci
železni ní trati je uveden do souladu ve všech
grafických p ílohách ÚP v rámci díl í zm ny E1 tím, že
obrys koridoru (ší ka 200 m) zakreslený ve výkresech
grafické ásti ÚP byl dopln n do výkresu VPS, VPO a
asanací grafické ásti 1. zm ny ÚP Žákava.
• V pr b hu zpracování 1. zm ny ÚP Žákava byl
dohodnut další postup tak, že návrh 1. zm ny ÚP
Žákava nebude zahrnovat zp esn ní plochy a koridoru
VPS ZVN 400 kV Ko ín dle p vodního požadavku
EPS, a.s. .j. 986/16/11000 ze dne 10.10.2016, který
nebyl ze strany ZOŽ (Zastupitelstvo obce Žákava)
akceptován.
• Na základ posouzení územních souvislostí se
projektant ÚP rozhodl zapracovat nap ímení vedení
ZVN, zp esn ní vymezení VPS a obrysu koridoru v
návaznosti na hranici sousední obce Nezv stice v
rámci díl ích zm n F1a), F1b), F1c), protože se tím ÚP
uvádí do souladu s ÚAP ORP Blovice (2016) a zárove
zákres koridoru je uveden do souladu ve všech
grafických p ílohách ÚP tím, že obrys koridoru (ší ka 70
m) zakreslený ve výkresech grafické ásti ÚP byl
dopln n do výkresu VPS, VPO a asanací grafické ásti
1. zm ny ÚP Žákava.

• Pro 1. zm nu ÚP Žákava není relevantní.

q) Vý et záležitostí nadmístního významu,
které nejsou ešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona),
s od vodn ním pot eby jejich vymezení
• V 1. zm n ÚP Žákava se nevymezují záležitosti
nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR PK
ve zn ní Aktualizace . 4.

r) Vý et prvk regula ního plánu s
od vodn ním jejich vymezení
• V 1. zm n ÚP Žákava se nestanovují prvky
regula ního plánu.

s) Vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného ešení na zem d lský p dní
fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
Zem d lská p da (ZPF)
• V dot eném území byla zpracována komplexní
pozemková úprava (KoPÚ), která byla respektovaná a
zapracovaná ve vydaném ÚP (2014).
• V dot eném území se nachází HOZ (hlavní
odvod ovací za ízení) ve správ SPÚ, která byla dle
dostupných podklad dopln na do výkresu II.2.A
Koordina ní výkres grafické ásti Od vodn ní 1.
zm ny ÚP Žákava s ohledem na jejich charakter (limit
využití území).
• V dot eném území nachází také podrobné
odvod ovací za ízení (POZ), tj. drenážní sí , která je
p íslušenstvím pozemk s tím, že vzhledem k dob

Požadavky ostatních vybraných DO v etn SPÚ
(státní pozemkový ú ad)
• Viz kapitola e) Soulad s požadavky zvláštních právních
p edpis a soulad se stanovisky dot ených orgán
podle zvláštních právních p edpis , pop ípad
s výsledkem ešení rozpor .
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• D vodem jsou provedené zm ny druhu pozemk a
uskute n ná realizace staveb, pro které byl zábor
p edpokládán, ochrana PUPFL a krajinného rázu na
hranici zástavby a volné krajiny.
• V 1. zm n ÚP Žákava dochází zp esn ním vybrané
zastavitelné plochy ke snížení záboru pozemk
ur ených k pln ní funkcí lesa (PUPFL) oproti
p edpokladu ve vydaném ÚP (2014) o -0,07 ha.

vzniku drenážní sít není její stávající stav ani
funk nost známa.
• V 1. zm n ÚP Žákava nedochází k novému záboru
zem d lského p dního fondu (ZPF) nad rámec ploch
bilancovaných ve vydaném ÚP (2014).
• V rámci 1. zm ny ÚP dochází ke zp esn ní
zastavitelné plochy respektive ke zrušení její dosud
nevyužité ásti p vodn p edpokládaného záboru ZPF
(stavba již realizovaná na jmenovit ur ené ploše Z703-0 dle platného ÚP) v ploše díl í zm ny G2b) dle
aktuálního stavu KN v DKM (digitální katastrální mapa
zachycující stav KN ke datu 30.5.2019) a v souvislosti s
aktualizací zastav ného území v ploše díl í zm ny
G2a) (p vodn p edpokládaný zábor ZPF snížen o 0,55 ha).
• D vodem je uskute n ná realizace stavby, pro kterou
byl zábor ur en, ochrana ZPF a krajinného rázu na
hranici zástavby a volné krajiny.
• V rámci 1. zm ny ÚP dochází k vymezení zastavitelné
plochy Z-303-0 a zv tšení zastavitelné plochy Z-751-0
na úkor zrušené zastavitelné plochy Z-351-0 v ploše
díl í zm ny B1 a B2 bez nároku na další zábor ZPF.
• D vodem jsou zm n né vlastnické pom ry v území a
zám r obce na realizaci technického zázemí obce na
rozší ené ploše Z-751-0 p i zajišt ní dostate ného
odstupu s nezbytn nutným ve ejným prostranstvím s
MK (místní komunikace) a pásem ochranné a clonící
zelen ve vztahu k sousední obytné zástavb .
• V 1. zm n ÚP Žákava dochází zp esn ním vybraných
zastavitelných ploch ke snížení záboru zem d lského
p dního fondu (ZPF) oproti p edpokladu ve vydaném
ÚP (2014) o -0,55 ha.

Sou ástí 1. zm ny ÚP Žákava je aktualizace vymezení
zastav ného území (ZÚ) k datu 30.5.2019.
• Podrobný popis aktualizace ZÚ v etn od vodn ní je
uveden v kapitole i) Komplexní zd vodn ní p ijatého
ešení v etn vybrané varianty.
• Souhrnný p ehled podává výkres I.2.A Výkres
základního len ní území grafické ásti 1. zm ny ÚP
Žákava.
Souhrnný p ehled o navrhovaných díl ích zm nách
v etn od vodn ní podává kapitola i) Komplexní
zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty
a výkres II.2.D Schéma se zákresem souboru díl ích
zm n grafické ásti od vodn ní 1. zm ny ÚP Žákava.

Lesní p da (PUPFL)
• V 1. zm n ÚP Žákava nedochází k novému záboru
pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa (PUPFL) nad
rámec ploch bilancovaných ve vydaném ÚP (2014).
• V rámci 1. zm ny ÚP nedochází k dot ení pásma do
50 m od okraje lesa nad rámec ploch ešených v
platném ÚP s tím, že podle ustanovení §§47 a 48
zákona .289/1995 Sb., o lesích a o zm n n kterých
zákon (lesní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis lze
v tomto pásmu umis ovat stavby pouze výjime n po
p edchozím souhlasu orgánu státní správy les .
• V rámci 1. zm ny ÚP dochází k aktualizaci rozsahu
PUPFL (provedené zalesn ní nebo odlesn ní
vybraných pozemk ) v plochách díl ích zm n D1 a
G3a).
• V ploše díl í zm ny D1 bylo uskute n no “náhradní
zalesn ní” pozemk .
• V ploše díl í zm ny G3a) je p vodn p edpokládaný
zábor PUPFL snížen o -0,07 ha) v souvislosti se
zp esn ním p vodn vymezené zastavitelné plochy Z701-0 dle aktuálního stavu KN v DKM (digitální
katastrální mapa zachycující stav KN ke datu
30.5.2019), na které již bylo realizováno “odlesn ní” a
provedena uvažovaná stavba.
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TAB. 1 - VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO EŠENÍ 1. ZM NY ÚP ŽÁKAVA NA ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND
Obec: ŽÁKAVA
Katastrální území: ŽÁKAVA U NEZV STIC
Ozna ení Po adové Ozna ení RZV
díl í
íslo
plochy
zm ny
plochy

B2
Nová ZP
B1-B2
Zrušená
ZP
G2a) –
G2b)
P vodní
ZP
G2a)
Zp esn ná
ZP dle
provedené
stavby
B1
P vodní
ZP
B1
Zp esn ná
ZP
Zábor ZPF
celkem
(m2)
Zábor ZPF
celkem
(ha)

303

Z-303-0

VP

351

Z-351-0

VP(z)

703

Z-703-0

703

Zábor ZPF Zábor ZPF
celkem
dle druhu
(m2)
pozemk
Orná
Chmelnice Vinice

Zábor ZPF
dle TO
Zahrady

Sady

TTP
(trvalé
travní
porosty)

I

Investice
do p dy
II

III

IV

Nezem d
lské
pozemky

Katastrální
území

V

513

513

0

0

0

0

0

0

0

0

513

0

0

1221 Žákava u
Nezv stic
-1221 Žákava u
Nezv stic

-3552

-3552

0

0

0

0

0

0

0

0

-3552

0

0

VS

-19287

-19287

0

0

0

0

0

0

0

0

-19287

0

0

0 Žákava u
Nezv stic

Z-703-0

VS

13821

13821

0

0

0

0

0

0

0

0

13821

0

0

0 Žákava u
Nezv stic

751

Z-751-0

VS

-12266

-12266

0

0

0

0

0

0

0

0

-12266

0

0

0 Žákava u
Nezv stic

751

Z-751-0

VS

15305

15305

0

0

0

0

0

0

0

0

15305

0

0

0 Žákava u
Nezv stic

-5466

-5466

0

0

0

0

0

0

0

0

-5466

0

0

0

-0,55

-0,55

0

0

0

0

0

0

0

0

-0,55

0

0

0

Vysv tlivky:
- ZP = Zastavitelná plocha, - RZV = Rozdílný zp sob využití ploch, - VP = Plochy ve ejných prostranství, - VP(z) = Plochy ve ejných prostranství – Ve ejná zele , - VS = Plochy smíšené
výrobní
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TAB. 2 - VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO EŠENÍ 1. ZM NY ÚP ŽÁKAVA NA PUPFL
Obec: ŽÁKAVA
Katastrální území: ŽÁKAVA U NEZV STIC
Ozna ení díl í zm ny Po adové íslo
plochy
G3a) – G3b)
701
P vodní ZP
G3a)
Zp esn ná ZP dle
provedené stavby
Celkem (m2)
Celkem (ha)

701

Ozna ení plochy

RZV

Z-701-0

Zábor PUPFL celkem Lesní vegeta ní
(m2)
stupe
V
-16243 3 – dubovo- bukový

Z-701-0

V

15577 3 – dubovo- bukový
-666
-0,07

Vysv tlivky:
- ZP = Zastavitelná plocha, - RZV = Rozdílný zp sob využití ploch, - V = Plochy výroby a skladování
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Lesní typ

K.ú.
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3I1
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3I1
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• Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu 1. zm ny ÚP Žákava.

t) Rozhodnutí o námitkách v etn samostatného od vodn ní
• K návrhu 1. zm ny ÚP Žákava nebyly podány námitky.

u) Vyhodnocení p ipomínek
• K návrhu 1. zm ny ÚP Žákava nebyly podány p ipomínky.

v) Textová ást ÚP Žákava s vyzna ením zm n
• Následující text vychází z textu ÚP Žákava s vyzna ením díl ích zm n v rámci 1. zm ny ÚP Žákava:
- Zrušené ásti textu jsou škrtnuty
- Nov vložené ásti textu jsou podtrženy a zd razn ny tu ným textem
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a)

Vymezení zastav ného území

- p írody a krajiny v etn systému regionálního (ZÚR
PK), místního SES a topologie krajiny v etn vybrané
zelen rostoucí mimo les a skupin strom a stromo adí.
- kulturn historických hodnot, nemovitých kulturních
památek v etn archeologických zón a ÚAN (území
archeologických naleziš )
- urbánních hodnot p i zachování charakteru sídla s
r znorodou zástavbou p ím stského a venkovského
charakteru, individuálního typu se zázemím zahrad a
zelen sídelní v etn vazby na volnou p evážn
zem d lskou krajinu a plochy les a zelen rostoucí
mimo les zejména v údolních nivách Bradavy a eky
Úslavy.
• Za ú elem ochrany hodnot v urbanizovaném území je
krom jiného sledována ochrana památkových objekt
a archeologických lokalit.
• Z hlediska historické struktury sídel se dle srovnání se
stabilním katastrem do sou asné doby zachovala
podstatná ást p vodní zástavby v sídle Žákava,
kterou je nutné chránit a citliv doplnit novou vhodnou
zástavbou respektující p vodní urbanistický a
architektonický charakter této ásti obce.
• Jako historickou dominantu obce je nutné chránit:
- kostel sv. Vav ince a
- poz statky bývalé tvrze ve form sýpky

• Zastav né území je vymezeno k datu 30.6.2013 a je
zakresleno v grafické ásti ÚP (územní plán) ve
výkresu I.2.A. Výkres základního len ní území.
• Na území obce je vymezeno 43 díl ích zastav ných
území.
• Hranici každého díl ího zastav ného území tvo í ára
vedená po hranici parcel, nebo spojnice lomových
bod stávajících hranic nebo bod na t chto hranicích.
• Zastav né území je 1. zm nou ÚP aktualizované
k datu 30.5.2019 a je zakresleno v grafické ásti ÚP
(územní plán) ve výkresu I.2.A. Výkres základního
len ní území.

b) Základní koncepce rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje jeho hodnot
• Území je koncipováno pro optimalizovaný hospodá ský
i sociální rozvoj p i zabezpe ení d sledné ochrany
p írodního a životního prost edí se zastoupením
zastavitelných ploch, ploch p estavby a ploch
územních rezerv ur ujících sm r rozvoje obce v
dlouhodob jším horizontu.
• Základním cílem je udržení kvalitního prost edí pro
ú ely bydlení a rekreace p i sou asném zajišt ní
p im eného po tu pracovních p íležitostí a optimální
úrovn ob anského vybavení.
• Sídlo Žákava bude rozvíjeno jako souvisle
urbanizované území se zachováním nezastav ných
ástí uvnit zastav ného území pro realizaci ve ejné
zelen a pr chod prvk ÚSES (územní systém
ekologické stability).
• Samostatn urbanizované ásti tvo í plochy zástavby
za silnicí k Nezv sticím, výrobní zóna za silnicí, díl í
enklávy chat a ostatních objekt v údolní niv Bradavy
a chatová osada za tratí se zachováním
nezastav ných ástí uvnit zastav ného území pro
realizaci ve ejné zelen a pr chod prvk ÚSES
(územní systém ekologické stability) zejména podél
Bradavy.
• Ve volné krajin nebudou vytvá ena nová sídla nebo
samoty nad rámec ploch ur ených v ÚP .
• Stávající samoty ve volné krajin budou zachovány a
rozvíjeny v souladu s p edpoklady dle územního plánu
v hranicích jejich zastav ného území.
• Celé území obce je rozd leno na urbanistické a
krajinné sektory.
• D raz na stavební rozvoj je kladen v urbanistickém
sektoru Žákava.
• V krajinných sektorech je prvo adá ochrana krajinného
rázu, p írodních a krajinných hodnot s omezeným
rozvojem zastavitelných ploch zejména v sektorech Za
silnicí pro výrobu a Za tratí pro rekreaci.
• Ochrana hodnot je nad azena zám r m na rozvoj
v území.
• Jedná se zejména o ochranu:

c) Urbanistická koncepce v etn vymezení
zastavitelných ploch, ploch p estavby a
systému sídelní zelen
c) Urbanistická koncepce, v etn
urbanistické kompozice, vymezení ploch s
rozdílným zp sobem využití, zastavitelných
ploch, ploch p estavby a systému sídelní
zelen
• Urbanistická koncepce p edm tného území vychází z
p edpoklad a podmínek rozvoje vyplývajících
z nad azené ÚPD a z následujících rozvojových
zám r a trend :
- modernizace železni ní trati v etn zdvojkolejn ní a
elektrifikace
- p eložka silnice I. t ídy
- úpravy na místní i nadmístní komunika ní síti
související s p eložkou silnice I. t ídy nebo ešící místní
dopravní závady
- turistické a cyklistické stezky a trasy místního a
nadmístního významu ešící krom jiného také
zlepšení pr chodnosti krajinou
- zám r na rekonstrukci elektrického vzdušného vedení
VVN 400 kV v rozsahu stávajícího vymezeného
koridoru
- koncepce odkanalizování a išt ní odpadních vod,
zásobování vodou, elektrickou energií a plynem
- dopln ní ploch technické infrastruktury v etn výstavby
centrální obecní OV a technického dvora se sb rným
dvorem odpad
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- Nejzávažn jší zám ry jsou:
- p estavba bývalého panského dvora pro technický dv r
obce v etn sb rného dvora, rozší ení sportovišt a
bydlení v obytných domech respektive RD,
- výstavba RD na volných plochách a v návaznosti na
zastav né území mimo ochranné pásmo zem d lské
farmy
- koridor pro výstavbu místní komunikace pro p evedení
dopravy ze zem d lské farmy mimo st ed obce
- rezervní plochy pro bydlení a podmín n zastavitelné
zahrady, jejichž využití bude možné pouze za
p edpokladu zm ny podmínek ochranného pásma
zem d lské farmy
- jedná se o urbanistický sektor, který je ešen
komplexn zejména s ohledem na zásadní
problematiku rozvoje základních funkcí obce v nejvíce
urbanizované ásti ešeného území p i zajišt ní
ochrany životního prost edí. Rozvojové plochy jsou
soust ed ny do jižní až jihozápadní ásti, kde jsou
limitovány navrženou místní komunikací.

