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b2) Ochrana a rozvoj hodnot území
Přírodní podmínky

Zastupitelstvo obce Bušovice, příslušné podle ustanovení §6 odst.. 5, písm. c) zákona č. 183/2006

Přírodní podmínky jsou dané osídlením krajiny a jejím intenzívním využitím pro zemědělské

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití ustanovení § 43

hospodaření v plochách navazujících na zastavěné území sídel. Ke stabilizaci přírodního prostředí je

odst. 4 stavebního zákona v platném znění , §171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, §13 a přílohy č. 7

navrženo doplnění krajinné zeleně (aleje podél komunikací) a protierozní opatření. Zalesněná část území

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu

obce na jižním a východním okraji jejího území jsou ponechány bez zásahů.

evidence územně plánovací činnosti v platném znění

Kulturní hodnoty

vydává

Navrhovanou výstavbou nebudou dochované kulturní hodnoty území dotčeny, naopak budou
využity pro posílení atraktivity území v historickém jádru Bušovic okolo návsi územní plán vymezuje
ÚZEMNÍ PLÁN BUŠOVICE

zónu lidové architektury se specifickými požadavky na řešení.
Nebudou dotčeny památkově chráněné objekty na území obce.

a) vymezení zastavěného území
Zastavěné území obce Bušovice obsahuje plochy na třech katastrálních územích ve 3 částech obce:

c) urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

katastrální území

část obce

zeleně

616338 Bušovice

Bušovice

c1) Urbanistická koncepce

616346 Sedlecko

Sedlecko

Bušovice

616362 Střapole

Střapole

Rozvoj navazuje na stávající zastavěné území a doplňuje zástavbu po obvodě sídla v návaznosti na
zastavěné území především na jižním okraji (dostavba existující zástavby rodinných domů z 2. poloviny

Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 1.4.2015. Zastavěné území je zobrazeno ve všech
grafických přílohách územního plánu v měřítku 1 : 5 000.

20. století. na severním okraji se jedná o urbanistické uzavření sídla menšími rozvojovými plochami.
V centru je navrženo využití proluk v zastavěném území, v sousedství zemědělského areálu
podmíněného realizací ochranné zeleně na jeho hranici.

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
b1) Rozvoj území obce
Rozvoj území obce navazuje na stávající zastavěné území bez vytváření nových sídelních lokalit
ve volné krajině. Soustředěn je do části Bušovice, která tvoří centrum osídlení s ostatními funkcemi.
Zaměřuje se na posílení obytné funkce, možností drobného podnikání a stabilizaci zemědělské výroby, s
možností nového využití stávajícího zemědělského areálu.
V části Střapole je posílena obytná funkce s možností rozvoje drobného podnikání živnostenského

Sedlecko
Navržený rozvoj využívá proluky v zastavěném území sídla. na západním okraji mezi železniční
tratí a silnicí II/233 a jižně od této silnice jsou vymezeny územní rezervy pro další rozvoj.
Střapole
Rozvojové plochy jsou navrženy v prolukách u trati ČD (smíšené plochy podmíněné výjimkou z
ochranného pásma železnice a doplněné ochrannou zelení a větší plocha mezi zastavěným územím a
obchvatem silnice II/233 doplněná ochrannou zelení podél obchvatu.

a řemeslného charakteru. Současně je navrženo řešení problematického průtahu silnice II/233 zastavěným
sídlem s křížením železniční trati obchvatem sídla po jeho severním okraji. Obchvat umožňuje odstranit

c2) Zastavitelné plochy

dvě úrovňová křížení s tratí ČD č. 176.

Bušovice

V části Sedlecko se rozvíjí přednostně funkce obytná spojená s ekonomickými aktivitami

B1 – plochy bydlení

přípustnými v plochách smíšených obytných. Řešen je dále průtah silnice II/233 a jeho křížení s tratí č.

B2 – plochy bydlení

176.

B3 – plochy bydlení
B4 – plochy bydlení
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B5 – plochy bydlení - při využití bude respektováno ochranné pásmo vedení VN

S6 – plochy dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší a cyklisty Sedlecko-Střapole)

B7 – plochy veřejných prostranství (obvodová komunikace - rekonstrukce, napojení na silnici III. třídy do

S13 – plochy veřejné zeleně

Vitinky a propojení na silnici do Sedlecka)

Využití ploch označených E4, E5, E12, S3, a S4 je podmíněno řešením ochrany staveb v

B8 – plochy dopravní infrastruktury (přemostění Bušovického potoka, napojení lokality B5)

chráněných vnitřních i venkovních prostorech definovaných v ustanovení § 30, odst. 3 zákona č. 258/2000

