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OBEC VYSOKÁ U P ÍBRAM
Zastupitelstvo obce Vysoká u P íbram , p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále též jen „stavební zákon“), za použití §
43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb., správní
ád, § 13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále též
jen „vyhláška 500“)

vydává
Zm nu . 1 územního plánu Vysoká u P íbram
(dále jen „Zm na . 1 ÚP Vysoká u P íbram “) formou opat ení obecné povahy
schváleného usnesením Zastupitelstva obce Vysoká u P íbram . ……….., jehož závazná ást byla vydána
obecn závaznou vyhláškou dne ………. s ú inností od ………. ve zn ní jeho pozd jších zm n a úprav,
v rozsahu návrhové ásti dokumentace, upravené na základ výsledku projednání podle § 50 až § 53 stavebního
zákona ve vazb na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) stavebního zákona a podle § 171 až § 174 správního ádu,
kdy rozsah m
ných ástí územního plánu, ve kterých je zm na vydávána podle § 16 vyhlášky 500/2006 Sb.,
je roven ešenému území zm ny vyzna enému v grafické a textové ásti.
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VÝROKOVÁ ÁST ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU
kterou se m ní Územní plán Vysoká u P íbram takto:
V kapitole a) se text: „ ešeným územím je celé správní území obce vymezené jedním katastrálním
územím Vysoká u P íbram . Zastav né území bylo p evzato z poskytnutých ÚAP a zaktualizováno
zpracovatelem dle skute nosti v souladu s §58 odst. 1 a 2 stavebního zákona, a to k zá í 2014. Je
vyzna eno ve Výkrese základního len ní území ( . 1) a v Hlavním výkrese ( . 2).“ nahrazuje textem:
„Zastav né území bylo aktualizováno ke dni 12.12.2019.“;
V kapitole c) se v tabulce VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, v ádku tabulky pro plochu Z34 ruší
text: „a lokalita U strán II“;
V kapitole c) se v tabulce VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, v ádku tabulky pro plochu Z35 ruší
text: „Realizace zám
na ploše podmín na uzav ením dohody o parcelaci – lokalita U strán II.“;
V kapitole c) se z tabulky VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, vypouští ádek tabulky: „
Realizace zám
na ploše podmín na uzav ením dohody o parcelaci - lokalita U strán
II.
Plocha ve ejného prostranství – jihozápadn od sídla. Plocha propojuje navrženou plochu
k zástavb s krajinou.
Obsluha území:
- dopravní napojení – z navržené obytné plochy Z35
Z49
- napojení na technickou infrastrukturu – bude ešeno spole
s plochou Z34, tj.
z navržené trafostanice TS3; na nový kanaliza ní a vodovodní ad (p ípadn individuáln )
Limity využití území:
- respektovat hranici 50m od okraje lesa
- zohlednit ochranné pásmo vzletových a p istávacích prostor letišt Dlouhá Lhota
- zohlednit trasu navrženého el. kabelu
“;
V kapitole c) se v odstavci SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN , ve druhém odstavci slovo: „plochy“ nahrazuje
slovem: „plochu“ a ruší se text: „a Z49“;
V kapitole d) se v odstavci KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ ruší text: „Z49“;
V kapitole d) se v podkapitole KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ ruší text: „a Z49“;
V kapitole f) se v tabulce pro PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ ruší index: „Z49“;
V kapitole j) se text: „ ást plochy“ nahrazuje slovem: „plocha“ a text: „DP2 – ást plochy Z34, plocha Z35
a Z49 (plochy smíšené obytné a ve ejných prostranství) – u jihozápadního okraje sídla – lokalita U strán
II“ se ruší.
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OD VODN NÍ ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU
VÝROKOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNA ENÍM ZM N (SROVNÁVACÍ TEXT) JE SAMOSTATNOU
ÍLOHOU . 1 OD VODN NÍ ZM NY ÚP

a) postup po ízení a zpracování zm ny .1 územního plánu
Bude dopln no po izovatelem.