- rozší ení ploch výroby a skladování mimo souvislou
obytnou zástavbu obce
- využití a revitalizace plochy býv. Panského dvora
v Žákav pro technický dv r a smíšené bydlení
- rozší ení nabídky ploch pro individuální bydlení
p ím stského nebo venkovského charakteru a zahrady
s využitím proluk, nevhodn využitých nebo
uvoln ných ploch
- z hlediska využití nových rozvojových ploch pro bydlení
je preferovaný takový zp sob urbanistického,
architektonického a stavebn technického ešení, které
umožní docílení p im ených hustot obyvatelstva ve
vztahu k pot ebné úrovni ve ejné infrastruktury
- stabilizace a vymezení ploch nejvýznamn jších
ve ejných prostranství
- stabilizace stávajících rekrea ních zahrad a chatových
osad i jednotlivých objekt s možností výstavby objekt
individuální rekreace v návaznosti na stávající plochy
za tratí v lokalit Št rkovna.
• Uspo ádání urbanizovaného území sídla Žákava
má podstatn omezené možnosti prostorového rozvoje
zejména z následujících d vod , které musí být p i
ízení rozvoje p edm tného území respektovány:
- konfigurace krajiny s vymezeným záplavovým územím
na ece Úslava a Bradava v etn aktivní zóny na ece
Bradava
- ochranné pásmo chovu hospodá ských zví at – farma
Žákava
- ochranné pásmo vodních zdroj stávající a navrhované
- d sledná ochrana p írody a krajiny a existence zvlášt
chrán ného území Natura 2000 (EVL) Bradava
- koncepce regionálního a místního systému ekologické
stability
- ochrana p dního fondu
- existence stávajících i plánovaných koridor
nad azených systém dopravní a technické
infrastruktury s ochrannými a bezpe nostními pásmy

• V zastav ném území se z hlediska RZV (rozdílný
zp sob využití území) vymezují plochy stabilizované a
plochy zm n dle následujícího len ní:
RZV
RZV - název
B(i)
Plochy bydlení v rodinných domech
B(v)
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské
R
Plochy rekreace
R(z)
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
O(v)
Plochy ob anského vybavení – ve ejná
infrastruktura
O
Plochy ob anského vybavení
O(s)
Plochy ob anského vybavení pro sport a
rekreaci
O(h)
Plochy ob anského vybavení – h bitovy a
poh ebišt
VP
Plochy ve ejných prostranství
VP(z) Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele
SO(v) Plochy smíšené obytné venkovské
D
Plochy dopravní infrastruktury silni ní
D(z)
Plochy dopravní infrastruktury drážní
TI
Plochy technické infrastruktury
V
Plochy výroby a skladování
VS
Plochy smíšené výrobní

• V ešeném území je vymezen urbanistický sektor:
Ozna ení Název
I.

Žákava

I. Žákava
- Urbanistický sektor je vymezen pravým b ehem eky
Úslavy, mlýnským náhonem, levým b ehem a okrajem
nezastav né údolní nivy Bradavy, novou místní
komunikací, zem d lskou farmou.
- Jedná se p evážn o souvisle urbanizované území
zahrnující vlastní ves Žákava v etn zem d lské farmy
- Nejvýznamn jším limitem je stanovené záplavové
území eky Úslava a Bradava, ochranná pásma
vodních zdroj , ochrana EVL Bradava systému
NATURA 2000 a pásmo hygienické ochrany
velkokapacitního kravína.
- Rozvojové možnosti jsou vzhledem k malému
plošnému rozsahu a limit m využití území omezené

• Plochy zm n v zastav ném území se lení na plochy
zastavitelné (Z) a plochy p estavby (P).
• Plochy p estavby jsou dále len ny v závislosti na
p edpokládaném druhu p estavby:
- p estavba demoli ní (brownfields a vybrané objekty)
- p estavba smíšená
- p estavba moderniza ní
- plochy s omezením stavebních úprav staveb
v záplavovém území p i zabezpe ení nutné údržby
stavebního fondu
• P estavba demoli ní (brownfields a vybrané objekty) je
navržena na díl ích plochách p estavby (brownfields),
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specifické podmínky nebo požadavky na jejich
využití.
• Jedná se o plochy s omezením stavebních úprav
nebo zákazem staveb v záplavovém území p i
zabezpe ení nutné údržby stavebního fondu, které jsou
vymezeny v záplavovém území vystavenému výrazným
negativním vliv m p ípadné povodn .
• Jsou to plochy, kde je omezena nebo zakázána není
možná nová výstavba a na stávajících stavbách lze
provád t udržovací práce.
• Jedná se o zastav né plochy v údolní niv Bradavy a
pravob ežní zastav né plochy v údolní niv Úslavy
dot ené p ípadnou povodní.
• Plochy se zákazem nových staveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících jsou
vymezeny v rozsahu stanovené hranice aktivní
zóny záplavového území.
• Na stabilizovaných plochách v aktivní zón
záplavového území jsou zakázány nové stavby
nebo p ístavby, které nesouvisí s vodním tokem
krom provád ní udržovacích prací tak, aby
nedošlo k nep íznivému vlivu na volný pr chod
povod ové vlny nebo rozliv povodn do doby
zajišt ní protipovod ové ochrany nebo zm ny
hranice záplavy.
• Plochy s omezením nových staveb krom
provád ní udržovacích prací na stavbách
stávajících jsou vymezeny v rozsahu stanovené
hranice záplavového území mimo aktivní zónu.
• Na stabilizovaných plochách v záplavovém území
mimo aktivní zónu jsou omezeny nové stavby a
p ístavby krom provád ní udržovacích prací tak,
aby nedošlo k nep íznivému vlivu na volný pr chod
povod ové vlny nebo rozliv povodn do doby
zajišt ní protipovod ové ochrany nebo zm ny
hranice záplavy.

kde se zcela zm ní podstata urbanistické a stavební
struktury. Dosavadní stavební fond bude zcela
odstran n a na uvoln ných plochách bude vybudován
nový. Na území demoli ní p estavby mohou být
zachovány a stavebn upraveny ojedin lé zejména
cenné objekty z hlediska kulturn historického a
spole enského.
• Nejvýznamn jší plocha p estavby je:
- Žákava, U h išt , (bývalý zem d lský areál s
navazujícími manipula ními plochami, tzv. Panský
dv r)
• P estavba smíšená je navržena na díl ích plochách
p estavby, kde se m že áste n zm nit prostorová
struktura a zlepší se technické a provozní parametry
urbanistické struktury tak, aby odpovídaly sou asným
požadavk m. Smíšená p estavba bude probíhat dle
konkrétních podmínek áste n jako demolice
vybraných objekt , dostavba na volných nebo
uvoln ných plochách voln i v prolukách, stavební
úpravy vybraných ástí nebo celých objekt , stavební
úpravy vybraných cenných objekt z hlediska kulturn
historického a spole enského, rekonstrukce a nová
výstavba technické infrastruktury zahrnující rovn ž
úpravu komunikací, ve ejných prostranství a ploch
zelen . Tento druh p estavby je navržen ve více
plochách, z nichž nejvýznamn jší jsou:
- Žákava, Za silnicí, plochy za RD k Nezv sticím
- Žákava, zahrady u Bradavy
- Žákava, u adových dom za silnicí
- Žákava, u adových dom
- Žákava, novodobý objekt na návsi v dolní ásti
historické zástavby
• Moderniza ní p estavba je navržena na ploše ur ené
pro modernizaci železni ní trati, která bude zahrnovat
celkovou p estavbu železni ního koridoru v etn
souvisejících staveb dopravní a technické
infrastruktury.
• V ÚP jsou vymezeny jmenovit ur ené
stabilizované plochy, ve kterých jsou stanoveny

• Vymezené plochy s omezením nebo zákazem stavebních úprav staveb a p ístaveb v záplavovém území jsou:

Po . íslo Ozna ení Ú el, vybrané specifické podmínky v území a požadavky
plochy
plochy
015 S-015-0
Plocha bydlení v rodinných domech (viz RZV) s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací
na stavbách stávajících
051 S-051-0
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
052 S-052-0
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
053 S-053-0
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
055 S-055-0
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
056 S-056-0
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
057 S-057-0
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
058 S-015-0
Plocha bydlení v rodinných domech (viz RZV) se zákazem nových staveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách
S-058-0
stávajících
Plocha bydlení v obytných domech – venkovské (viz RZV) s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
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102 S-102-0
103 S-103-0
104 S-104-0
105 S-105-0
S-106-0
106 S-101-0
S-106-0
107 S-107-0
152 S-152-0
153 S-153-0
154 S-154-0
155 S-155-0
156 S-156-0
157 S-151-0
S-157-0
175 S-175-0
404 S-404-0

udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách
stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách
stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách
stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích
prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní
udržovacích prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích
prací na stavbách stávajících
Plocha rekreace – zahrady a zahrádkové osady (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích
prací na stavbách stávajících
Plocha lesní - rekrea ní (viz RZV) se zákazem nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích prací na stavbách
stávajících
Plocha smíšená obytná - vesnická (viz RZV) se zákazem s omezením nových staveb a p ístaveb krom provád ní udržovacích
prací na stavbách stávajících

Vysv tlivky:
RZV = rozdílný zp sob využití plochy

• Na území obce Žákava se vymezují následující plochy zm n, tj. plochy p estavby (P-000-0) a zastavitelné plochy (Z-0000):
B(i) - Plochy bydlení v rodinných domech
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

001
002
003
004
005
008
009
011
012

P-001-0
Z-002-0
Z-003-0
Z-004-0
Z-005-0
Z-008-0
Z-009-0
P-011-0
Z-012-0

013 Z-013-0

Dostavba obytné zóny RD IV.
Dostavba obytné zóny RD I.
Obytná zóna RD IV.
Obytná zóna RD III.
Obytná zóna RD II.
Obytná zóna RD V.
Dostavba obytné zóny RD III.
Dostavba obytné zóny RD II.
Rozší ení obytné zóny I.

Rozší ení obytné zóny II.

Ú el a vybrané specifické
Plocha
podmínky v území a požadavky (m2)

Plocha podmín n zastavitelná
p i respektování stanovené
hranice záplavového území
s tím, že ást plochy dot ená
p ípadnou povodní je
nezastavitelná a m že být
využita pro zahrady a sady
apod. dle p íslušného RZV
(rozdílný zp sob využití)
plochy. V této ásti plochy však
nesmí být umíst ny žádné
p ekážky (nap . pevné oplocení
apod.), které by bránily rozlivu a
pr chodu p ípadné povodn .
Výše uvedené specifické
podmínky platí do doby
provedení protipovod ových
opat ení nebo zm ny hranice
záplavového území.
Plocha podmín n zastavitelná
p i respektování stanovené
hranice záplavového území
s tím, že ást plochy dot ená
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IVP
(%)

3876
2865
5282
8735
4050
21543
1667
1537
628

845

VRZ

1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1
1-2+1

n
n
n
n
n
5
n
n
n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n
n
n
n
n
n
n
n
n

20 1-2+1

n

n

20
20
20
20
20
20
20
20
20

Min. podíl
plochy
ve .prostr.
(%)
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p ípadnou povodní je
nezastavitelná a m že být
využita pro zahrady a sady
apod. dle p íslušného RZV
(rozdílný zp sob využití)
plochy. V této ásti plochy však
nesmí být umíst ny žádné
p ekážky (nap . pevné oplocení
apod.), které by bránily rozlivu a
pr chodu p ípadné povodn .
Výše uvedené specifické
podmínky platí do doby
provedení protipovod ových
opat ení nebo zm ny hranice
záplavového území.
014 Z-014-0

Obytná zóna RD I.

4647

20 1-2+1

n

n

B(v) - Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

007 P-007-0

010 Z-010-0

054 P-054-0

Ú el a vybrané specifické
Plocha
podmínky v území a požadavky (m2)

Dostavba obytné zóny IV.

Plocha podmín n zastavitelná za
podmínky zajišt ní p ístupové
komunikace s p íslušnými
normovými parametry a zajišt ní
bezkolizního p ipojení nové
zástavby na technickou
infrastrukturu a to zejména
ve ejnou kanalizaci a vodovod.
Rozší ení obytné zóny III.
Plocha podmín n zastavitelná
z hlediska vlivu hluku a ot es ze
stávající silnice I/19. Musí Být
dodrženy minimální odstupové
vzdálenosti dle ÚP p ípadn
vy ešena taková technická
opat ení a dispozi ní ešení,
kterými bude zajišt no dodržení
hygienických požadavk
z hlediska hluku a ot es .
Plocha podmín n zastavitelná
p i respektování stanovené
hranice záplavového území
s tím, že ást plochy dot ená
p ípadnou povodní je
nezastavitelná a m že být
využita pro zahrady a sady
apod. dle p íslušného RZV
(rozdílný zp sob využití)
plochy. V této ásti plochy však
nesmí být umíst ny žádné
p ekážky (nap . pevné oplocení
apod.), které by bránily rozlivu a
pr chodu p ípadné povodn .
Výše uvedené specifické
podmínky, které se týkají
stanoveného záplavového
území, platí do doby provedení
protipovod ových opat ení
nebo zm ny hranice
záplavového území.
Dostavba obytné zóny s vesnickým Plocha podmín n zastavitelná p i
bydlením
respektování stanovené hranice
záplavového území s tím, že ást
plochy dot ená p ípadnou
povodní respektive je ohrožena
záplavením pod vodním dílem,
rybníkem Hvíž alka je
nezastavitelná a m že být využita
pro zahrady a sady, ve ejné
prostranství nebo ve ejnou zele
v rámci p íslušného RZV (rozdílný
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IVP
(%)

VRZ

Min. podíl
plochy
ve .prostr.
(%)

19853

25 1-2+1

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n
n

2370

25 1-2+1

n

n

4972

25 1+1

n

n
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zp sob využití) dané plochy.
V této ásti plochy však nesmí být
umíst ny žádné p ekážky (nap .
pevné oplocení apod.), které by
bránily rozlivu a pr chodu
p ípadné povodn .
Výše uvedené specifické
podmínky platí do doby
provedení protipovod ových
opat ení nebo zm ny hranice
záplavového území.

R - Plochy rekreace
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

101 Z-101-0

Rozší ení rekrea ní zóny

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Lokalita Št rkovna

Plocha
(m2)

IVP
(%)

14348

VRZ

5 1+1

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
5

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

R(z) - Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

151 Z-151-0

Zahrady I.

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha podmín n zastavitelná
s ohledem na podmínky
ochranného pásma areálu
zem d lské výroby

Plocha
(m2)

IVP
(%)

5405

VRZ

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
1n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

VRZ

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

5

O(s) - Plochy ob anského vybavení pro sport a rekreaci
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

201 P-201-0

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Rozší ení sportovn rekrea ního
areálu

Plocha
(m2)

IVP
(%)

2368

10 1+1

VP - Plochy ve ejných prostranství
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

301 Z-301-0
302 Z-302-0
303 Z-303-0

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Ve . prostranství s místní
komunikací v obytné zón
Ve . prostranství s místní
komunikací a parkováním
Ve . prostranství s místní
V rámci ve ejného prostranství
komunikací, ochrannou a clonící s min. ší kou 12 m, optimáln až
zelení
17 m. Na stran p ilehlé k ploše
pro VS – Plochy výroby smíšené
musí být zajišt n pot ebný pás
ochranné a clonící zelen ve
form stromo adí s ke ovou
podsadbou (pás zelen v ší ce 3
– 5 m).
P ípadná místní úprava rozhraní,
tj. zp esn ní hranice plochy pro
VP – Plochy ve ejných
prostranství a sousední plochy
pro VS – Plochy smíšené výrobní
dle konkrétních podmínek není
vylou eno.

Plocha
(m2)

IVP
(%)

VRZ

3534

1

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
1n

1328

1

1n

n

1734

n

nn

n

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
1n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
více než
50 %

VP(z) - Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

351 Z-351-0

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Ochranný pás zelen s místní
komunikací

Plocha
(m2)

4685
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SO(v) - Plochy smíšené obytné venkovské
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

401 P-401-0

402 Z-402-0

403 Z-403-0

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Smíšená zóna bydlení v etn
technických služeb a sb rného
dvora

Plocha podmín n zastavitelná p i
respektování stanovené hranice
záplavového území s tím, že ást
plochy dot ená p ípadnou povodní
je nezastavitelná a m že být
využita pro zahrady a sady, ve ejné
prostranství nebo ve ejnou zele
v rámci p íslušného RZV (rozdílný
zp sob využití) dané plochy. V této
ásti plochy však nesmí být
umíst ny žádné p ekážky (nap .
pevné oplocení apod.), které by
bránily rozlivu a pr chodu p ípadné
povodn .
Smíšená zóna vesnického bydlení ást plochy s omezeným
a služeb I.
zp sobem využití s ohledem na
podmínky ochranného pásma
areálu zem d lské výroby
Smíšená zóna vesnického bydlení
a služeb II.