B9 – plochy technické infrastruktury (čistírna odpadních vod)

Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku. Žadatel

B10 – plochy technické infrastruktury (vodojem)

o vydání jakékoliv formy povolení k umístění nebo realizaci stavby, i pokud povolení k umístění stavba

B11 – plochy veřejné zeleně (alej, pěší a cyklistická trasa-opatření k zajištění prostupnosti krajiny)

nevyžaduje, předloží místně příslušnému stavebnímu úřadu návrh opatření k ochraně před hlukem. Tato

B12 – plochy dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší a cyklisty Bušovice-Sedlecko doplněná alejí)

povinnost se týká staveb bytových domů, staveb pro předškolní nebo školní vzdělávání, staveb pro

B13 – plochy veřejných prostranství (obslužná komunikace v ploše B5)

zdravotnictví nebo sociální účely anebo u funkčně obdobných staveb.

B30 – plochy veřejných prostranství-ochranná zeleň
Sedlecko

c3) Plochy přestavby

E1 – plochy smíšené obytné

V plochách zastavěného území obce je přestavba stávajících ploch možná v souladu s regulativem

E2 – plochy smíšené obytné

vymezené funkční plochy.

E3 – plochy smíšené obytné
E4 – plochy smíšené obytné - podmínkou využití je výstavba v ochranném pásmu železnice pouze na
základě výjimky, podle posouzení negativních vlivů železnice (hluk a vibrace),

c4) Sídelní zeleň

pro využití budou

Vzhledem k venkovskému charakteru sídla s vysokým podílem vyhrazené obytné zeleně není

navržena případná ochranná opatření realizovaná na náklady stavebníka

potřeba veřejné zeleně vysoká. Její funkci plní plochy zeleně ve veřejných prostranstvích (návsi v

E5 – plochy smíšené obytné - podmínkou využití je výstavba v ochranném pásmu železnice pouze na

Bušovicích a Střapoli) a v Bušovicích doprovodná zeleň podél Bušovického potoka (revitalizované

základě výjimky, podle posouzení negativních vlivů železnice (hluk a vibrace),

plochy).

pro využití budou

navržena případná ochranná opatření realizovaná na náklady stavebníka
E10 – plochy smíšené obytné

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

E12 – plochy bydlení- podmínkou využití je výstavba v ochranném pásmu železnice pouze na základě

d1) Veřejné občanské vybavení

výjimky, podle posouzení negativních vlivů železnice (hluk a vibrace), pro využití budou navržena

Zůstávají zachována stávající stávající zařízení občanské vybavenosti vyznačená v grafické příloze

případná ochranná opatření realizovaná na náklady stavebníka

b) hlavní výkres-urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny.

Střapole

- objekt stávajícího domu služeb s obecním úřadem, hostinec se sálem

S1 – plochy smíšené obytné (plochy s nízkou hustotou zastavění, větší pozemky, objekty přízemní s

- objekt obecního úřadu v Sedlecku

možností využití podkroví), na stávající zástavbu navazovat zahradami

- odloučené pracoviště Státní vědecké knihovny Plzeň

S2 – plochy smíšené obytné

- požární zbrojnice

S3 – plochy smíšené obytné - podmínkou využití je výstavba v ochranném pásmu železnice pouze na

- prodejna

základě výjimky, podle posouzení negativních vlivů železnice (hluk a vibrace) pro využití budou navržena

- hřiště

případná ochranná opatření realizovaná na náklady stavebníka

- hřbitov v Sedlecku

S4 – plochy smíšené obytné - podmínkou využití je výstavba v ochranném pásmu železnice pouze na
základě výjimky, podle posouzení negativních vlivů železnice (hluk a vibrace) pro využití budou navržena

d2) Dopravní infrastruktura

případná ochranná opatření realizovaná na náklady stavebníka

Silnice II/233

S5 – plochy veřejné zeleně (alej, pěší a cyklistická trasa-opatření k zajištění prostupnosti krajiny)

Navržen je obchvat části Střapole po jejím severním okraji a narovnání zatáček od přejezdu
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železniční tratě v Sedlecku ve směru na Střapole. V územním plánu vymezen jako koridor územní rezervy

katastru Bušovic bude součástí soustavy vyrovnávací vodojem. Toto řešení je podmínkou provýstavbu

(lokalita E9, S14).

přesahující současnou kapacitu vodních zdrojů.

Silnice III. třídy
Bez zásahu. Na silnici do Litohlav přes Kokotské rybníky bude omezen průjezd pro nákladní
dopravu.
Místní a účelové komunikace
Navrženy jsou:

Nakládání s odpadními vodami
Bušovice
Navrženo je doplnění kompletní stokové sítě pro celé území Bušovic. Odpadní vody budou čištěny
v malých domovních ČOV. Za ně je možno považovat i septik doplněný zemním nebo obdobným filtrem.