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztah v území
Na sousední obce nemá lokalita ešená zm nou . 1 ÚP Vysoká u P íbram p ímou vazbu.
Zm na . 1 ÚP Vysoká u P íbram nekoliduje s územn plánovací dokumentací sousedních obcí.

c) p ezkoumání souladu návrhu zm ny
.1 s politikou
územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou
krajem
VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI ZM NY ÚP DLE POLITIKY
ÚZEMNÍHO ROZVOJE R, VE ZN NÍ PLATNÝCH AKTUALIZACÍ (DÁLE TÉŽ JEN APÚR)
Zm na . 1 územního plánu Vysoká u P íbram není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky
ve zn ní Aktualizace . 1 až 3 (dále též jen „APÚR“), kterou vláda R schválila na svém jednání usnesením
. 629-630 dne 02.09.2019.
Požadavky vyplývající z APÚR byly zapracovány do územního plánu. Zm na . 1 vychází z ÚP a tyto požadavky
ebírá. ešené území zm ny . 1 leží mimo rozvojové oblasti, rozvojové osy i mimo specifické oblasti.

VYHODNOCENÍ SOULADU S KRAJSKÝMI PRIORITAMI ZM NY ÚP DLE ZÁSAD ÚZEMNÍHO
ROZVOJE ST EDO ESKÉHO KRAJE VE ZN NÍ PLATNÝCH AKTUALIZACÍ (DÁLE TÉŽ JEN
AZÚR)
Požadavky vyplývající z AZÚR ve zn ní platných aktualizací byly zapracovány do územního plánu. Zm na . 1
vychází z ÚP a tyto požadavky p ebírá.

d) p ezkoumání souladu návrhu zm ny .1 s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastav ného území
Pro Zm nu . 1 ÚP Vysoká u P íbram nevyplývají z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování žádné
požadavky nebo se jedná pouze o zm nu zp sobu využití zastavitelné plochy ve ejných prostranství (Z49) na
plochu smíšenou obytnou ( ást p azena k ploše Z34 a ást k ploše Z35) a o zrušení podmínky uzav ení dohody
o parcelaci pro plochu Z35.

e) p ezkoumání souladu návrhu zm ny .1 s požadavky
stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
Zp sob ešení Zm ny . 1 ÚP Vysoká u P íbram odpovídá právnímu stavu zákona . 183/2006 Sb. (o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis ) a jeho provád cích vyhlášek . 501/2006
Sb. (o obecných požadavcích na využívání území) a . 500/2006 Sb. (o územn analytických podkladech,
územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti).
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Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou ÚP len ny dle § 4 až 19 vyhlášky 501/2006 Sb, zm nou
. 1 nejsou stanoveny nové typy zp sobu využití.
Zm na . 1 ÚP Vysoká u P íbram byla zpracována a projednána v souladu s p íslušnými ustanoveními
stavebního zákona (§ 22, §§ 50 až 53, § 55 a § 188 odst. (4)) a s §§ 171 až 174 správního ádu.
Obsah dokumentace je v souladu s p íslušnými ustanoveními stavebního zákona, správního ádu
a s § 13 a p ílohou . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb.

f) p ezkoumání souladu návrhu zm ny .1 s požadavky
zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán
podle zvláštních právních p edpis , pop ípad s výsledkem
ešení rozpor
Bude dopln no po izovatelem po ve ejném projednání.

g) zpráva o vyhodnocení p edpokládaných vliv na udržitelný
rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení vliv na životní
prost edí
Záv r stanoviska orgánu ochrany p írody ze dne 08.10.2019 j. 120407/2019/KUSK vylou il významný vliv na
íznivý stav na p edm t ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo pta ích oblastí, stejn jako
stanoviska krajského ú adu, které sou asn nepožadovalo zpracování vyhodnocení vliv zm ny . 1 ÚP Vysoká
u P íbram na životní prost edí (tzv. SEA).

h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona
Nebylo vyžadováno.

i) sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no,
s uvedením závažných d vod , pokud n které požadavky nebo
podmínky zohledn ny nebyly
Nebylo vyžadováno.