Plocha
(m2)

IVP
(%)

VRZ

11971

30 1-2+1

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

11450

25 1-2+1

n

n

4963

25 1-2+1

n

n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

D - Plochy dopravní infrastruktury silni ní
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

551 Z-551-W

Místní komunikace
k zem d lskému areálu

552 Z-552-W

P ší a cyklistická stezka

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Místní komunikace bude ešena
s ohledem na možnost dopravního
p ipojení sousedních rozvojových
ploch v etn protipovod ového
opat ení s dostate ným hlavním i
p idruženým dopravním prostorem
pro vedení chodník a pás
doprovodné a clonící zelen .
Rozší ení p idruženého dopravního
prostoru v etn vedení technických
sítí zejména stávajícího vodovodu
a hlavního kanaliza ního sb ra e

Plocha
(m2)

IVP
(%)

VRZ

9527 n

n

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
n

2750 n

n

n

n

VRZ

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
1n
n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n
n

D(z) - Plochy dopravní infrastruktury drážní
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

501 P-501-W

Modernizace železni ní trati

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Celková p estavba a zdvojkolejn ní
trati v etn souvisejících
stavebn technických úprav,
protihlukových opat ení úpravy
ú elových komunikací s možností
mimoúrov ového k ížení a
doprovodné, ochranné a clonící
zelen .
Dle ZÚR PK – ZD 190/01 Tra .
190 – úsek Plze – Nepomuk,
zdvojkolejn ní a sm rová
rektifikace

Plocha
(m2)

IVP
(%)

57970 n

n

TI - Plochy technické infrastruktury
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

601 Z-601-W
621 P-621-W

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

OV v etn komunikace
Rekonstrukce elektrického vedení Koridor v ší ce ochranného pásma.
Dle ZÚR PK – E 09 Zdvojení
VVN 400 kV
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IVP
(%)

2905
nn

VRZ
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n
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682 Z-682-W

Protipovod ové opat ení

vedení 400 kV Ko ín - P eštice
Protipovod ové opat ení
v souvislosti s výstavbou místní
komunikace

695

0n

n

n

35 2+1

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

35 2+1

n

n

V - Plochy výroby a skladování
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

701 Z-701-0

Rozší ení výrobní zóny

702 Z-702-0

Rozší ení výrobní zóny

703 Z-703-0

Rozší ení zem d lského areálu

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha p ímo navazuje na stávající
areál fy OKAL CZ
Plocha p ímo navazuje na stávající
areál fy ALIMEX
Plocha p ímo navazuje na stávající
areál fy ALIMEX a dle vydaného
ÚR (územní rozhodnutí) bude
zahrnovat silážní žlab s tím, že
v rámci plochy zejména podél
hranice obrácené k údolní niv
í ky Bradava bude ešen
dostate n široký a ú inný pás
doprovodné, ochranné a clonící
zelen . Zárove se doporu uje
ešit pás ochranné a clonící zelen
také podél jižní a západní hranice
plochy.

Plocha
(m2)

IVP
(%)

16243
15577
10275
19317
13695

VRZ

n

n

n

n

VS - Plochy smíšené výrobní
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy

751 Z-751-0

Ú el a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Výrobní a komer ní zóna Žákava I. Plocha s omezeným zp sobem
využití s ohledem na podmínky
ochranného pásma PHO (pásmo
hygienické ochrany) areálu
zem d lské výroby, kde do doby
platnosti nebo zm ny
podmínek nesmí být v
ochranném pásmu realizovány
stavby, tj novostavby, p ístavby
a nástavby: obytné, rekrea ní,
školské, t lovýchovné,
potraviná ské, zdravotnické
a OPVZ (ochranné pásmo
vodních zdroj ) úpravny vody
Nezv stice, kde do doby
platnosti nebo zm ny podmínek
musí být respektovány
podmínky OPVZ II. (širší) nad
jímáním v ší ce cca 1300 m a
délce až za osadu Vlkov se
zákazem vypoušt ní odpadních
vod bez p edchozího p ed išt ní
a obsahující saponátové
prost edky.

Plocha
(m2)

12265
15304

IVP
(%)

VRZ

30 2+1

Min. podíl
plochy
ve .prostr
.
(%)
n

Min.podíl
plochy
sídel.
zelen
(%)
n

Vysv tlivky:
Z-000-0 = zastavitelné plochy
P-000-0 = plochy p estavby
0-000-W = plochy a koridory s možností vyvlastn ní
IVP = intenzita využití pozemk v plochách
VRZ = výšková regulace zástavby
+1 = možné využití podst ešního nebo podkrovního podlaží (Podst ešní podlaží = podlaží pod šikmou st echou se sklonem v tším než 3 st. od vodorovné
roviny, Podkrovní podlaží = podlaží vestav né do konstrukce krovu)
n = neur uje se

• V p edm tném území jsou uplatn ny požadavky na
zastoupení zelen na všech plochách s rozdílným
zp sobem využití území se zám rem vytvo ení

• Sídelní zele bude v rámci obce chrán na a rozvíjena
v souladu s p edpoklady rozvoje území a zp sobem
využití ploch dle ÚP.
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- P ipojení OV ú elovou komunikací na silnici III/1777
v poloze, která je dána normovými požadavky
s ohledem na zajišt ní rozhledových polí
- V nezastav ném území je sí místních komunikací
dopln na stabilizovanými komunikacemi ú elovými
s integrovanými nebo samostatn vedenými
turistickými p šími nebo cyklistickými trasami, které
umož ují propojení zem d lských a lesnických doprav
tak, aby m ly minimální dopad na životní prost edí
obce
• Pro zajišt ní budoucí realizace zám r na silni ní a
komunika ní síti, je vymezen koridor územní rezervy:
• Pro zajišt ní budoucí realizace zám r na státní
silni ní síti jsou vymezeny koridory územní rezervy
v etn ploch a koridor provozn souvisejících
staveb a za ízení, ve kterých nesmí být povoleny
nebo realizovány žádné stavby nebo opat ení, které
by podstatným zp sobem ztížily nebo znemožnily
realizaci budoucího zám ru:
- P eložka silnice I/19 (obchvat Žákavé ve dvou
variantách v návaznosti na obchvat Nezv stic)
Ší ka koridoru 200 m v nezastav ném území.
V zastav ném území a podél zastavitelných ploch v etn
navazujících a souvisejících úsek ostatních komunikací
dle zákresu v grafické ásti ÚP.

uceleného systému sídelní zelen , která v sob bude
zahrnovat všechny plochy zelen i solitéry
v zastav ném území a p ilehlé krajinné oblasti.
• Zvláštní zájmy
• Specifické plochy pro zajišt ní obrany státu nebo CO
se v územním plánu nevymezují.

d) Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn
podmínek pro její umís ování
d) Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn
podmínek pro její umís ování, vymezení
ploch a koridor pro ve ejnou
infrastrukturu, v etn stanovení podmínek
pro jejich využití
• Dopravní infrastruktura

• V ÚP jsou vymezeny plochy:
D
Plochy dopravní infrastruktury silni ní
D(z)
Plochy dopravní infrastruktury drážní
• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný zp sob využití)
v zastav ném a nezastav ném území je umožn na
realizace r zných druh dopravní infrastruktury
diferencovan v závislosti na hlavním zp sobu využití
p íslušné plochy.
• Hlavní komunika ní systém nadmístního významu
tvo í:
- silnice I.t ídy . 19 s p evažující tranzitní dopravou po
severovýchodním okraji obce, která prakticky
nezasahuje do souvislé obytné zástavby
- silnice III. t ídy . 11731, 11712, 11710 a 1777
s p evažující dopravou zdrojovou, cílovou a
mezioblastní
- železni ní tra íslo 190 Plze – eské Bud jovice

• Dopravní plochy
• V rámci ploch RZV (rozdílný zp sob využití)
v zastav ném území je umožn na realizace parkoviš ,
odstavných ploch a garáží v závislosti na hlavním
zp sobu využití p íslušné plochy.
• Za ízení dopravy
• Pro pokrytí nárok na za ízení dopravy je stabilizovaná
plocha erpací stanice pohonných hmot v prostoru
výrobního areálu s p ipojením na silnici I/19
• Krom jmenovit uvedených ploch je v rámci ostatních
ploch RZV (rozdílný zp sob využití) v zastav ném
území umožn na realizace dalších za ízení dopravy
v závislosti na hlavním zp sobu využití p íslušné
plochy.

• Silni ní doprava
• Navrhované úpravy na státní silni ní síti:
- P eložka I/19, navazující na obchvat obce Nezv stice,
do nové trasy v severovýchodní ásti ešeného území
ve sm ru na Spálené Po í í jako územní rezerva ve
dvou variantách
• Navrhované úpravy na krajské silni ní síti:
- Krátká p eložka silnice III/11710 s novým napojením na
silnici III/11731 p ed navrhovaným silni ním nadjezdem
ve sm ru do Milínova jako územní rezerva v návaznosti
na plánovanou p eložku silnice I/19
- Úprava napojení silnic III. t ídy . 11710 a 1777
v centru obce
• Navrhované úpravy na místní komunika ní síti:
- Napojení nové místní komunikace na silnici III/11710
v blízkosti stávajícího mostu
- Napojení nové místní komunikace na silnici III/11712 u
bioplynové stanice
- Nová ú elová komunikace na jižním okraji zástavby
- Návrh ú elových komunikací v souvislosti
s modernizací železni ní trat a zrušením úrov ového
p ejezdu do nové trasy v plochách dráhy

• Cyklistická doprava
• Na území obce Žákava jsou vedeny po silnicích III.
t ídy cyklistické trasy . 31 jako nadregionální a . 2146
místního významu.
• Ve sm ru do Nezv stic je vymezen koridor pro realizaci
odd lené cyklistické a p ší trasy
• P ší doprava
• V souvislosti s úpravami na komunika ní síti budou
sou ástí p idruženého dopravního prostoru také
chodníky a p ší stezky.
• Hromadná doprava
• Hromadná doprava osob je vzhledem k vazbám na
dojíž ku do zam stnání významným initelem.
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Obyvatelé vázáni na železni ní dopravu využívají
železni ní stanici Nezv stice. Autobusové zastávky
jsou umíst ny p i silnici I/19 a v centru obce. Zajiš ují
jak dostupnost p ilehlých obcí tak i dojíž ku do
krajského m sta.

pé e, který je podmín ný spln ním hygienických limit
hluku z komunikace s ohledem na budoucí zatížení
respektive p edpokládané intenzity dopravy
- bližší umíst ní nových staveb s podílem bydlení nebo
zm ny stávajících staveb s podílem bydlení jsou krom
spln ní hygienických limit hluku podmín ny provedením
dispozi ních a stavebn technických opat ení

• Železni ní doprava
• Stávající jednokolejná elektrifikovaná železni ní tra
.190 Plze - . Bud jovice bude modernizována na
návrhovou rychlost max. 200 km/h v etn
zdvojkolejn ní.
• Pr b h trasy železni ní trati zachovává stávající
koridor.
• Modernizace železni ní trati v rozsahu zapracovaném
v ÚP si vyžádá úpravy na souvisejících komunikacích
s nárokem na mimoúrov ové k ížení s komunikací
zajiš ující spojení mezi Žákavou a rekrea ní lokalitou
Št rkovna.
• Pro zajišt ní budoucí realizace zám r na modernizaci
železni ní trati, je vymezen koridor:
• Pro zajišt ní budoucí realizace zám ru na
modernizaci železni ní trati je vymezen koridor VPS
(ve ejn prosp šná stavba) v etn ploch a koridor
provozn souvisejících staveb a za ízení, ve kterém
nesmí být povoleny nebo realizovány žádné stavby
nebo opat ení, které by podstatným zp sobem
ztížily nebo znemožnily realizaci budoucího
zám ru:
- Modernizace železni ní trati .190
Ší ka koridoru 200 m v nezastav ném území.
V zastav ném území, podél zastavitelných ploch a podél
vybraných ploch územní rezervy dle zákresu v grafické
ásti ÚP

• Technická infrastruktura
• V ÚP jsou vymezeny plochy:
TI
Plochy technické infrastruktury
• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný zp sob využití)
v zastav ném a nezastav ném území je umožn na
realizace technické infrastruktury diferencovan
v závislosti na hlavním zp sobu využití p íslušné
plochy.
• Vodní hospodá ství – zásobování vodou
• Stávající vodovodní systém pro ve ejnou pot ebu bude
zachován, rozší en a v zastav ném území zokruhován.
• Bude sledována možnost p epojení obytných dom
v jižní ásti obce, které jsou dnes zásobovány z vrtu
spole nosti „Alimex“ na systém vodovodu Plze –
Blovice.
• Objekty mimo souvislou zástavbu budou ponechány
v systému zásobování vodou z místních studní.
• Vodní hospodá ství – kanalizace a išt ní odpadních
vod
• Bude dobudovaná ve ejná kanaliza ní sí v celém
území souvislé zástavby obce se zakon ením
v centrální istírn odpadních vod.
• Centrální OV v kompaktním zakrytém provedení bude
umíst na na k.ú. Žákava u Nezv stic na pravém b ehu
Úslavy s vyúst ním vy išt ných odpadních vod do této
eky.
• Odpadní vody z níže položeného kanaliza ního
sb ra e na levém b ehu í ky Bradavy budou na OV
dopravovány pomocí erpací stanice umíst né
severovýchodním okrajem zástavby, p ed kterou bude
vybudována deš ová zdrž.
• Na nových plochách bude budovaná zásadn oddílná
kanalizace pro ve ejnou pot ebu s cílem splaškové
odpadní vody odvést do istírny a deš ové vody v co
nejv tší mí e zadržovat v krajin a jen jejich p ebytky
odvád t do místních vodote í a nádrží.
• V odlehlých oblastech chatových osad a
zahrádká ských kolonií budou ponechány jímky na
vyvážení (žumpy), p ípadn suché nebo chemické
záchody. U dom na samot bude zneškodn ní
odpadních vod ešeno bu jímkou na vyvážení, nebo
domovní istírnou odpadních vod a vsakováním
vy išt né vody.

• Letecká doprava
• V ešeném území se nenavrhuje za ízení letecké
dopravy.
• Negativní vlivy dopravy
• Protihluková opat ení budou provedena zejména podél
modernizované železni ní trati . 190 v ásti pr chodu
rekrea ní lokalitou Št rkovna
• P edpokládané zvýšení intenzity tranzitní dopravy a
z toho plynoucí d sledky na životní prost edí jsou v ÚP
ešeny p eložkou nejzatížen jší silnice I/19
• Na ostatních silnicích III. t ídy a vybraných hlavních
místních komunikacích se nep edpokládá dosažení
výrazn vyšších hodnot s významn jšími d sledky na
životní prost edí.
• Pro umíst ní vybraných objekt podél silnic
s p edpokládanou vyšší dopravní intenzitou jsou
stanoveny podmínky:
- Silnice I/19 (stávající trasa) v úseku k.ú. Žákava u
Nezv stic
- odstup od osy vozovky respektive osy p ilehlého
dopravního pruhu min. 20 až 30 m u nových staveb
s p evahou bydlení, ubytování, zdravotnictví nebo sociální

• Energetika - zásobování el. energií, slaboproudé
rozvody a radiokomunikace
• Vedení velmi vysokého nap tí (VVN)
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• V ešeném území je stabilizovaná trasa vedení velmi
vysokého nap tí 110 kV.
• Pro zajišt ní realizace zám ru na p estavbu stávajícího
nadzemního vedení VVN 400 kV, je vymezen koridor
v rozmezí ochranného pásma sou asného vedení
v ší ce 70 m.
• Pro zajišt ní budoucí realizace zám ru na
p estavbu stávajícího nadzemního vedení VVN 400
kV, je vymezen koridor VPS (ve ejn prosp šná
stavba) v etn ploch a koridor provozn
souvisejících staveb a za ízení v rozmezí
ochranného pásma sou asného vedení v ší ce 70
m, ve kterém nesmí být povoleny nebo realizovány
žádné stavby nebo opat ení, které by podstatným
zp sobem ztížily nebo znemožnily jeho realizaci.

vytáp ní, oh ev užitkové vody a u obytné výstavby i pro
va ení.
• Nové plynové kotelny se p edpokládají pro objekty
ob anského vybavení, na plochách pro výrobu a
skladování a na plochách smíšené výroby.
• V zásobování teplem nejsou žádné vazby sídla na
zdroje tepla mimo jeho území. M že být zvážen zám r
na propojení BPS (bioplynová stanice) v areálu
zem d lské farmy a výrobního areálu za silnicí I/19.
• Hlavní zásadou koncepce zásobování teplem je
decentralizovaná výroba tepla orientovaná na široké
využití zemního plynu jak pro stávající zástavbu a
plynofikaci kotelen, tak i pro výstavbu novou na bázi
lokálních nebo objektových zdroj tepla.
• U rodinných dom se p edpokládá užití individuálních
zdroj tepla na spalování plynu.
• U obytných dom s více byty a polyfunk ních objekt je
možné up ednostnit plynové etážové otopné soustavy
p ed domovními kotelnami.
• U stabilizovaných i nov navržených objekt mimo
dosah rozvodné sít plynu se p edpokládá užití el.
energie pro vytáp ní i oh ev vody.
• U stabilizovaných i nov navržených objekt mimo
dosah rozvodné sít plynu je možné p ipustit i
spalování ekologických tuhých paliv jako d eva,
d evního odpadu a briket z organických materiál
v etn využití obnovitelných zdroj energie.
• Z hlediska zp sobu energetického zásobování jsou na
území obce p ípustné následující možnosti:
- zásobování biomasou na bázi lokálních a objektových
zdroj tepla
- zásobování obnovitelnými zdroji energie
- zásobování pevnými fosilními palivy na bázi lokálních,
a objektových zdroj tepla
- zásobování kapalnými palivy na bázi lokálních a
objektových zdroj tepla
• P ípustné je zásobování elektrickou energií a
zásobování teplem na bázi elektrické energie
užívaných v lokálních a objektových zdrojích tepla.
• Nep ípustná je kombinovaná výroba elekt iny a tepla
na bázi spalování komunálních odpad .

• Vedení vysokého nap tí (VN)
• P edm tné území je zásobováno elektrickou energií
z vedení VN nap ové hladiny 22kV.
• Návrh ešení napojení nové zástavby
• Pro zásobování nových ploch p estavby a ploch
zastavitelných je pokrytí území stávajícími
transforma ními stanicemi nedostate né
• Navrženo je místní osazení dvou nových
transforma ních stanic (TS-A a TS-B).
• V ostatních ástech ešeného území mohou být využity
stávající p ezbrojené trafostanice.
• Krom výstavby nových stanic bude p íkon jednotlivých
transformátor navyšován s postupem výstavby až po
maximální kapacitu trafostanic.
• Rozvody nízkého nap tí (NN)
• Rozvody nízkého nap tí budou posíleny v místech
napojení nové zástavby na hlavních p ívodech od TS a
v ucelených návrhových lokalitách budou provedeny
rozvody zemními kabely.
• Ve ejné osv tlení bude rozší eno v rámci navrhované
zástavby svítidly na samostatných stožárech se
zemními kabelovými rozvody.
• Telefon a mezim stské a telefonní kabely
• P ipojení obce na sd lovací vedení je stabilizováno.