- obvodová komunikace po východním a severním okraji části Bušovice zajišťující přístup do ploch

Podmínkou pro umísťování a provozování čistíren odpadních vod je vypouštění odpadních vod do

výroby včetně úpravy křižovatky se silnicí do Vitinky (lokalita B7)

vodotečí s trvalým průtokem. Vsakování vyčištěných odpadních vod bude přípustné jen výjimečně až po

- přemostění Bušovického potoka západně od Bušovic pro zajištění přístupu do lokality B5 (lokalita B8)

realizaci vodovodu a na základě hydrologického posouzení a to jen v lokalitách, kde není možné

- na místních komunikacích budou prověřeny a podle prostorových možností upraveny jejich šířky řešení

vypouštění těchto vod do vod povrchových. Vyčištěné odpadní vody je dále možno využívat pro zálivku.

křižovatek

V územním plánu je vymezena plocha pro centrální ČOV, její realizace připadá v úvahu jen v

- účelová komunikace v plochách ZPF pro přístup do lokality rekreačních chat v jihozápadním cípů k. ú.

případě, že stávající koncepce nebude schopna plnit požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod.

Bušovice (lokalita B14)

Realizace ČOV vyžaduje i vybudování oddílné splaškové kanalizace.

- v grafické příloze c) koncepce veřejné infrastruktury jsou vyznačeny vybrané účelové komunikace

Do doby realizace centrální ČOV je přípustné nakládání s odpadními vodami v souladu s platnými

významné pro obec a prostupnost krajiny

předpisy (domovní ČOV za které je možno považovat i septiky doplněné zemním filtrem, odpadní jímky

Komunikace pro pěší a cyklisty

vyvážené výhradně na čistírnu odpadních vod).

- podél všech komunikací II. a III. třídy v zastavěném území budou podle prostorových možností

Sedlecko, Střapole

doplněny chodníky

Navrženo je doplnění malých domovních ČOV u všech trvale užívaných objektů. Do jejich

- komunikace pro pěší a cyklisty podél silnice III/23325 mezi Bušovicemi a Sedleckem (označení B12)

realizace zůstane zachován stávající stav nakládání s odpadními vodami, v nové výstavbě se předpokládá

- komunikace pro pěší a cyklisty podél silnice II/233 mezi Sedleckem a Střapolí (označení S6)

realizace malých domovních ČOV. Za ně je možno považovat i septik doplněný zemním nebo obdobným

- naučná stezka Kokotské rybníky

filtrem. Odpadní jímky vyvážené výhradně na čistírnu odpadních vod jsou přípustné u rekreačně

- vyhlídková trasa

využívaných objektů, u trvale užívaných je lze považovat jen za přechodné řešení do doby realizace

- propojení cyklotrasy vedené ze Smědčic do Litohlav na zastávku ČD v Sedlecku přes Bušovice

domovní ČOV.

Železnice
Plánované úpravy na železnici jsou v jejím stávajícím tělese
Hromadná doprava osob
Zůstane zachována stávající koncepce (železniční trať č. 176 Chrást-Radnice se zastávkami v
Sedlecku a Střapoli) a autobusová doprava se zastávkami v Sedlecku, Střapoli a Bušovicích.

Podmínkou pro umísťování a provozování čistíren odpadních vod je vypouštění odpadních vod do
vodotečí s trvalým průtokem. Vyčištěné odpadní vody je dále možno využívat pro zálivku. Vsakování
bude přípustné jen na základě hydrogeologického posudku, který vyloučí možnost ovlivnění podzemních
vod využívaných pro zásobování pitnou vodou a to jen v lokalitách, kde není možné vypouštění těchto
vod do vod povrchových.
Srážkové vody

d3)Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Navrženo je vybudování vodovodu pro všechny části obce jako sdružená investice se sousední

Budou přednostně vsakovány, pro zpevněné povrchy bude zvolena materiálová úprava umožňující
však. Srážkové vody, které nebude možno vsakovat budou odváděny do vod povrchových oddílnou
dešťovou kanalizací

obcí Smědčice. Zdrojem pitné vody bude vodárna Plzeň, nový rozvod bude na stávající vodovodní
soustavu napojen v Chrástu a přes Smědčice bude veden do Bušovic a dále do Střapole a Sedlecka. Na
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Zásobování elektrickou energií

nádob u jednotlivých producentů.