j) vyhodnocení spln ní požadavk
zadání, pop ípad
vyhodnocení souladu s body (1-4) uvedenými ve vyhl. 500
v p íloze 7 ásti II. bod b)
Zm na . 1 ÚP Vysoká u P íbram je v souladu s Návrhem obsahu Zm ny . 1 Územního plánu Vysoká u
íbram .
Obsah Zm ny . 1 územního plánu Vysoká u P íbram je zpracován pro ú ely zkráceného postupu po ízení
zm ny územního plánu dle § 55a) – c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
edm tem Zm ny . 1 územního plánu Vysoká u P íbram jsou lokality ozna ené v ÚP Vysoká u P íbram
jako plocha Z35, Z49, Z34 - viz grafická p íloha níže.
Požadavky na zm nu ÚP Vysoká u P íbram :
Plocha Z35 – orná p da, zahrada, celá vým ra lokality 2,64 ha, plochu ponechat po katastrální hranici
vedenou st edem plochy Z49, zrušení textu v ÚP „Dohoda o parcelaci“
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Plocha Z49 - orná p da, zahrada, celá vým ra lokality 0,43 ha, plochu zrušit slou ením do ploch Z34
a Z35, kdy hranice mezi t mito plochami je katastrální hranice ve st edu plochy Z49
Plocha Z34 - Trvalý travní porost, orná p da, ostatní plocha, celá vým ra lokality 2,77 ha, plochu
ponechat po katastrální hranici vedenou st edem plochy Z49 s jednou dohodou o parcelaci

k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení je zpracováno v rozsahu m

ných ástí územního plánu.

OD VODN NÍ P IJATÉHO EŠENÍ
Navrhovaná Zm na . 1 ÚP Vysoká u P íbram nem ní základní koncepci vydaného územního plánu, pouze
up es uje a dopl uje již d íve navržené ešení. Navrhované ešení vychází z podn tu podaného obcí.
Požadavky spo ívají zejména ve zm
využití zastavitelné plochy s rozdílným zp sobem využití a ve zrušení
podmínky uzav ení dohody o parcely.

VYBRANÉ VARIANTY
Zm na . 1 ÚP Vysoká u P íbram neobsahuje variantní ešení.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
Zastav né území je v území ešeném zm nou . 1 aktualizováno. Do zastav ného území byl zahrnutý zastav ný
stavební pozemek, který byl do katastru nemovitostí zanesen po vydání územního plánu.
Odstavec s vý tem jednotlivých katastrálních území tvo ících správní území m sta Vimperk byl z výrokové ásti
vypušt n, nebo byl vyhodnocen jako nadbyte ný.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Z výrokové ásti z tabulky „Vymezení zastavitelných ploch“ byl vypušt n ádek pro plochu, u které byl zm nou
. 1 zm
n zp sob jejího využití. Jedná se o plochu Z49, která byla zm
na na plochu smíšenou obytnou a
azena z ásti k ploše Z34 a z ásti k ploše Z35.
Nové zastavitelné plochy nejsou zm nou . 1 navrhovány.
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OD VODN NÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN A KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zm nou . 1 byla zrušena plocha ve ejných prostranství Z49.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZM NÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍN NO DOHODOU O PARCELACI
Zm nou . 1 byla (z d vodu již stávající parcelace) zrušena podmínka uzav ení dohody o parcelaci pro celou
plochu s ozna ením DP2, která zahrnovala ást plochy Z34, plochu Z35 a Z49 v lokalit U strán II. ást plochy
Z34 byla zm nou . 1 za azena do plochy DP1, tzn. že nov je celá plocha Z34 logicky zahrnuta do DP1. Pro
plochu Z35 je podmínka zcela zrušena. Plocha ve ejných prostranství Z49, která v ÚP p echázela p es
soukromé pozemky je z dokumentace zcela vypušt na z d vodu pevných vlastnických vztah .

l)

vyhodnocení ú elného využití zastav ného území
vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch

a

Využívání zastav ného území v obci Vysoká u P íbrami je s ohledem na charakter území a efektivitu využití
zastav ných území vyhodnoceno jako ú elné. Podmínky pro využití ploch jsou navrženy tak, aby zastav né
území mohlo být hospodárn dostate
využíváno a sou asn byla zajišt na ochrana hodnot území.
Zm nou .1 ÚP Vysoká u P íbram nedojde k navýšení rozsahu zastavitelných ploch oproti ÚP Vysoká u
íbram .
V rámci zm ny . 1 bylo aktualizováno zastav né území v ešené lokalit , kdy z d vodu zastav ní stavebního
pozemku bylo zastav né území rozší eno.
Na vývoj po tu obyvatel nemá zm na . 1 vliv.

m) 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
Zm na . 1 ÚP Vysoká u P íbram neobsahuje žádné zám ry nebo záležitosti nadmístního významu, které by
nebyly ešeny v ZÚR StK.

n) vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného
ešení na zem
lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní
funkce lesa
ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ
DOKUMENTACE

ÁSTI

Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní, zabírající
zem
lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých
lokalitách byla katastrální mapa.
Investice do p dy
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk .
Bonitované p dn ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zem
lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované
dn ekologické jednotky - BPEJ.
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy.
Pomocí tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem
lské p dy.
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT

Celkový
zábor ZPF (ha)

Zábor
nezem
lských
ploch (ha)

Zp sob využití plochy

Celková vým ra
lokality (ha)

Ozna ení lokalit

Ozna ení zábor , které byly odsouhlaseny v p edchozí ÚPD
Zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Z34
Z35

Plocha smíšená obytná
Plocha smíšená obytná

0,09
0,34

0
0,04

0,09
0,30

0,09

0

0

0

0

0

0

0,09

0

0,17

0

0

0

0

0

0

0,17

0

0

0,04

0

0

0

0

0

0,04

0

0

0

0

0,09

0

0

0

0,09

0

Plochy smíšené obytné celkem

0,43

0,04

0,39

0,26

0,04

0

0,06

0

0

0

0,39

0

Plochy smíšené obytné celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,43

0,04

0,39

0,26

0,04

0

0,06

0

0

0

0,39

0

Plochy smíšené obytné celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zm na . 1 ÚP Vysoká u P íbram si vyžádá celkový zábor 0,39 ha zem
ÚPD.

lského p dního fondu. Zábor byl v celém rozsahu již proveden v p edchozí
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ZD VODN NÍ
Území sídla Vysoká u P íbram není zm nou rozši ováno. Jedná se pouze o zm nu zp sobu využití
zastavitelné plochy ve ejných prostranství (Z49) na plochu smíšenou obytnou ( ást p azena k ploše Z34 a
ást k ploše Z35).
ZÁV R
Ve zm
. 1 ÚP Vysoká u P íbram byly respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu. Byl
kladen d raz na maximální využití pozemk v zastav ných územích obce, proluk a nedostate
využívaných pozemk . V p ípadech, kdy došlo k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle
zákona o ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .

PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
ZÁBOR PUPFL
Ve zm

. 1 ÚP Vysoká u P íbram není uvažováno se záborem ploch ur ených k pln ní funkce lesa.

PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50M OD OKRAJE LESA
Ve zm
lesa.

. 1 ÚP Vysoká u P íbram jsou vymezeny plochy, které zasahují do vzdálenosti 50m od okraje
Zp sob využití ploch

Plochy smíšené

Ozna ení lokality

Druh pozemku

Z34

Orná p da

Z35

Orná p da, zahrady

PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Ve zm
. 1 není uvažováno se záborem ploch ur ených k pln ní funkcí lesa, ani s vymezením ploch ve
vzdálenosti 50m od okraje lesa.

o) návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách
Bude dopln no po izovatelem po ve ejném projednání.

p) vyhodnocení uplatn ných p ipomínek
Bude dopln no po izovatelem po ve ejném projednání.
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POU ENÍ:
Proti zm
. 1 územního plánu Vysoká u P íbram vydané formou opat ení obecné povahy nelze podat
opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád).

…………………………………
místostarostka

…………………………………
starostka
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Seznam zkratek použitých v textu
1. Akt ZÚR StK
1. Aktualizace Zásad územního rozvoje St edo eského kraje
2. Akt ZÚR StK
2. Aktualizace Zásad územního rozvoje St edo eského kraje
BC
BK
BPEJ
OV
SN
SÚ
k. ú.
KÚ StK
LBC
LBK
NN
NV
PUPFL
RC
RD
RK
SEA
SZ
TS
ÚP
ÚPD
ÚSES
VN
VO
ZPF

biocentrum
biokoridor
bonitovaná p dn ekologická jednotka
istírna odpadních vod
eská technická norma
eský statistický ú ad
katastrální území
Krajský ú ad St edo eského kraje
lokální biocentrum
lokální biokoridor
nízké nap tí
na ízení vlády
pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
regionální biocentrum (vymezené dle ZÚR StK)
rodinný d m
regionální biokoridor (vymezený dle ZÚR StK)
proces posuzování vliv na životní prost edí
Stavební zákon
trafostanice
územní plán
územn plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vysoké nap tí
ve ejné osv tlení
zem
lský p dní fond
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