• Hospoda ení s odpady
• Na území obce Žákava není a nebude umíst na žádná
funk ní skládka odpadu. Bývalá skládka byla
zastavena.
• Na území obce v technickém dvo e na ásti plochy
bývalého panského dvora uvnit sídla na ásti plochy
Z-751-0 pro VS – Plochy smíšené výrobní bude
situován sb rný dv r.
• Odpad bude zneškod ován mimo ešené území.
Pot eby z hlediska zneškodn ní odpad budou i nadále
saturovány mimo území obce Žákava.
• Za ízení na termické zneškod ování odpadu nebude
na území obce lokalizováno.

• Radiokomunikace
• Pokrytí území signálem je zajišt no ze stávajících
vysíla . Provozované RR trasy budou p i plánované
nadzemní výstavb respektovány.
• Zásobování plynem a teplem
• Zásobování plynem bude i nadále zajišt no
st edotlakou v tví z regula ní stanice Nezv stice,
z které je zásobována také sousední obec Milínov.
• V obci Žákava bude i nadále z hlediska energetického
využíván zemní plyn.
• S využitím plynu je po ítáno u veškeré nov
navrhované výstavby v dosahu rozvodné sít pro
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• Poz statkem minulého období je tzv. stará zát ž,
bývalá skládka komunálního odpadu „Apolena“, u které
je stupe rizikovosti vyhodnocen jako st ední.
• Lokalita je vymezena jako plocha pro asanaci
s rekultiva ními zásahy.
• Naléhavost a zp sob sanace této staré zát že bude
posuzován podle:
- druhu odpad uložených na skládce
- propustnosti horninového prost edí
- vlivu skládky na povrchové a podzemní vody
- jejich ovliv ování p ívalovými vodami a povodní
- rozší ení nekrotické vegetace vlivem skládky

ochrany stávající a výsadby nové ve ejné, obytné i
vyhrazené sídelní zelen .
• Pro ízení rozvoje ve ejných prostranství, zón a ulic
mohou sloužit navazující ÚS (územní studie) a RP
(regula ní plány) se stanovením konkrétních opat ení
ve v tší podrobnosti.
• V ÚP jsou stanoveny prostorové požadavky na ve ejná
prostranství, jejichž sou ástí jsou komunikace a slouží
pro umis ování sítí technické infrastruktury
• Ší ka ve ejných prostranství, rozestup uli ních ar
v zastav ném území a ší ka dopravního koridoru
v nezastav ném území, je dána ší kou hlavního
dopravního prostoru zv tšeným po obou stranách o
pot ebnou ší ku p idruženého dopravního prostoru a je
závislá na místních podmínkách a dopravních,
urbanistických, technických, hygienických a dalších
požadavcích v závislosti na dopravním významu
komunikace v etn požadavk na vedení sítí a
umíst ní souvisejících ploch, objekt a staveb
technické infrastruktury v souladu s RZV (rozdílný
zp sob využití):
Silnice I. t .
- vzhledem k charakteru silnice v etn zám ru na její
p eložku mimo souvislou zástavbu se podmínky pro
uspo ádání ve ejných prostranství nestanovují

• Ob anské vybavení
• V ÚP jsou vymezeny plochy ob anského vybavení:
O(v)
Plochy ob anského vybavení – ve ejná
infrastruktura
O
Plochy ob anského vybavení
O(s)
Plochy ob anského vybavení pro sport a
rekreaci
O(h) Plochy ob anského vybavení – h bitovy a
poh ebišt
• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný zp sob využití)
v zastav ném území je umožn na realizace r zných
druh ob anského vybavení diferencovan v závislosti
na hlavním zp sobu využití p íslušné plochy a dle
konkrétních pot eb obce.

Silnice III. t .
- v nezastav ném území minimáln 17 m, optimáln až 25
m dle místních podmínek a požadavk na p idružený
dopravní prostor
- v zastav ném území minimáln 12 m, optimáln 15,5 až
17 m, maximáln 20 m v etn dopravního pásu pro
cyklisty a dle místních podmínek a požadavk na
p idružený dopravní prostor
- v historické ásti obce dle místních podmínek a ostatních
požadavk na dopravní prostor na podklad individuálního
návrhu

• Ve ejná prostranství
• V ÚP jsou vymezeny vybrané plochy hlavních
ve ejných prostranství:
VP
Plochy ve ejných prostranství
VP(z) Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele
• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný zp sob využití)
v zastav ném území je umožn na realizace dalších
ve ejných prostranství diferencovan v závislosti na
konkrétním ešení.
• Jako nejvýznamn jší ve ejná prostranství, která je
nutné chránit p ed nevhodnými zásahy, jsou náves,
hlavní ulice a plochy v obvodu nejstarší ásti vsi
s navazujícími uli kami, které jsou ur ující pro
charakter vesnice.
• Na území uvedených ve ejných prostranství budou
uplat ována zp ísn ná kriteria z hlediska využití
stávajících nebo nových objekt v souladu s RZV
(rozdílný zp sob využití), stavebn technického stavu,
estetické a architektonické úrovn objekt nových nebo
stavebních úprav (údržba a úprava fasád a st ech,
rekonstrukce, p ístavby, dostavby a nástavby v etn
zm n tvaru st ech) objekt stávajících, umis ování
za ízení technologických, energetických a spojových
v etn reklamních objekt (billboardy, pouta e,
sv telné reklamy, pouta e a obrazovky v etn všech
ostatních prostorových reklamních objekt a za ízení).
• D raz musí být kladen na dobrý stavebn technický
stav všech ploch, za ízení, objekt a staveb a estetiku
ve ejných prostranství v etn d sledné údržby a

Místní komunikace funk ní skupiny C
- minimáln 12 m, optimáln 17 m, jinak dle místních
podmínek a požadavk na p idružený dopravní prostor
- v zastav ném území a v historické ásti obce dle
místních podmínek a ostatních požadavk na dopravní
prostor na podklad individuálního návrhu
Místní komunikace zklidn né funk ní podskupiny D1
obytná zóna
- v nov budovaných obytných souborech rodinných dom
minimáln 8 m, optimáln 9 až 12 m dle místních
podmínek a požadavk na dopravní a p idružený dopravní
prostor.
- v od vodn ných p ípadech m že být minimální ší ka
koridoru obytné zóny v souboru RD p i jednosm rném
provozu menší avšak p i spln ní níže uvedených
podmínek a nesmí klesnout pod 6,5 m:
1) jsou zajišt ny normové hodnoty vzájemných odstup
všech inženýrských sítí, které obytnou ulicí mohou
procházet
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• Z hlediska koncepce uspo ádání krajiny a p íznivého
životního prost edí je nanejvýš nutná náležitá pé e o
krajinu v etn vytvo ení uceleného funk ního systému
ekologické stability krajiny s vymezením prvk
regionálního a místního systému ekologické stability
krajiny v etn zapojení tzv. interak ních prvk a to
zejména s cílem zadržování vody v krajin .
• V souvislosti s pé í o krajinu je nutné se soust edit také
na díl í problémy nebo konkrétní lokality jako jsou
pr to nost koryt vodních tok a úpravy jejich okolí.
• Na plochách náchylných k erozi p dy a splavování
p ednostn ešit protierozní a protipovod ová opat ení.
• Nespoléhat se pouze na ešení protipovod ových
opat ení v rámci sledovaného území, ale
up ednost ovat koncep ní ešení v širších
souvislostech v rámci povodí nestabilních tok .
• Je nutné maximáln eliminovat negativní civiliza ní
vlivy a zajistit podmínky pro realizaci protipovod ových
a protierozních opat ení, zvyšování reten ní kapacity
území, opat ení na kultivaci krajiny dle komplexních
pozemkových úprav v etn revitalizace vodních tok a
ploch ve smyslu ÚP.
• V ešeném území se vymezují krajinné sektory:
Ozna ení Název
II.
K Nezv sticím
III.
Za silnicí
IV.
Bradava
V.
Ke Kamensku
VI.
Za ekou
VII.
Za tratí

2) je prokázána možnost vybudování ú inných stavebních
opat ení k zajišt ní p edepsané rychlosti
3) je zajišt n vjezd na všechny pozemky
4) je umožn na výsadba zelen v obytné zón
- v nov budovaných obytných souborech bytových dom
a smíšených obytných souborech minimáln 12 m,
optimáln až 17 m dle místních podmínek a požadavk na
dopravní prostor.
- v od vodn ných p ípadech m že být minimální ší ka
koridoru obytné zóny v souboru BD a smíšených obytných
souborech p i jednosm rném provozu menší avšak p i
spln ní níže uvedených podmínek a nesmí klesnout pod
10,5 m:
1) jsou zajišt ny p edepsané odstupy všech inženýrských
sítí, které obytnou ulicí mohou procházet
2) je prokázána možnost vybudování ú inných stavebních
opat ení k zajišt ní p edepsané rychlosti
3) je zajišt n vjezd na všechny pozemky
4) je umožn na výsadba zelen v obytné zón
5) je zajišt na možnost parkování OA (osobní automobily)
v obytné zón
Místní komunikace funk ní podskupiny D2 cyklistické
- ší ky jednosm rných nebo obousm rných cyklistických
stezek, pruh a pás vedených v samostatném koridoru
mimo p idružený dopravní prostor motoristické
komunikace ur ených cyklistickému provozu minimáln
1,50 m pro jednosm rný provoz a min. 3 m pro
obousm rný provoz s uspo ádáním dopravního prostoru
dle místních podmínek
Místní komunikace funk ní podskupiny D2 pro p ší
- ší ky stezek pro p ší, pr chod a jiných p ších
komunikací vedených v samostatném koridoru mimo
p idružený dopravní prostor motoristické komunikace
minimáln 3 m s minimální pr chozí ší kou (sv tlostí) 1,50
m v od vodn ných p ípadech jinak dle místních podmínek
a požadavk na dopravní a p idružený dopravní prostor

II. K Nezv sticím
• Krajinný sektor je vymezen levým b ehem eky Úslava,
mlýnským náhonem a hranicí obce
• Jedná se o specifické území s p evahou zem d lského
využití s loukami, pastvinami a ornou p dou v údolní
niv Úslavy. Neuvažuje se s rozší ením zastavitelných
ploch v tomto sektoru vzhledem k ochran p írody a
krajiny.
• Nejvýznamn jším limitem je stanovené záplavové
území eky Úslavy, vzdušné elektrické vedení 22 kV,
110 kV a VTL plynovod v etn ochranných a
bezpe nostních pásem
• Rozvojové možnosti nejsou prakticky žádné. Výjimku
tvo í umíst ní obecní OV v etn p íjezdové
komunikace a rozší ení p idruženého dopravního
prostoru podél silnice III. t ídy vpravo ve sm ru do
Nezv stic pro p ší a cyklistickou stezku v etn
doprovodné zelen a vedení technických sítí.
• Nejzávažn jším zám rem je výstavba OV v etn
p íjezdové komunikace, hlavního kanaliza ního
sb ra e a odvedení vy išt né odpadní vody z OV do
eky Úslavy, p ší a cyklistická stezka do Nezv stic.

e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn
vymezení ploch a stanovení podmínek pro
zm ny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi,
rekreaci a dobývání ložisek nerostných surovin
e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn
vymezení ploch s rozdílným zp sobem
využití, ploch zm n v krajin a stanovení
podmínek pro jejich využití, územního
systému ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protierozních opat ení, ochrany p ed
povodn mi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobn

III. Za silnicí
• Krajinný sektor je na jihu vymezen silnicí I/19 a hranicí
obce.
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• Jedná se o plošn rozsáhlejší krajinný sektor se
smíšenou krajinou s poli, loukami a lesy, kam ze
severu zasahuje p írodní park Kornatický potok a kde
se nachází nejvyšší vrchol ešeného území, vrch
Sváre . Na ploše vymezené lesem a silnicí I/19 se
nachází výrobní zóna s malými rozvojovými možnostmi
na úkor lesní p dy a na severozápad je malá skupina
RD s rozsáhlými zahradami p echázejícími ze
sousedního území obce Nezv stice.
• Nejvýznamn jším limitem je ochranné pásmo silnice
I/19 a koridory její p edpokládané p eložky, nadzemní
elektrické vedení 22 kV a 110 kV a pásmo 50 m od
okraje lesa.
• Rozvoj zastavitelných ploch je možný pouze ve velmi
malém rozsahu v návaznosti na zastav né území a
vázaný na výslednou trasu p eložky silnice I/19.
• Nejzávažn jším zám rem je plánovaná p eložka silnice
I/19 a plocha územní rezervy pro smíšenou výrobu,
která však bude s ohledem na ochranu krajinného rázu
využitelná pouze v p ípad realizace jižní varianty
p eložky silnice I/19.

• Nejzávažn jším zám rem je vymezení ochranného
pásma vodního zdroje Žákava.
VI. Za ekou
• Krajinný sektor je vymezen áste n levob ežní a
pravob ežní ástí vodního toku Úslava a t lesem
železni ní trati Plze – eské Bud jovice.
• Jedná se o krajinný sektor s p evažujícími
zem d lskými plochami.
• Nejvýznamn jším limitem je stanovené záplavové
území eky Úslavy, existence prvk regionálního
systému ekologické stability krajiny a koridor pro
modernizaci železni ní trati.
• Rozvojové možnosti nejsou žádné a zem d lský
charakter z stane i nadále zachován.
• Nejzávažn jším zám rem je modernizace železni ní
trati a vybudování promenádní p ší a cyklistické trasy
na protilehlé stran v i kostelu sv. Vav ince
s propojením na druhý b eh eky Úslavy lávkou.
VII. Za tratí
• Krajinný sektor je vymezen t lesem železni ní trati
Plze – eské Bud jovice a hranicí obce.
• Jedná se o krajinný sektor, který má p evažující funkci
zem d lskou a dopl kovou funkci rekrea ní s chatami
a zahrádkami v lokalit u trati, zvané Št rkovna, která
je dopravn p ipojena ke Zdemyslicím. Na ásti území
je vyhlášena uznaná obora Žákava pod Vl tejnem.
• Nejvýznamn jším limitem je ochranné pásmo dráhy a
nadzemního elektrického vedení VVN 400 kV, koridor
pro modernizaci železni ní trati a koridor pro
rekonstrukci vedení VVN 400 kV a existence uznané
obory Žákava pod Vl tejnem.
• Rozvojové možnosti jsou omezené pouze pro rekreaci.
Zem d lský charakter sektoru s dopl kovou funkcí
rekreace bude i nadále zachován.
• Nejzávažn jším zám rem je modernizace železni ní
trati, rekonstrukce el. vedení 400 kV a rozší ení
rekrea ní zóny v lokalit Št rkovna.

IV. Bradava
• Krajinný sektor je vymezen na severu stávající trasou
silnice I/19 a na jihu okrajem zástavby sídla Žákava a
dále okrajem údolní nivy í ky Bradava, která je
sou ástí EVL systému NATURA 2000.
• Jedná se o specifické území údolní nivy Bradavy
s drobnou lineární zástavbou chat a roztroušenými
jednotlivými rekrea ními objekty p evážn ve východní
polovin sektoru podél í ky.
• Nejvýznamn jším limitem je stanovené záplavové
území í ky Bradava v etn aktivní zóny, ochrana
p írody a krajiny z d vodu existence EVL NATURA
2000, ochranná pásma vodních zdroj
• Rozvojové možnosti nejsou prakticky žádné. Vzhledem
ke skute nosti, že í ka Bradava je EVL NATURA
2000, bude prvo adá ochrana p írody a krajiny. Plochy
individuálních rekrea ních objekt budou stabilizovány
a nebudou dále rozši ovány.
• Nejzávažn jším zám rem je jižní varianta p eložky
silnice I/19, pro kterou je vymezen koridor územní
rezervy

• V nezastav ném území, tj. v krajin se z hlediska RZV
(rozdílný zp sob využití území) vymezují plochy
stabilizované a plochy zm n v následujícím len ní:
RZV
RZV - název
D
Plochy dopravní infrastruktury silni ní
D(z)
Plochy dopravní infrastruktury drážní
TI
Plochy technické infrastruktury
Z
Plochy zem d lské
L(r)
Plochy lesní rekrea ní
L
Plochy lesní
P
Plochy p írodní
SN
Plochy smíšené nezastav ného území

V. Ke Kamensku
• Krajinný sektor je vymezen pravob ežní ástí eky
Úslavy, jižní hranicí urbanistického sektoru Žákava,
vn jší hranou údolní nivy í ky Bradava a hranicí obce.
• Jedná se o krajinný sektor s pom rn velkým plošným
rozsahem, ornou p dou, loukami a lesy ve sm ru
k vrchu Kamensko na sousedním k.ú. Blovice.
• Nejvýznamn jším limitem je ochrana vodních zdroj .
• Rozvojové možnosti nejsou žádné. Smíšené
zem d lské a lesní hospoda ení bude zachováno a
lesy budou mít výrazn jší rekrea ní funkci pro
procházky, kondi ní sporty a turistiku.

• Plochy zm n v krajin zahrnují:
- vymezení prvk územního systému ekologické stability
- ÚSES
- umíst ní ÚK (ú elová komunikace)
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- ochrana vodních zdroj

- Ú elová komunikace pro p ipojení zem d lského
areálu na silnici III. t ídy
- Cesta v etn úprav v krajin – úsek a), úsek b) v etn
lávky a úsek c) v údolní niv eky Úslavy
- P ší a cyklistická stezka do Nezv stic - úsek b), který
navazuje na úsek navržený jako sou ást rozší ení
p idruženého dopravního prostoru silnice III. t ídy do
Nezv stic
- Ú elové komunikace podél železni ní trati související
s její modernizací v etn možnosti z ízení
mimoúrov ového k ížení

• Plochy pro vymezení prvk územního systému
ekologické stability – ÚSES, které jsou nefunk ní, se
nevymezují. V ešeném území jsou všechny prvky
ÚSES funk ní.
• Souhrnný p ehled podává seznam funk ních prvk
ÚSES v ásti Koncepce územního systému ekologické
stability krajiny (ÚSES).
• Umíst ní ÚK (ú elová komunikace), které zahrnuje
dopln ní koridor ú elových komunikací, cest a p šin
v krajin za ú elem zajišt ní p ístupu k odd leným
stavbám a pozemk m a zajišt ní pr chodnosti krajiny
v etn integrovaných tras p ších i cyklistických
s vybavením (zna ení, bezpe nostní prvky,
odpo ívadla a vyhlídky, informa ní prvky apod.) a
doprovodné, ochranné a clonící zelen .
• Nejvýznamn jší jsou:

Nové plochy pro ochranu využívaného vodního zdroje
jsou vymezeny na podklad hydrogeologického
posouzení za ú elem jeho ochrany p ed negativními vlivy
z okolí a vymezují se v hranicích I. a II. stupn OPVZ
(ochranné pásmo vodního zdroje).

• Na území obce se vymezují následující plochy zm n v krajin (K-000-0):

Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy
801 K-801-0 OPVZ I. stupn vodního zdroje ZA-1

802 K-802-0

803 K-803-0
806 K-806-0

851 K-851-0
852 K-852-0
853 K-853-0
854 K-854-0

Ú el zm ny a vybrané specifické podmínky v území a Plocha
požadavky
(ha)
Vymezení ochranného pásma využívaného vodního zdroje
0,72
Žákava za ú elem jeho ochrany p ed negativními vlivy p i
využití dot ených pozemk v rámci plochy smíšené
nezastav ného území.
3,07
OPVZ II. stupn vodního zdroje ZA-1
Vymezení ochranného pásma využívaného vodního zdroje
Žákava za ú elem jeho ochrany p ed negativními vlivy p i
využití dot ených pozemk v rámci plochy smíšené
nezastav ného území.
Cesta v etn úprav v krajin – úsek c
Zajišt ní pr chodnosti krajiny v návaznosti na místní
0,05
procházkovou a turistickou trasu v údolní niv eky Úslavy
v rámci plochy smíšené nezastav ného území.
2,34
Ú elová komunikace v etn revitalizace vodote e se zelení P ipojení zem d lské farmy na nad azenou komunika ní
doprovodnou, ochrannou a clonící
sí mimo souvislé obytné území, ochrana stávající zástavby
p ed zaplavením z polí a vytvo ení plochy doprovodné,
ochranné a clonící zelen podél nové ú elové komunikace
a vodote e s návazností na vn jší obvod areálu
zem d lské výroby s BPS (bioplynová stanice) v rámci
plochy smíšené nezastav ného území (SN).
Cesta v etn úprav v krajin - úsek a
Zajišt ní pr chodnosti krajiny v návaznosti na místní
2,63
procházkovou a turistickou trasu v údolní niv eky Úslavy
v rámci plochy p írodní.
Cesta v etn lávky a úprav v krajin - úsek b
Zajišt ní pr chodnosti krajiny v návaznosti na místní
0,34
procházkovou a turistickou trasu v údolní niv eky Úslavy
v rámci plochy p írodní.
P ší a cyklistická stezka do Nezv stic - úsek b
Zajišt ní pr chodnosti krajiny v návaznosti na p ší a
0,07
cyklistickou stezku podél silnice III. t ídy do Nezv stic
v rámci plochy p írodní.
Krajinná zele s ochrannou a clonící funkcí
Zajišt ní ochranné a clonící funkce tzv. „nárazníkového
1,11
území“ v rámci stanoveného hygienického ochranného
pásma (PHO) zem d lského areálu pro ŽV (živo išná
výroba) a BPS (bioplynová stanice) ve form
krajinných úprav s podílem zelen v nezastav ném
území dle podmínek RZV pro SN – Plochy smíšené
nezastav ného území, v souladu s § 18, odst. 5 a
souvisejícími dle SZ s dalšími doprovodnými funkcemi
nap íklad v etn využití pro nepobytovou rekreaci,
možností maloplošného ekologického hospoda ení na
zem d lské p d a jeho ukázkami apod.

Vysv tlivky:
K-000-0 plochy zm n v krajin
EVL = evropsky významná lokalita evropského systému ochrany p írody a krajiny NATURA 2000
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• Koncepce územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) zahrnuje:
- regionální SES (systém ekologické stability krajiny) s následujícími prvky
Název
Niva eky Úslavy

íslo a ozna ení
RBC 1718

Typ

Délka (m)

Regionální biocentrum

Velikost (ha)
38,40 ha

Popis : Biocentrum na travních porostech údolní nivy Úslavy v ásti pod zástavbou obce Žákava, dále v otev ené krajin , v etn p ilehlých zarostlých
mezi ek.
Návrh opat ení : Postupné snížení intenzivní innosti, podpora rozvoje p irozených p írodních partií RBC.
Niva eky Úslavy
RBK 1718-244/01
Regionální biokoridor
cca 470 m
10,95 ha

Popis : Biokoridor regionální na travních porostech údolní nivy, spojující RBC 1718 a RBC 244/01.
Návrh opat ení : Postupné snížení intenzivní hospodá ské innosti na travinách, podpora rozvoje p irozených p írodních partií RBK.
Niva eky Úslavy

RBK ást 245/02-1718

Regionální biokoridor

cca 165 m v k.ú. Žákava u
Nezv stic

1,08 ha

Popis : Biokoridor regionální vedoucí ( ást) na pozemcích p i katastrální hranici Žákava x Zdemyslice, tvo ený b ehovými porosty a trvalými travními
porosty v údolní niv eky Úslavy.
Návrh opat ení : Postupné snížení intenzivní hospodá ské innosti na travinách, zachovat sou asný stav vegetace.
Vysv tlivky:
RBC = regionální biocentrum
RBK = regionální biokoridor
ZÚR PK = Zásady územního rozvoje Plze ského kraje

- Místní SES (systém ekologické stability krajiny) s následujícími prvky
Název

Ozna ení

Typ

Délka (m)

Plocha (ha)

Niva eky Úslavy

LC 244/01

Lokální biocentrum
v regionálním koridoru

U LC se neur uje

9,53 ha

Popis : Biocentrum na travních porostech údolní nivy Úslavy, hospodá sky obd lávané pravideln kosené, místy zamok ené s p echodem do vedlejšího
k.ú. Nezv stice.
Návrh opat ení : Postupné snížení intenzivní hospodá ské innosti, ponechat p irozenou obnovu ke p i stávající hranici meze.
Niva vodního toku
LK 12-16
Lokální biokoridor
cca 1125 m
9,68 ha
Bradava
Natura 2000
Popis : Hust zapojené b ehové porosty p i vodním toku a p ilehlé trvalé travní porosty v minimální ší ce 20m s lokálním rozší ením p ilehlých travin údolní
nivy vodního toku
Návrh opat ení : Zachovat sou asný stav b ehové vegetace, nep ipustit mechanický zásah do koryta vodního toku, volit extenzivní zp sob hospoda ení na
trvalých travních porostech, monitoring p ilehlého území (fauna, flora).
Niva vodního toku
LC 12
Lokální biocentrum
U LC se neur uje
13,19 ha
Bradava
Natura 2000
Popis : Meandry vodního toku s hust zapojenou vegetací b ehových d evin a p ilehlá údolní niva toku Bradava, v etn vodní plochy stávajícího rybníka
nad mlýnem. Rozloha biocentra upravena z d vodu napojení okolních biokoridor LK 12-13 a LK 7-12.
Návrh opat ení : Podpora rozvoje p irozených p írodních prvk v území, pozvolný p echod na extenzivní hospoda ení na trvalých travních porostech.
Niva vodního toku
LK 10-12
Lokální biokoridor
cca 905 m
13,56 ha
Bradava
Natura 2000
Popis : Hust zapojené b ehové porosty p i vodním toku a p ilehlá údolní niva trvalých travních porost vedoucí až ke katastrální hranici do obce Vlkov u
Spáleného Po í í.
Návrh opat ení : Podpora rozvoje p irozených p írodních prvk v území, pozvolný p echod na extenzivní hospoda ení na trvalých travních porostech.
Niva vodního toku
LK 7-12
Lokální biokoridor
cca 980 m
7,00 ha
Od Milínova
Popis : Hust zapojené b ehové porosty smíšeného lesa s malou soustavou vodních ploch. V další partii pouze jehli naté d eviny až ke katastrální hranici
s Milínovem.
Návrh opat ení : Zachovat sou asný stav, chránit vodní tok p ed zne išt ním, podpora a obnova listnatých d evin.
Okraj jehli natého lesního
LK 12-13(BL017)
Lokální biokoridor
cca 1460 m
7,66 ha
porostu
Popis : P evažující porosty jehli natých d evin s vysokým stupn m ekologické stability s p echodem p es polní cesty a silnici III. t ídy sm r Štítov.
Návrh opat ení : Zachovat sou asný stav hospoda ení dle LHP s ohledem na biokoridor.
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Údolní niva toku a p ilehlé
porosty d evin

LC 7

Lokální biocentrum

U LC se neur uje

2,89 ha

cca 850 m

1,17 ha

Popis : Údolní niva potoka s b ehovým porostem a travinami p i hranic s k.ú. Milínov.
Návrh opat ení : Zachovat sou asný stav jak toku, tak b ehových porost , omezit zne išt ní.
Polní cesta s porosty d evin

LK 6-7

Lokální biokoridor

Popis : Navržený biokoridor p i trase polní cesty až ke komplexu lesních ploch s p echodem silnice III. t ídy Nezv stice – Milínov, zajiš uje propojení LC 7.
Návrh opat ení : Dopln ní stávající zelen , v etn travních porost s minimální ší kou 20 m k zajišt ní plné funkce biokoridoru.
Vysv tlivky:
LC = lokální biocentrum
LK = lokální biokoridor
MÚSES = místní územní systém ekologické stability
KoPÚ = komplexní pozemková úprava
LHP = lesní hospodá ský plán

- Místní SES (systém ekologické stability krajiny) dopl ují interak ní prvky (IP)
Ozna ení (kód)

Stav

Vým ra celkem
(ha)

IP-1

Funk ní

1,69

IP-2

Funk ní

1,42

Vysv tlivky:
IP = interak ní prvek

• V nezastav ném území, tj. v krajin se dále rozlišují
plochy opat ení v krajin
• Plochy opat ení v krajin zahrnují:
- protipovod ová opat ení
- liniové protipovod ové opat ení
- protierozní opat ení a zvýšení reten ní kapacity území
- revitalizaci vodních tok
- plochy ohrožené povodní nebo jejími d sledky ur ené
pro rozliv místní povodn a protipovod ová opat ení
- asanaci a rekultivaci bývalé skládky

KoPÚ (komplexní pozemková úprava) jsou
nejvýznamn jší:
- plochy podél drobné vodote e kolem zem d lského
areálu v Žákav až k silnici III. t ídy v etn ÚK a
doprovodné, ochranné a clonící zelen
- svažité pozemky v severovýchodním cípu území obce
v rámci p írodního parku Kornatický potok
- plochy spojené s revitalizací Milínovského potoka
• Plocha pro revitalizaci vodního toku je vymezena za
ú elem obnovy p vodního koryta vodního toku p írod
blízkým zp sobem v etn náb ežních ástí s výsadbou
doprovodné zelen a dalšími úpravami souvisejícími
s vodním tokem, ÚSES (územní systém ekologické
stability), protipovod ovým a protierozním opat ením.
• Tento druh plochy je navržen v rámci údolní nivy
vodního toku:
- Milínovský potok

• Plochy pro protipovod ová opat ení jsou vymezeny na
ece Bradava a zahrnují plochu pro liniové
protipovod ové opat ení za ú elem ochrany
nejohrožen jší ásti zástavby p ed zaplavením.
• Tento druh ploch respektive liniových opat ení je
navržen v koridoru:
- díl í úsek levob ežní ásti Bradavy podél navržené
místní komunikace

• Plochy ohrožené povodní nebo jejími d sledky ur ené
pro rozliv místní povodn a protipovod ová opat ení,
které jsou vymezeny v souvislosti s rozsahem možné
záplavy na ece Úslav a Bradav a zahrnují území
p edpokládaného aktivního i pasivního záplavového
území na levob ežních i pravob ežních plochách
uvedených nejvýznamn jších vodních tok , na kterých
musí být zachovány volné plochy s možností
zatravn ní v etn krajinné zelen a v zastav ném
území volné nezastav né plochy v takovém rozsahu a
form aby nedošlo ke zhoršení pr b hu p ípadné
povodn .
• Tento druh ploch je navržen v rámci údolní nivy
významného vodního toku Úslava a Bradava s
respektováním stanoveného záplavového území a se

• Plochy pro protierozní opat ení a zvýšení reten ní
kapacity území jsou vymezeny na vybraných plochách
s up ednostn ním TTP (trvalé travní porosty), z izování
protipovod ových a protierozních opat ení za ú elem
zvýšení reten ní kapacity v ploše, zejména terénní
terasy, travnaté pr lehy, zatrav ovací pásy, výsadba
zelen doprovodné, ochranné a clonící v etn
v trolam , obnova mezí, reten ní plochy, poldry
malého rozsahu, revitalizace drobných vodních tok ,
vodote í a vodních ploch, mok ad , obnova rybník a
rybni ních soustav, obnova p vodních cest
s doprovodnou zelení v etn úprav jejich tras
s ohledem na spád terénu apod.
• Tento druh je navržen na více plochách, z nichž krom
již realizovaných úprav v rámci spole ných za ízení dle
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• Prostupnost krajiny je zajišt na systémem ÚK (ú elové
komunikace) a ostatních cest v krajin , v etn p ších
cest a cyklotras, které jsou v území stabilizovány a
dopln ny o chyb jící úseky tak, aby byl vytvo en
ucelený a vyvážený systém radiálních a okružních tras.
• V soub hu s novými komunikacemi pro p ší a cyklisty
vedenými v nezalesn ném území budou vysazovány
aleje doprovodné zelen dopln né drobným vybavením
s odpo ívadly a informa ními tabulemi.

zohledn ním p ipravované nové zp esn né hranice
záplavového území na ece Úslava.
• Plocha pro asanaci a rekultivaci bývalé skládky
komunálního odpadu je vymezena s ohledem na
odvodn ní souvisejícího území do í ky Bradava, která
je EVL (evropsky významná lokalita) systému ochrany
p írody NATURA 2000, a je nutné odstran ní
ekologických zát ží a ekologického ohrožení z hlediska
p ípadného nebezpe í kontaminace p dy i vody nebo
negativního vlivu na okolí.

• Vzhledem k místním podmínkám jsou navrženy plochy
pro realizaci protierozních a protipovod ových opat ení
v etn zvýšení reten ní kapacity území, plochy pro
revitalizaci vodního toku, pro vymezení prvk SES
(systém ekologické stability krajiny).

• Pro zajišt ní ochrany p írodního a kulturního d dictví
v krajin , její obnovu a zvyšování ekologické stability
jsou z hlediska RZV (rozdílný zp sob využití)
vymezeny plochy:
L(r)
Plochy lesní rekrea ní
L
Plochy lesní
P
Plochy p írodní
SN
Plochy smíšené nezastav ného území

• P ípadná další opat ení v krajin jsou možná dle RZV
(rozdílný zp sob využití) v rámci ploch:
Z
Plochy zem d lské
L(r)
Plochy lesní rekrea ní
L
Plochy lesní
P
Plochy p írodní
SN
Plochy smíšené nezastav ného území

• Charakteristické rysy krajinného rázu, které musí být
chrán ny:
- údolní niva eky Úslavy prom nné ší ky
s pravostrannými a levostrannými p ítoky drobných
vodote í s doprovodnou zelení a návazností na
otev enou zem d lskou krajinu západn k železni ní
trati a jižn k lesnímu komplexu ke Kamensku
- údolní niva í ky Bradavy s navazujícími lesními
komplexy ke Kamensku a Sváre a otev enou
zem d lskou krajinou na svazích sm rem
k Nezv sticím a Milínovu
• S ohledem na výše uvedené charakteristické znaky
krajiny je nutné p i ízení rozvoje v území respektovat
zejména p i umis ování staveb, dostaveb a nástaveb
citlivé výškové úrovn a horizonty:
- 372 mnm (údolní niva a ostroh nad ekou Úslava s
kostelem),
- 394 mnm (st ední úrove nad údolní nivou a terasa
nad Pokojnicí),
- 406 mnm a výše (nejvyšší krajinná poloha v etn
zástavby k Nezv sticím a lokalita Št rkovna za tratí).
• Na území obce Žákava se nachází EVL Bradava
(evropsky významná lokalita) evropského systému
ochrany p írody a krajiny NATURA 2000, která je
v rozsahu údolní nivy stabilizovaná a chrán na.
• Na území obce Žákava zasahuje malá ást p írodního
parku Kornatický potok, který je stabilizovaný a
chrán n
• Na vybraných plochách jsou vymezeny segmenty
regionálního i místního ÚSES a IP (interak ní prvky).
• Na specifické charakteristice krajinného rázu se krom
uvedených initel podílí také skupiny zelen rostoucí
mimo les, skupin strom vázaných tém výhradn na
údolní nivy a okraje lesa, alejí vázaných zejména na
historicky založené komunikace a zahrad v návaznosti
na zastav né plochy.

• Vodní toky a plochy
• Hlavními recipienty ešeného území je eka Úslava a
Bradava.
• Na významném vodním toku Úslava a Bradava musí
být respektováno stanovené záplavové území.
• Údolní nivu eky Úslavy a Bradavy je t eba ponechat
bez nové zástavby a umožnit tak volný rozliv vody p i
povod ových stavech. Je t eba d sledn dodržovat
omezení v umís ování staveb v záplavovém území
podle § 67 Vodního zákona , 273/2010 Sb. a
dodržovat ustanovení Povod ového plánu.
Nejohrožen jší ásti zástavby tam, kde je to technicky
a ekonomicky možné, budou chrán ny p ed záplavami
ve smyslu ÚP.
• ešené území je hydrologicky zranitelnou oblastí (§ 39
Vodního zákona 273/2010 Sb.) ve smyslu NV R
103/2003 Sb. ve zn ní Na ízení vlády R 262/2012
Sb. Tomuto faktu se musí p izp sobit všichni
zem d lští podnikatelé, hospoda ící na p d v daném
katastrálním území (ochrana vod p ed zne išt ním
dusíkatými látkami). Musí být respektovány požadavky
na používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv,
st ídání plodin a provád ní protierozních opat ení.
• V územním plánu jsou ur eny vybrané plochy v údolní
niv eky Úslavy a Bradavy s omezením nebo
zákazem staveb.
• Proti nep íznivým vliv m záplavy na stávající zástavbu
a území chat a zahrad zde budou provedena pouze
taková opat ení, aby nedošlo k vytvo ení p ekážek
v odtoku vody p i zvýšených vodních stavech.
• Ochrana území p ed povodn mi bude krom využití
ploch ur ených pro realizaci protierozních a
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doprovodné, ochranné a clonící zelen , které jsou dle
ÚP sou ástí ploch vybraných ve ejných prostranství
v zastav ném území nebo ploch nezastav ného území
ve smyslu RZV (rozdílný zp sob využití ploch)
• Dobývání ložisek nerostných surovin se dle ÚP
neuvažuje.

protipovod ových opat ení postupn zajišt na
napl ováním opat ení dle ÚP:
plochy ve vymezené aktivní zón záplavového území
jsou nezastavitelné
všechny objekty v etn oplocení v území aktivní zóny
záplavového území, které nesouvisí s vodním tokem a
jsou z hlediska pr chodu povod ové vlny významnou
p ekážkou nesmí být dále rozši ovány, dle místních
podmínek a konkrétního využití mohou být odstran ny
a plochy uvoln ny a využity v souladu s RZV (rozdílný
zp sob využití)
podél ostatních vodních tok bude p i ízení rozvoje
území uplat ován požadavek na dodržování
p im eného odstupu nových staveb od katastrální
hranice toku v závislosti na místních podmínkách a
zkušenostech s pr b hem minulých povodní
v souvislosti s povod ovým nebezpe ím je nutno p i
ízení rozvoje území a p i realizaci protierozních a
protipovod ových opat ení zohlednit také potenciální
možnosti lokální záplavy pod vodním dílem
Hvíž alka nebo zp sobené nahromad ním vody a
splavováním p i prudkých, vydatných nebo déle
trvajících deštích a p i jarním tání
protipovod ová ochrana bude provád na v koncep ní
provázanosti s celým povodím
ochrana p ed povodn mi bude v první ad zam ena
na zvýšení p irozené retence v krajin , v druhé ad na
drobné reten ní stavby (malé vodní nádrže, suché
nádrže, zasakovací pásy a p íkopy apod.) a až
v poslední ad na inženýrsko-technická ešení
zpev ování a ohrazování b eh
kolem vodote í a vodních nádrží musí být zajišt n
minimální volný koridor (manipula ní prostor) pro
p ístup k vodote i nebo nádrži z hlediska jejich údržby
a zajišt ní bezodkladných prací souvisejících se
zajišt ním pr to nosti koryta.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným zp sobem využití
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným zp sobem využití s ur ením
p evažujícího ú elu využití (hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, p ípustného
využití, nep ípustného využití (v etn
stanovení, ve kterých plochách je vylou eno
umís ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), pop ípad stanovení
podmín n p ípustného využití t chto ploch
a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn základních podmínek
ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové
regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro
vymezování stavebních pozemk a intenzity
jejich využití)
• V územním plánu jsou vymezeny plochy podle
významu, míry a zp sobu zásahu do území v etn
jeho zm n takto:
- S- plochy stabilizované
- Plochy zm n v len ní:
- Z- plochy zastavitelné
- P- plochy p estavby (plochy ke zm n stávající
zástavby)
- K- plochy zm n v krajin
- R- plochy územních rezerv

• Koncepce rekrea ního využívání krajiny je založena na
ochran p írodního a krajinného prost edí jako celku s
využitím okolních les , a zejména údolní nivy Bradavy
a Úslavy p i stabilizaci stávajících rekrea ních lokalit
v krajin bez nárok na jejich další plošné rozši ování
mimo zastav né území s výjimkou rozší ení lokality
Št rkovna za tratí ve smyslu ÚP.
• Rekreace se bude i nadále realizovat v okrajových
ástech sídla s návazností na volnou krajinu zejména
údolní nivy obou ek a bude využívat následujících
druh vybavení a ploch jak v rámci zastav ného území
tak i mimo n j v souladu s ur eným RZV (rozdílný
zp sob využití) dle ÚP:
- zahrady a zahrádkové osady
- rekrea ní objekty individuální rekreace (chaty, chalupy
a ostatní rekrea ní objekty pro individuální rekreaci)
- pobytové a rekrea ní louky v návaznosti na areál
sportu a rekreace v údolní niv Bradavy a v údolní niv
Úslavy u jezu
- p ší a cyklistické trasy a stezky s odpo ívadly,
základním vybavením, informa ním za ízením v etn

• Pro tyto plochy se ur uje rozdílný zp sob jejich využití
(RZV) v len ní:
RZV
RZV - název
B(i)
Plochy bydlení v rodinných domech
B(v)
Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
R
Plochy rekreace
R(z)
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
O(v)
Plochy ob anského vybavení – ve ejná
infrastruktura
O
Plochy ob anského vybavení
O(s)
Plochy ob anského vybavení pro sport a
rekreaci
O(h)
Plochy ob anského vybavení – h bitovy a
poh ebišt
VP
Plochy ve ejných prostranství
VP(z) Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele
SO(v) Plochy smíšené obytné venkovské
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D
D(z)
TI
V
VS
Z
L(r)
L
P
SN

- stavby a jiná opat ení, která RZV ploch neodpovídají,
nesm jí být na t chto plochách umíst ny ani povoleny.
- dosavadní zp sob využití ploch, který neodpovídá
vymezenému RZV podle územního plánu, je možný,
pokud nenarušuje ve ejné zájmy nad p ípustnou míru a
nejsou oprávn né zásahy a opat ení ve ve ejném
zájmu.
• V ÚP nejsou vymezeny plochy, na kterých je vylou eno
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

Plochy dopravní infrastruktury silni ní
Plochy dopravní infrastruktury drážní
Plochy technické infrastruktury
Plochy výroby a skladování
Plochy smíšené výrobní
Plochy zem d lské
Plochy lesní rekrea ní
Plochy lesní
Plochy p írodní
Plochy smíšené nezastav ného území

• Podmínky pro využití ploch RZV (rozdílný zp sob
využití) jsou len ny na:
- HV - hlavní využití plochy
- PV – p ípustné využití plochy
- NV – nep ípustné využití plochy

- podmínkám rozdílného zp sobu využití vymezených
ploch musí odpovídat zp sob jejich užívání a zejména
ú el umis ovaných a povolovaných staveb, v etn
jejich zm n a zm n v jejich užívání.

• Pro RZV (rozdílný zp sob využití) ploch jsou stanoveny následující požadavky:
B(i)
PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH
HV
- bydlení individuální v rodinných domech, v nízkopodlažních domech charakteru rodinného i jiných
specifických formách rodinného bydlení nebo vilách s výrazným podílem obytných a okrasných
zahrad
PV
- související ob anské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do obytného objektu v
rámci plochy nebo samostatné s maximální vým rou celkové hrubé podlažní plochy do 200 m2
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením, slouží zejména
obyvatel m v takto vymezené ploše a jsou v územní menšin vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy ve ejných
prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn zelen
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zelen , nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodote í
NV
- objekty a za ízení ob anského vybavení s širší p sobností s celkovou hrubou podlažní plochou
v tší než 200 m2, rušivé výrobní služby, za ízení lesnické a zem d lské výroby a služeb, pr myslové
a stavební výroby, velkoobchodní sklady, ve ejné erpací stanice pohonných hmot, zábavní
podniky, a všechny ostatní plochy, objekty a za ízení neslu itelné s požadavky na bydlení, které by
mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty
a za ízení, které nejsou podmín ny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a p ípustným využitím
území, a to chov hospodá ského zví ectva, zpracování d eva, laminovny a lakovny nebo jsou
v rozporu s limity využití území

HV

PV

B(v)
PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ
- bydlení v rodinných domech venkovského typu a usedlostech s odpovídajícím zázemím
hospodá ským v etn užitkových zahrad a sad s možností chovu zví ectva ale pouze v takovém
rozsahu a form , aby p ípadnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy ur ené pro
rozdílný zp sob využití ani sousední nemovitosti
- prodej, stravování, ubytování, výrobní a nevýrobní služby integrované do obytného, hospodá ského nebo
jiného objektu s maximální vým rou celkové hrubé podlažní plochy do 500 m2
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením, slouží zejména
obyvatel m v takto vymezené ploše a jsou v územní menšin vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy ve ejných
prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn zelen
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zelen , nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodote í
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NV

HV
PV

NV

HV

PV

NV

- objekty a za ízení ob anského vybavení s širší p sobností s celkovou hrubou podlažní plochou
v tší než 500 m2, rušivá za ízení lesnické a zem d lské výroby a služeb, pr myslové a stavební
výroby, velkoobchodní sklady, ve ejné erpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky, a
všechny ostatní plochy, objekty a za ízení neslu itelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít
negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a za ízení,
které nejsou podmín ny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména intenzivní chov hospodá ského zví ectva, zpracování d eva, zejména pily, laminovny a
lakovny nebo jsou v rozporu s limity využití území
R
PLOCHY REKREACE
- pozemky, objekty a za ízení pro individuální rodinnou rekreaci v chatách, chalupách a ostatních
rekrea ních objektech
- rekreace ve vícel žkových za ízeních, penzionech a objektech s maximální kapacitou 10 l žek
- ojedin lé objekty bydlení v rodinných domech venkovského typu s výrazným podílem zahrad rekrea ních,
okrasných a obytných a to pouze v takovém rozsahu a form slu itelné s p evažujícím využitím vymezené
plochy pro rekreaci p i zajišt ní p im eného vzájemného odstupu hlavních staveb tak, aby byly spln ny
podmínky stavebn technické zejména protipožární ochrana a zajišt na dobrá pohoda rekreace respektive
bydlení
- sportovn rekrea ní plochy a za ízení pouze ve spojení s objekty rekreace a ojedin lými objekty bydlení
- ob anské vybavení s maximální hrubou podlažní plochou do 200 m2, ostatní objekty, za ízení a plochy,
které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, které nesnižují kvalitu prost edí a
pohodu rekreace a bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s rekrea ními aktivitami, slouží zejména
obyvatel m v takto vymezené ploše a jsou v územní menšin vzhledem k plochám rekreace a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy ve ejných
prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn zelen
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zelen , nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodote í
- objekty a za ízení ob anského vybavení s širší p sobností s celkovou hrubou podlažní plochou
v tší než 200 m2, rušivé výrobní služby, za ízení lesnické a zem d lské výroby a služeb, pr myslové
a stavební výroby, velkoobchodní sklady, ve ejné erpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky
a všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo by mohly mít negativní vliv na pohodu prost edí a
kvalitu ovzduší nebo jsou v rozporu s limity využití území
R(z)
PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
- plochy zahrad a sad samostatných nebo sdružených do v tších celk v etn souvisejících
produk ních a p stitelských za ízení
- plochy zahrad v etn produk ních, p stitelských a chovatelských za ízení sdružených do
zahrádká ských osad a kolonií
- ojedin lé objekty individuální rekreace a bydlení v rodinných domech venkovského typu nebo
p ím stského typu s výrazným podílem zahrad rekrea ních, okrasných a obytných v rozsahu a form
slu itelné s p evažujícím využitím vymezené plochy pro rekreaci, p stební a chovatelské ú ely p i zajišt ní
p ístupové komunikace, zásobování el. energií, vodou, odkanalizování a vzájemného odstupu hlavních
staveb tak, aby byly spln ny podmínky stavebn technické zejména protipožární ochrana a zajišt na dobrá
pohoda rekreace respektive bydlení a to pouze v zastav ném území nebo ve jmenovit ur ených plochách
- chov zví ectva pouze v takovém rozsahu a form , aby p ípadnými negativními vlivy nebyly zasaženy
sousední plochy ur ené pro rozdílné funk ní využití ani sousední nemovitosti
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše, jsou slu itelné s rekrea ními aktivitami, a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy ve ejných
prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn zelen
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zelen , vodních ploch a vodote í
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo by mohly mít negativní vliv na pohodu prost edí a
kvalitu ovzduší nebo jsou v rozporu s limity využití území
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HV
PV

NV

HV
PV

NV

HV
PV

NV

O(v)
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
VE EJNÁ INFRASTRUKTURA
- ve ejné ob anské vybavení, které je nezbytné pro zajišt ní a ochranu základního standardu a
kvality života obyvatel, a jehož existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy
- školská, vzd lávací a výchovná za ízení, za ízení pro kulturu a osv tu a s nimi související stavby, za ízení
sociální pé e v etn objekt se sociálním bydlením, zdravotnická za ízení, za ízení pro ve ejnou správu a
služby v etn církevních, za ízení pro ochranu obyvatel v etn hasi ského útvaru, policie a civilní ochrany,
objekty, za ízení a plochy ve ejných technických služeb
- související obchodní za ízení, ubytovací za ízení, stravovací za ízení, za ízení nevýrobních služeb, krytá
sportovní za ízení a zábavní st ediska integrovaná do objektu ve ejného ob anského vybavení
- specifické druhy ob anského vybavení v etn za ízení pro v du a výzkum a za ízení pro prezentaci,
zajišt ní ochrany kulturních a p írodních hodnot zp ístupn né ve ejnosti na nekomer ní bázi jako jsou
zejména výstavní galerie, muzea apod.
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
ve ejných prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn
zelen ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zelen , nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodote í
- trvalé bydlení mimo sociální bydlení a bydlení majitel a správc za ízení a služebních byt
- pr myslová a stavební výroba, lesnická a zem d lská výroba a služby, velkoobchodní sklady,
výrobní služby a všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou
slu itelné s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
O
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
- neve ejná a komer ní ob anské vybavení v etn ob anského vybavení specifických forem
- obchodní za ízení, ubytovací za ízení, stravovací za ízení, za ízení nevýrobních služeb, obchodní,
administrativní a správní budovy v etn církevních, integrovaná krytá sportovní za ízení a zábavní st ediska
- specifické druhy ob anského vybavení v etn za ízení pro v du a výzkum a za ízení pro prezentaci,
zajišt ní ochrany kulturních a p írodních hodnot zp ístupn né ve ejnosti na komer ní bázi
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
ve ejných prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn
zelen ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zelen , nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodote í
- trvalé bydlení mimo sociální bydlení a bydlení majitel a správc za ízení a služebních byt
- pr myslová a stavební výroba, lesnická a zem d lská výroba a služby, velkoobchodní sklady,
výrobní služby a všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou
slu itelné s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
O(s)
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI
- sportovní, t lovýchovná a sportovn rekrea ní za ízení otev ená i krytá s výrazným podílem zelen
okrasné a rekrea ní
- obchodní za ízení, ubytovací za ízení, stravovací za ízení, za ízení nevýrobních služeb, zábavní st ediska
a specifické druhy ob anského vybavení dopl ující sportovní, t lovýchovná a sportovn rekrea ní za ízení,
- plochy pro aktivity probíhající omezen nebo sporadicky, ve kterých se do asn soust e uje vysoký po et
návšt vník nap . cirkusy, lidové pout , pou ové atrakce a jiné
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
ve ejných prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn
zelen ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zelen , nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodote í
- trvalé bydlení krom majitel a správc za ízení a služebních byt , výroba, sklady a jiná za ízení
bez vazby na funkci sportu, rekreace a t lovýchovy a všechny plochy, objekty a za ízení, které
nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou
v rozporu s limity využití území
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O(h)
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
- H BITOVY A POH EBIŠT
- plochy, objekty a za ízení poh ebních služeb, hroby a hrobky, urnové háje a rozptylové louky,
márnice a ob adní sín
- objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména za ízení církevní, jako jsou nap . kostely, kaple a modlitebny, technická infrastruktura, plochy
ve ejných prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn
zelen ochranné a doprovodné
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prost edí nebo
jsou v rozporu s limity využití území
VP
PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- ulice, chodníky, nám stí, náves, tržišt , a další ve ejné prostory p ístupné každému bez omezení
jako nap íklad náb eží vodních ploch a vodote í, sloužící obecnému užívání bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru
- drobné objekty, za ízení ve ejného parteru v etn maloplošných rekrea ních, herních a pobytových ploch,
kiosk a pavilon
- plochy pro aktivity probíhající asov omezen nebo sporadicky, ve kterých se do asn soust e uje vyšší
po et návšt vník nap íklad p edvád cí akce, hudební a jiná vystoupení, lidové pout a slavnosti
- plochy vegeta ního porostu, zele sídelní ve ejná, doprovodná, ochranná a clonící, vodní plochy a
vodote e p írodní i um lé
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
VP(z)
PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VE EJNÁ ZELE
- sídelní zele ve ejná, parky a další ozelen né m stské prostory p ístupné každému bez omezení,
jako nap íklad náb eží vodních ploch a vodote í sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru
- zahrady a parky historické, obecní i láze ské v etn ostatních ve ejn p ístupných pozemk a fragment
zelen sloužících k rekreaci, odpo inku i zábav
- plochy vegeta ního porostu, zele doprovodná, ochranná a clonící, jako sou ást ekologické stability, vodní
plochy a vodote e p írodní i um lé, protierozní a protipovod ová opat ení v zastav ném území
- drobné objekty, za ízení m stského parteru v etn spojovacích cest, maloplošných rekrea ních, herních a
pobytových ploch, kiosk a pavilon
- plochy pro aktivity probíhající asov omezen nebo sporadicky, ve kterých se do asn soust e uje vyšší
po et návšt vník nap íklad p edvád cí akce, hudební a jiná vystoupení, lidové pout a m stské slavnosti
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prost edí nebo
jsou v rozporu s limity využití území
SO(v)
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
- bydlení ve vícebytových obytných a polyfunk ních domech nízkopodlažních s integrovaným
ob anským vybavením
- bydlení individuální v rodinných domech a domech venkovského typu a venkovských usedlostech,
i jiných specifických formách individuálního bydlení s integrovaným ob anským vybavením
- ob anské vybavení integrované do obytného objektu v rámci plochy nebo samostatné s maximální
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vým rou celkové hrubé podlažní plochy do 500 m2 v etn kulturních, sociálních a zdravotnických za ízení,
sportovních za ízení s p evahou krytých, ubytování, stravování, obchodních a administrativních budov,
zábavních st edisek
- pozemky, objekty a za ízení nevýrobních a výrobních služeb charakteru emeslné výroby, malovýroby a
p idružené výroby integrované do obytného objektu v rámci plochy nebo samostatné s maximální vým rou
celkové hrubé podlažní plochy do 500 m2 v etn zem d lské malovýroby, zahradnictví a p idružených
zem d lských služeb s možností spojení s agroturistikou v takovém rozsahu a form , aby svým provozem
nad míru stanovenou hygienickými p edpisy pro bydlení neovliv ovaly plochy, objekty a za ízení sloužící
bydlení
- pouze ve jmenovit ur ených plochách pozemky, objekty a za ízení technických služeb obce se sb rným
dvorem v takovém rozsahu a form , aby svým provozem nad míru stanovenou hygienickými p edpisy pro
bydlení neovliv ovaly plochy, objekty a za ízení sloužící bydlení
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy ve ejných
prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn zelen
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zelen , nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodote í
- objekty a za ízení ob anského vybavení s celkovou hrubou podlažní plochou v tší než 500 m2,
- objekty a za ízení nevýrobních a výrobních služeb charakteru emeslné výroby, malovýroby a
p idružené výroby s celkovou hrubou podlažní plochou v tší než 500 m2
- rušivá za ízení lesnické a zem d lské velkovýroby a služeb, pr myslové a stavební výroby,
velkoobchodní sklady, ve ejné erpací stanice pohonných hmot, a všechny ostatní plochy, objekty a
za ízení neslu itelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a
kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny a
nesouvisí s výše uvedeným hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity
využití území
D
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNI NÍ
- silni ní pozemky silnic státních, krajských a vybraných místních komunikací v etn pozemk , na
kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, jako jsou nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty
apod.
- pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení, zastávky a stanovišt autobus ,
odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a adové garáže, odstavné a
parkovací plochy, služby motorist m a erpací stanice pohonných hmot.
- související ob anské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do stavby dopravního
za ízení u stanovišt autobus , garáží a erpací stanice pohonných hmot v rámci plochy nebo samostatné
- drobné objekty a za ízení urbanistického parteru v etn pobytových ploch, zastávek, kiosk a pavilon
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická infrastruktura, p ší a cyklistická doprava, plochy ve ejných prostranství a plochy sídelní
zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn zelen ochranné a doprovodné, vodních
ploch a vodote í
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
D(z)
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ
- pozemky v obvodu dráhy v etn násp , zá ez , op rných zdí, most , kolejiš apod.
- pozemky za ízení pro drážní dopravu, stanice, zastávky, nástupišt a p ístupové cesty, provozní
budovy a pozemky p ekladišt , správní a odbavovací budovy
- související ob anské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do stavby dopravního
za ízení, dopravního vybavení v rámci plochy nebo samostatné s maximální vým rou celkové hrubé
podlažní plochy do 500 m2
- drobné objekty a za ízení urbanistického parteru v etn pobytových ploch, zastávek, kiosk a pavilon
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická infrastruktura, doprava silni ní, p ší a cyklistická, plochy ve ejných prostranství a plochy
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- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
TI
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- pozemky, objekty a za ízení technické infrastruktury vodního hospodá ství, energetiky a spoj
v etn produktovod a pozemk ur ených pro umís ování staveb a za ízení sloužících k
zabezpe ení údržby ve ejných ploch a prostranství, technické a úklidové služby, sb r odpadu
- objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména související objekty a za ízení dopravy, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
ve ejných prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn
zelen ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodote í
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
V
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
- pozemky, objekty a za ízení pro pr myslovou výrobu, velkoobchodní sklady, stavební výrobu a
skladování a energetiku
- pozemky, objekty a za ízení pro zem d lskou výrobu a lesní hospodá ství, zem d lské služby,
p idruženou zem d lskou i nezem d lskou výrobu a zpracování d evní hmoty pouze na jmenovit ur ených
plochách areál zem d lské výroby v Žákav a ve vzdálen jší poloze od souvislého obytného území za
silnicí I/19
- pozemky, objekty a za ízení pro výrobní služby a emeslnou výrobu v etn inností spojených
s provozováním technické infrastruktury a dopravy, erpací stanice PHM, garáže, služby motorist m a
opravny, nevýrobní služby, administrativní budovy, ubytování, stravování a za ízení zdravotnictví pouze ve
spojení s hlavním a p ípustným využitím území
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy ve ejných
prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn zelen
ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodote í
- objekty a za ízení pro energetiku s vysokými nároky na plochy a to zejména areály FVE nebo parky
VTE
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
VS
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
- pozemky, objekty a za ízení pro pr myslovou výrobu, velkoobchodní sklady v takovém rozsahu a
form , aby p ípadnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy ur ené pro rozdílné
funk ní využití ani sousední nemovitosti
- pozemky, objekty a za ízení ob anského vybavení pro obchod a služby komer ního i nekomer ního
charakteru
- pozemky, objekty a za ízení pro výrobní služby a emeslnou výrobu v etn inností spojených
s provozováním technické infrastruktury a dopravy, erpací stanice PHM, garáže, služby motorist m a
opravny, nevýrobní služby, administrativní budovy
- za ízení pro ve ejnou správu a služby, za ízení pro ochranu obyvatel v etn hasi ského útvaru, civilní
ochrany, objekty, za ízení a plochy technických služeb i ve ejných v etn sb rného dvora
- bydlení a p echodné ubytování pouze výjime n p i zohledn ní p ípadných negativních vliv v rámci
plochy nebo vlivem využití sousedních pozemk a ploch
- jiné objekty, za ízení a plochy, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy ve ejných
prostranství a plochy sídelní zelen na ve ejných prostranstvích i vyhrazených plochách v etn zelen
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- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
Z
PLOCHY ZEM D LSKÉ
- pozemky zem d lského p dního fondu, orná p da, travní porosty, trvalé a speciální kultury
- pozemky pro chov a pastvu hospodá ských zví at ve volné krajin pouze v takovém rozsahu a form , aby
p ípadnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy ur ené pro rozdílné funk ní využití ani
sousední nemovitosti
- pozemky staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem d lství a vodní hospodá ství jako jsou stohy, seníky,
meliorace, p íst ešky pro dobytek, silážní žlaby apod. v etn ú elových cest, rozptýlené zelen , mezí,
remízk , teras a terénních úprav v etn protierozních a protipovod ových opat ení a ploch pro rozliv místní
povodn
- vodote e a vodní plochy
- pozemky nehrazených zahrad a sad samostatných nebo sdružených do v tších celk
- plochy krajinné zelen , zelen rostoucí mimo les, zelen doprovodné, ochranné a clonící
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- plochy a pozemky pro ochranu p írody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
d dictví, vodohospodá skou ochranu
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a nau né
stezky, pikniková a odpo ivná místa, ekologická a informa ní stanovišt a vyhlídky
- pozemky, objekty a za ízení, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, pr b h a k ížení koridor nad azených sítí technické
infrastruktury
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
L(r)
PLOCHY LESNÍ
REKREA NÍ
- pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, lesy rekrea ní
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivací
- vodote e a vodní plochy
- plochy a pozemky pro ochranu p írody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
d dictví, vodohospodá skou ochranu
- ojedin lé objekty a za ízení jako jsou zejména sklady, p íst ešky, a plochy, pozemky staveb, za ízení a
jiných opat ení pro lesní a vodní hospodá ství, které prokazateln souvisí s hospoda ením na lesní p d
v etn ú elových cest, mezí, teras a terénních úprav, protierozních a protipovod ových opat ení
- stávající ojedin lé rekrea ní objekty a za ízení individuální rodinné rekreace na lesní p d nebo mimo ní v
rozsahu a form slu itelné s p evažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu
- stávající ojedin lé objekty ve ejné technické infrastruktury
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a nau né
stezky, pikniková a odpo ivná místa, ekologická a informa ní stanovišt a vyhlídky s vybavením v etn
za ízení pro rekrea ní a kondi ní sport v p írod
- pozemky, objekty a za ízení, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace ú elové, p ší a cyklistické, pr b h a k ížení
koridor nad azených sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
L
PLOCHY LESNÍ
- pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, lesy hospodá ské a ochranné
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PV

NV

HV

PV

NV

HV

PV

- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivací
- vodote e a vodní plochy
- plochy a pozemky pro ochranu p írody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
d dictví, vodohospodá skou ochranu
- ojedin lé objekty a za ízení jako jsou zejména sklady, p íst ešky a plochy, pozemky staveb, za ízení a
jiných opat ení pro lesní a vodní hospodá ství a jiné plochy, které prokazateln souvisí s hospoda ením na
lesní p d v etn ú elových cest, mezí, teras a terénních úprav, protierozních a protipovod ových opat ení
- stávající ojedin lé rekrea ní objekty a za ízení individuální rodinné rekreace na lesní p d nebo mimo ní v
rozsahu a form slu itelné s p evažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu
- stávající ojedin lé objekty ve ejné technické infrastruktury
- p ší turistické a cyklistické stezky
- pozemky, objekty a za ízení, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace ú elové, pr b h a k ížení koridor nad azených
sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
P
PLOCHY P ÍRODNÍ
- pozemky zvlášt chrán ných území p írody
- pozemky zem d lského p dního fondu, travní porosty
- pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, lesy hospodá ské, ochranné a rekrea ní p ím stské
- pozemky vodní a vodohospodá ské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních tok ,
vodohospodá ské plochy a za ízení pro sledování a regulaci vodního režimu v etn pozemk
souvisejících s využíváním vodních zdroj a ploch a koridor zahrnujících provozní pásma pro
údržbu
- plochy krajinné zelen , zelen rostoucí mimo les, zelen doprovodné, ochranné a clonící
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- ostatní plochy a pozemky pro ochranu p írody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu
archeologického d dictví, vodohospodá skou ochranu
- pozemky opat ení pro lesní hospodá ství, zem d lství a vodní hospodá ství v etn polních a lesních cest,
rozptýlené zelen , mezí a remízk
- ojedin lé objekty a za ízení, nap íklad sklady, p íst ešky, a plochy, které prokazateln souvisí
s hospoda ením na lesní p d
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a nau né
stezky, ekologická a informa ní stanovišt , vyhlídky a rozhledny
- stávající ojedin lé rekrea ní objekty a za ízení individuální rodinné rekreace na lesní p d nebo mimo ní v
rozsahu a form slu itelné s p evažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu
- pozemky, objekty a za ízení, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území
- koridory technické a dopravní infrastruktury nadmístního významu pouze výjime n v souladu
s p edpoklady ešení dle ÚP a vyplývající z nad azené ÚPD
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
SN
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
- pozemky zem d lského p dního fondu, orná p da, travní porosty, trvalé a speciální kultury
- pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, lesy hospodá ské, ochranné a rekrea ní
- pozemky vodní a vodohospodá ské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních tok ,
vodohospodá ské plochy a za ízení pro sledování a regulaci vodního režimu v etn pozemk
souvisejících s využíváním vodních zdroj a ploch a koridor zahrnujících provozní pásma pro
údržbu
- obory a pozemky pro chov a pastvu hospodá ských zví at ve volné krajin pouze v takovém rozsahu a
form , aby p ípadnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy ur ené pro rozdílné funk ní
využití ani sousední nemovitosti
- pozemky nehrazených zahrad a sad samostatných nebo sdružených do v tších celk
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NV

- pozemky k odlesn ní nebo zalesn ní zejména jako náhrada za od até lesní pozemky
- plochy krajinné zelen , zelen rostoucí mimo les, zelen doprovodné, ochranné a clonící
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivací
- plochy a pozemky pro ochranu p írody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
d dictví, vodohospodá skou ochranu
- pozemky staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem d lství a vodní hospodá ství v etn polních a lesních
cest, rozptýlené zelen , mezí, remízk , teras a terénních úprav v etn protierozních a protipovod ových
úprav
- ojedin lé objekty a za ízení jako jsou seníky a p íst ešky, a plochy, které prokazateln souvisí
s hospoda ením na zem d lské p d
- ojedin lé objekty a za ízení, nap íklad sklady, p íst ešky, a plochy, které prokazateln souvisí
s hospoda ením na lesní p d
- stávající ojedin lé rekrea ní objekty a za ízení individuální rodinné rekreace na lesní p d nebo mimo ní v
rozsahu a form slu itelné s p evažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu
- stávající ojedin lé objekty ve ejné technické infrastruktury s možností dostavby, technické obnovy a
udržovacích prací v nutném rozsahu
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické, p ší a nau né
stezky, pikniková a odpo ivná místa, ekologická a informa ní stanovišt a vyhlídky, na plochách
hospodá ských a ú elových vodních ploch a vodote í drobné objekty a vybavení v etn za ízení pro chov
- pozemky, objekty a za ízení, které prokazateln souvisí s hlavním a p ípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura
- všechny plochy, objekty a za ízení, které nejsou podmín ny, nesouvisí a nejsou slu itelné
s hlavním a p ípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území

Vysv tlivky:
- nevýrobní služby = služby jako jsou zejména holi ství a kade nictví, hygienické a kosmetické služby, sb rny a služby pro domácnost (prádelny, istírny,
oprava domácích spot ebi a kol, zakázkové krej ovství, oprava od v a obuvi, oprava hodin a klenot , opravy za ízení domácností v etn nestavebního
záme nictví a nestavebního truhlá ství) a ostatní, které lze bez hygienických problém integrovat do jiných objekt v etn obytných
- výrobní služby = služby v etn opravá ských služeb jako jsou zejména tesa ství, stavební záme nictví, truhlá ství, klempí ství, instalatérské práce,
provozovny zednické a pokrýva ské, lakýrnické služby, malí ství a nat ra ství, opravny dopravních a p epravních prost edk , zahradnictví a ostatní, které
nelze bez hygienických problém integrovat do objekt obytných
- rušivé výrobní služby = služby výše uvedené, které nelze bez hygienických problém integrovat do objekt obytných
- emeslná výroba = innosti jako jsou zejména tesa ství, stavební záme nictví, truhlá ství, klempí ství, instalatérské práce, provozovny zednické a
pokrýva ské, lakýrnické služby, malí ství a nat ra ství v etn výroby um leckých p edm t , reklamních p edm t apod.
- ob anské vybavení s širší p sobností = ob anské vybavení nadmístního významu, tj. vyšší, které slouží širší oblasti než je vlastní sídlo nebo ást obce
- za ízení ob anského vybavení plošn rozsáhlá pro obchod a služby = areály s objekty prodejních a opravá ských hal v etn pot ebných zpevn ných ploch
parkoviš , odstavných ploch a venkovních skladových ploch
- drobná obchodní za ízení = prodejny s r znorodým sortimentem, které lze bez hygienických a provozních problém integrovat do objekt obytných, jako
jsou nap íklad trafika, butik apod.
- rekreace vázaného cestovního ruchu = vyhrazená rekrea ní za ízení spolk , organizací a podnik s p evažujícím využitím pro vlastní pot ebu rekreace
- rekreace volného cestovního ruchu = rekrea ní za ízení s p evažujícím využitím pro ve ejnost bez omezení
- venkovské usedlosti = p evážn objekty p vodní zachované vesnické zástavby s hospodá ským zázemím v tradi ním kompaktním uspo ádání kolem
hospodá ského dvora na plochách, na kterých lze použít opt. a max. hodnoty IVP
- rodinné domy venkovského typu = objekty p izp sobené tradi ní vesnické zástavb v kompaktním i rozvoln ném uspo ádání s hospodá ským zázemím na
plochách, na kterých lze použít opt. a max. hodnoty IVPa s výrazným podílem zahrad užitkových, rekrea ních, okrasných a obytných
- rodinné domy p ím stského typu = objekty p evážn v rozvoln ném uspo ádání na plochách, na kterých lze použít min. a opt. hodnoty IVP a s výrazným
podílem zahrad užitkových, rekrea ních, okrasných a obytných
- rodinné domy m stského typu = objekty p evážn v kompaktním uspo ádání na plochách, na kterých lze použít max. hodnoty IVP
- domy nízkopodlažní p ím stského typu = domy do 4 nadzemních podlaží s p ípadným podkrovím nebo podst ešním podlažím v rozvoln ném uspo ádání
na plochách, na kterých lze použít opt. i max. hodnoty IVP
- domy nízkopodlažní m stského typu = domy do 4 nadzemních podlaží s p ípadným podkrovím nebo podst ešním podlažím v kompaktním uspo ádání
blokového uspo ádání na plochách, na kterých lze použít max. hodnoty IVP
- domy vícepodlažní = domy vyšší než 4 nadzemní podlaží s p ípadným podkrovím nebo podst ešním podlažím
- výrazný podíl zahrad užitkových, rekrea ních, okrasných a obytných = sou et ploch zastav ných, zpevn ných nebo jinak stavebn upravených na
pozemku musí být menší než plochy zelen
- ojedin lé objekty = objekty v rozptylu p evážn umíst né (nap . stabilizované rekrea ní objekty v krajin bez nárok na další rozši ování) nebo umis ované
v nezastav ném území, které nesmí vytvá et souvislé celky, jsou stavebn omezeny a slouží zejména pro ú ely obhospoda ování lesních a zem d lských
pozemk
- celková hrubá podlažní plocha = sou et všech podlažních ploch jednotlivých podlaží objektu v etn ploch stavebních konstrukcí
-FVE = fotovoltaická elektrárna
-VTE = v trná elektrárna
- erpací stanice PHM = erpací stanice pohonných hmot
- ÚPD = územn plánovací dokumentace
- ÚP = územní plán
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• Podmínky prostorového uspo ádání pro využití
stabilizovaných ploch a ploch zm n
• Regulace prostorového uspo ádání území p i
rozhodování o jeho využití a v návazných RP a ÚS
musí vycházet z podmínek pro rozdílný zp sob využití
území (RZV) a podmínek prostorového uspo ádání pro
využití stabilizovaných ploch a ploch zm n dle ÚP
• V území je možno provád t stavby a jejich zm ny jen v
takovém objemu, aby nebyly p ekro eny limity
prostorového využití území
• Použití odlišných hodnot IVP a VRZ p i
rozhodování o zm nách v území není vylou eno,
ale pouze v p ípad , že pro p íslušnou plochu,
respektive území byl vydán RP (regula ní plán)
nebo zpracovaná a je platná ÚS (územní studie),
která vyplynula jako podmínka pro rozhodování
v území z vydaného ÚP nebo jeho zm ny p ípadn
aktualizace
• K regulaci prostorového uspo ádání území mohou dle
postupného napl ování p edpoklad rozvoje území dle
územního plánu sloužit návazné regula ní plány (RP) a
územní studie (ÚS)

silni ní
Plochy dopravní
n
n
infrastruktury
drážní
TI
Plochy technické
n
5-15
infrastruktury
V
Plochy výroby a
20
25-35
skladování
VS
Plochy smíšené
20
25-35
výrobní
Z
Plochy
0
0
zem d lské
L(r)
Plochy lesní
0
0
rekrea ní
L
Plochy lesní
0
0
P
Plochy p írodní
0
0
SN
Plochy smíšené
0
0
nezastav ného
území
Vysv tlivky:
- IVP min. (%)= minimální intenzita využití pozemk v ploše
- IVP opt. (%)= optimální intenzita využití pozemk v ploše
- IVP max. (%)=maximální intenzita využití pozemk v ploše
- 0 = plocha je nezastavitelná
- n = hodnota není v ÚP stanovena
D(z)

RZV - název

B(i)

Plochy bydlení
v rodinných
domech
Plochy bydlení
v obytných
domech –
venkovské
Plochy rekreace
Plochy rekreace –
zahrady a
zahrádkové osady
Plochy
ob anského
vybavení – ve ejná
infrastruktura
Plochy
ob anského
vybavení
Plochy
ob anského
vybavení pro sport
a rekreaci
Plochy
ob anského
vybavení –
h bitovy a
poh ebišt
Plochy ve ejných
prostranství
Plochy ve ejných
prostranství –
ve ejná zele
Plochy smíšené
obytné venkovské
Plochy dopravní
infrastruktury

B(v)

R
R(z)
O(v)

O
O(s)

O(h)

VP
VP(z)
SO(v)
D

IVP
min. (%)
10

IVP
opt. (%)
20-30

IVP
max. (%)
35

5

25-35

55

2
1

5-15
5-10

20
15

20

25-55

80

10

25-35

50

n

5-10

15

n
45
45
0
3
0
0
0

• IVP opt. bude použita na stabilizovaných plochách
v zastav ném území pro celé území obce.
• IVP min. m že být použita p edevším p i dostavb a
p estavb stabilizovaných ploch v zastav ném území
na plochách mimo vlastní sídlo Žákava nebo na jeho
okraji v p ímé návaznosti na volnou krajinu
• IVP max. m že být použita p edevším p i dostavb
stávající zástavby a bude možná pouze podmín n
s tím, že musí být spln ny podmínky hygienické
(hlukové pom ry, denní osv tlení a oslun ní, pohoda
bydlení) i urbanistické a územn technické z hlediska
zajišt ní ve ejné infrastruktury na pot ebné úrovni
(komunikace, plochy a objekty pro parkování a
odstavení vozidel, technické sít , hospoda ení
s odpady, ve ejná prostranství, ve ejná a obytná zele ,
ob anské vybavení apod.) p i respektování ostatních
podmínek dle ÚP zejména limit využití území.

• Intenzita využití pozemk v plochách (IVP)
• Na stabilizovaných plochách dle p evažujícího využití a
umíst ní vymezené plochy, místních podmínek a
stávající hodnoty IVP:
RZV

n

• Na plochách zm n bude použita IVP dle podmínek
ur ených pro díl í plochy zm n v území (viz. Plochy
zm n v zastav ném území) s tím, že uvedené hodnoty
jsou pr m rné a mohou být podkro eny nebo
p ekro eny max. o 5 %.
• Výšková regulace zástavby (VRZ)
• Na stabilizovaných plochách dle p evažujícího využití a
umíst ní vymezené plochy, místních podmínek a
stávající výškové hladiny v ploše:

n

n

n

n

n

n

RZV
B(i)

RZV - název
Plochy bydlení v rodinných domech

n

1

5

B(v)

Plochy bydlení v obytných domech –
venkovské
Plochy rekreace

10

25-35

55

n

10-40

n

R
R(z)
O(v)
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Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové
osady
Plochy ob anského vybavení – ve ejná

VRZ
1-2 NP + P
v etn
1-2 NP + P
v etn
1-2 NP + P
v etn
1 NP + P
max. 2 NP
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O
O(s)

infrastruktura
Plochy ob anského vybavení

VP
VP(z)
SO(v)

Plochy ob anského vybavení pro sport a
rekreaci
Plochy ob anského vybavení – h bitovy a
poh ebišt
Plochy ve ejných prostranství
Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele
Plochy smíšené obytné venkovské

D
D(z)
TI
V

Plochy dopravní infrastruktury silni ní
Plochy dopravní infrastruktury drážní
Plochy technické infrastruktury
Plochy výroby a skladování

VS

Plochy smíšené výrobní

O(h)

státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit

+ P v etn
max. 2 NP
+ P v etn
max. 2 NP
+ P v etn
n

• Vymezují se plochy a koridory pro ve ejn prosp šné
stavby s možností vyvlastn ní
• Vymezují se ve ejn prosp šné stavby pro dopravní a
technickou infrastrukturu:

n
n
max. 2 NP
+ P v etn
n
n
n
max. 2 NP
+ P v etn
max. 2 NP
+ P v etn
0
0
0
0
0

Ozna ení

Název

P-501-W

Modernizace
železni ní trati
Místní
komunikace
k zem d lskému
areálu
P ší a
cyklistická
stezka
OV v etn
komunikace
Rekonstrukce
elektrického
vedení VVN 400
kV
Protipovod ové
opat ení

Z-551-W

Z-552-W

Z
Plochy zem d lské
L(r)
Plochy lesní rekrea ní
L
Plochy lesní
P
Plochy p írodní
SN
Plochy smíšené nezastav ného území
Vysv tlivky:
- 0 = plocha je nezastavitelná
- n = hodnota není v ÚP stanovena
- VRZ (výšková regulace zástavby)= po et nadzemních podlaží (NP)
s pr m rnou konstruk ní výškou 3 až 3,5 m,
- +P= podkroví nebo podst ešní podlaží

Z-601-W
P-621-W

Z-682-W

Katastrální
území
Žákava u
Nezv stic
Žákava u
Nezv stic

Ve prosp ch
subjektu
R
OZ

Žákava u
Nezv stic

OZ

Žákava u
Nezv stic
Žákava u
Nezv stic

OZ

Žákava u
Nezv stic

OZ

R

Vysv tlivky:
OZ = Obec Žákava,Žákava, .p. 76, 332 04 p. Nezv stice
R = eská republika
OV = istírna odpadních vod
VVN = velmi vysoké nap tí
Poznámky:
P-501-W = Dle ZÚR PK – E 09 Zdvojení vedení 400 kV Ko ín - P eštice
ZD 190/01 Tra . 190 – úsek Plze – Nepomuk, zdvojkolejn ní a
sm rová rektifikace
P-621-W = Dle ZÚR PK – ZD 190/01 Tra . 190 – úsek Plze –
Nepomuk, zdvojkolejn ní a sm rová rektifikace
E 09 Zdvojení vedení 400 kV Ko ín - P eštice

• Na plochách V, VS, TI stabilizovaných mohou být
jednotlivé vybrané objekty také vyšší a to zejména
objekty a za ízení technologická (technologické v že,
sila, komíny, stožáry apod.).
• Na plochách zm n bude VRZ dle podmínek ur ených
pro díl í plochy zm n v území (viz. Plochy zm n
v zastav ném území) s tím, že na plochách zm n pro
V, VS, TI mohou být jednotlivé vybrané objekty vyšší a
to zejména objekty a za ízení technologická
(technologické v že, sila, komíny, stožáry apod.).

• Ve ejn prosp šná opat ení, stavby a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a plochy pro
asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám,
vyvlastnit se nevymezují.

• Pro další len ní ploch na pozemky jsou stanoveny
následující územní podmínky:
- pro využití stabilizovaných ploch a ploch zm n je d lení
pozemk možné
- ú el, pro který má být d lení pozemk provedeno musí
odpovídat podmínkám rozdílného zp sobu využití
vymezených ploch a nesmí být v rozporu s požadavky
na ochranu ve ejných zájm a nesmí být v rozporu
s limity využití území
- d lení pozemk za ú elem nové stavby, dostavby nebo
p ístavby v souladu s výše uvedenými požadavky je
možné pouze za p edpokladu, že bude zajišt no
p ipojení odd lených pozemk na dopravní a
technickou infrastrukturu a budou spln ny podmínky
prostorového uspo ádání pro využití ploch

h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb a
ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
p edkupní právo
h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb
a ve ejných prostranství, pro které lze
uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í
prosp ch je p edkupní právo z izováno,
parcelních ísel pozemk , názvu
katastrálního území a p ípadn dalších
údaj podle § 8 katastrálního zákona
• Plochy a koridory pro ve ejn prosp šné stavby pouze
s možností uplatn ní p edkupního práva se nevymezují

i) Stanovení kompenza ních opat ení
podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

g) Vymezení ve ejn prosp šných staveb,
ve ejn prosp šných opat ení, staveb a
opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti

• Plochy kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6
stavebního zákona se v ÚP nestanovují.
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j) Vymezení ploch a koridor územních
rezerv a stanovení možného budoucího
využití, v etn podmínek pro jeho prov ení

• Plochy, na kterých je vymezena územní rezerva smí
být využity v souladu podmínkami p íslušného RZV
s tím, že na t chto plochách nesmí být umíst ny žádné
objekty, stavby ani za ízení, které by byly p ekážkou
pro jejich budoucí p edpokládané využití dle ÚP.
• Plochy územních rezerv, které prokazateln souvisí
s ostatními sousedícími nebo jinak souvisejícími
plochami, pro které bude vypracována územní studie
nebo regula ní plán, musí být respektovány a zahrnuty
do ešení t chto návazných územn plánovacích
podklad a územn plánovací dokumentace.

• Plochy územních rezerv navazují na zastav né území
a zastavitelné plochy.
• Plochy územních rezerv jsou z hlediska rozdílného
zp sobu využití (RZV) ve stejném len ní jako ostatní
plochy zm n v území.
• Plochy územních rezerv jsou do doby vydání zm ny
ÚP nezastavitelné.

• Na území obce jsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv (R-000-0):
B(i) - Plochy bydlení v rodinných domech
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy
006 R-006-0 Obytná zóna RD VI.

Ú el zm ny a vybrané specifické podmínky v území a
Plocha
požadavky
(ha)
5,02
Bydlení se zahradami pro dlouhodobý rozvoj obce. Na ást
plochy zasahuje ochranné pásmo chovu hospodá ských
zví at. P edpokladem využití této ásti plochy je zm na
podmínek ochranného pásma

R(z) - Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy
152 R-152-0 Zahrady II.

153 R-153-0
158 R-158-0

Zahrady III.

Ú el zm ny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Zahrady podmín n zastavitelné. Do plochy zasahuje
ochranné pásmo chovu hospodá ských zví at.
P edpokladem využití plochy pro zástavbu je zm na
podmínek ochranného pásma
Zahrady podmín n zastavitelné. Do plochy zasahuje
ochranné pásmo chovu hospodá ských zví at.
P edpokladem využití plochy pro zástavbu je zm na
podmínek ochranného pásma

Plocha
(ha)
1,12

Ú el zm ny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Koridor ší ky 200 m dle ZÚR PK (1. aktualizace 2014)
zp esn ný dle návaznosti na zastav né území a dopravn
inženýrské studie – varianta S1U (severní)
Koridor ší ky 200 m dle ZÚR PK (1. aktualizace 2014)
zp esn ný dle návaznosti na zastav né území a dopravn
inženýrské studie – varianta S2U (jižní)

Plocha
(ha)
40,98

1,98

D - Plochy dopravní infrastruktury silni ní
Po . íslo Ozna ení Název
plochy
plochy
553 R-553-0 Koridor pro p eložku silnice I/19 – varianta 1
554 R-554-0

Koridor pro p eložku silnice I/19 – varianta 2

42,30

VS - Plochy smíšené výrobní
Po . íslo Ozna ení Název
plochy plochy
752 R-752-0 Výrobní a komer ní zóna Žákava II.

Ú el zm ny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Podmínkou je realizace p eložky silnice I/19 a z hlediska
prostorových vztah v území stanovení podmínek z d vodu
ochrany krajinného rázu ve vztahu k údolní niv Bradavy.

Plocha
(ha)
2,42

Vysv tlivky:
R-000-0 územní rezervy
RD = rodinný d m
ZÚR PK = Zásady územního rozvoje Plze ského kraje
Poznámky:
S1U = ozna ení severní varianty trasy p eložky silnice I/19 dle podkladu, tj. studie „Silnice I/19 v úseku k ižovatka I/20 – hranice Plze ského kraje (Valbek,
07/2008)
S2U = ozna ení jižní varianty trasy p eložky silnice I/19 dle podkladu, tj. studie „Silnice I/19 v úseku k ižovatka I/20 – hranice Plze ského kraje (Valbek,
07/2008)

k) Vymezení ploch, ve kterých je
rozhodování o zm nách v území podmín no
dohodou o parcelaci

l) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je
rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie
l) Vymezení ploch a koridor , ve kterých
je rozhodování o zm nách v území
podmín no zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její po ízení a

• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
rozhodování o zm nách v území podmín no smlouvou
s vlastníky pozemk a staveb, které budou dot eny
navrhovaným zám rem.
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p im ené lh ty pro vložení dat o této studii
do evidence územn plánovací innosti

n) Stanovení po adí zm n v území
(etapizace)

• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie.

• Po adí zm n v území není stanoveno.

o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt
o) Vymezení architektonicky nebo
urbanisticky významných staveb

m) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je
rozhodování o zm nách v území podmín no
vydáním regula ního plánu
m) Vymezení ploch a koridor , ve kterých
je rozhodování o zm nách v území
podmín no vydáním regula ního plánu,
zadání regula ního plánu v rozsahu podle
p ílohy . 9, stanovení, zda se bude jednat o
regula ní plán z podn tu nebo na žádost, a
u regula ního plánu z podn tu stanovení
p im ené lh ty pro jeho vydání

Stavby urbanisticky a architektonicky významné, pro
které m že vypracovávat architektonickou ást
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt se
v ÚP Žákava nevymezují.

p) Údaje o po tu list územního plánu a
po tu výkres k n mu p ipojené grafické
ásti

• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou pro
rozhodování o zm nách jejich využití.

• Viz Úplné zn ní ÚP Žákava po vydání 1. zm ny.

2. GRAFICKÁ ÁST
OBSAH:
II.2.A. Koordina ní výkres (vý ez 1:5000 ve formátu 1x A1)
II.2.D. Schéma souboru díl ích zm n 1. zm ny ÚP (vý ez 1:5000 ve formátu A1)
Poznámka:
Ve výkresu II.2.A. Koordina ní výkres jsou zobrazeny pouze vybrané jevy v kontextu s charakterem souboru díl ích zm n
v území.
Výkres II.2.B. Výkres širších vztah nebyl pro ú ely 1. zm ny Územního plánu Žákava zpracován, protože zm na nemá vliv
na jimi zobrazené jevy v území.
Výkres II.2.C. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu nebyl pro ú ely 1. zm ny Územního plánu Žákava zpracován,
protože zm nou nedochází k novému záboru PF (p dní fond).
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POUČENÍ:
Proti 1. změně ÚP Žákava vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád) ve znění pozdějších předpisů.
Projektant:

Ing.arch.Oldřich Fára
Autorizovaný architekt ČKA
Číslo autorizace ČKA 00459

Pořizovatel 1. změny ÚP Žákava:

Městský úřad Blovice
Stavební odbor
Ing. Anna Mašková, vedoucí odboru

Starosta obce Žákava:
Milan Polívka

Místostarosta obce Žákava:
Václav Fiala
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