Návrh řešení napojení nové zástavby

V obci (v částech obce) budou rozmístěny kontejnery pro tříděný sběr druhotných surovin (papír,

V řešeném území se nachází sedm stávajících transformačních stanic 22/0,4 kV. Všechny

sklo, plasty). Nebezpečný odpad bude nárazově sbírán odděleně do zvláštních kontejnerů ve sběrném

jmenované trafostanice, vyjma stanice TS-3 Bušovice statek, jsou plně distribuční, t.j. v majetku ČEZu.

dvoře a likvidován odbornou firmou v souladu s platnými předpisy a obecní vyhláškou o nakládání

Jedná se o dvě stanice v obci Bušovice - TS-1 obec1, TS-2 obec 2, TS-4 Střapole obec, TS-5 Sedlecko -

s odpady.

jih, TS-6 Sedlecko - obec a TS-7 Korečnický mlýn, která slouží pro jmenovaný objekt.
Pro zásobování navržených lokalit je pokrytí území stávajícími transformačními stanicemi
nedostatečné, navrženo je místní osazení nových stanic.
Nově je navržena trafostanice Bušovice sever TS-A 1SL – 400/250kVA,

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před

trafostanice Bušovice

východ TS-B, typ 1SL – 400/160kVA a Sedlecko výroba TS-C 400/250kVA, všechny včetně přívodního
vedení vn, které bude provedeno jako venkovní vedení. Pro TS-B je vedení situováno mimo navržené

povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
e1) Krajina
Krajina v okolí sídel tvořená rozsáhlými plochami ZPF bude rozčleněna krajinnou zelení

zástavbové lokality, v případě TS-A je navržena přeložka vn vedení k TS-1 přes lokalitu B6, kterými bude

zahrnující převážně aleje podél komunikací (silnice II. a III. třídy, místní komunikace

napojena i stanice TS-A umístěná v severním okraji lokality. Tyto nové stanice vyřeší požadavky na

komunikace. Navržena je revitalizace Bušovického potoka a na hranicích se Smědčicemi je vymezen

napojení navržených lokalit a vyřeší části dotčených sídel, která jsou příliš vzdálena od stávajících stanic

prostor pro zachycení přívalových srážek a zpomalení odtoku v suchém poldru (alternativně možno využít

a odlehčí stávajícím stanicím, které umožní napojení lokalit návrhu zástavby území.

i pro vodní nádrž). Na části obecních pozemků navazujících na lesní plochy je navrženo zalesnění.

V ostatních částech řešeného území budou využity stávající přezbrojené trafostanice, které jsou

a účelové

Jsou vymezeny plochy a koridory:

vhodně umístěny a je jimi dobře pokryto i zástavbové území. Kromě výstavby nových stanic bude příkon

Bušovice

jednotlivých transformátorů navyšován se zástavbou navržených území až po maximální zástavbovou

B23, B24, B25 – plochy protierozních opatření (revitalizace Bušovického potoka)

kapacitu trafostanic.

B31, B32, B33 – alej podél komunikací
Střapole

Zásobování plynem
Stávající STL distribuční plynovody budou prodlouženy do navržené zástavby. Kapacita

S7 – plochy lesní (zalesnění obecních pozemků)
S8 – alej podél polní cesty

stávajících sítí vyhovuje požadavkům na rozvoj obce.
e2) územní systém ekologické stability
Zásobování teplem
Je navrženo přednostní využití zemního plynu v malých domovních kotelnách. alternativou jsou

Prvky ÚSES jsou vymezeny v grafické příloze b1) urbanistická koncepce a koncepce uspořádání
krajiny 1 : 5 000

tepelná čerpadla a využití solárního ohřevu (příprava TUV). Přípustné je dále spalování dřeva a biomasy.
Nadregionální úroveň ÚSES
Součástí této hierarchické úrovně je na území obce Bušovice hluboce zaříznutý kaňon řeky

Spoje
Přes lokalitu B1 prochází trasa dálkových kabelů. Plnohodnotné využití lokality je podmíněno
přeložkou vedení mimo navrhované parcely, do obvodového koridoru a komunikace.

Berounky na severozápadním okraji území. Jedná se o smíšený vodní (V) a mezofilní hájový (MH)
biokoridor nadregionálního významu (NRBK) č. K50 navržený k detailnímu vymezení mezi regionálními
biocentry č. 1434 Nadryby a 1433 Rybárna (podle ÚTP). Detailní vymezení tohoto úseku NRBK bylo

d4) Nakládání s odpady
Likvidace pevného domovního odpadu bude prováděna v souladu s koncepcí nakládání s odpady

již naznačeno v Generelu MÚSES Berounka I (HÁJEK, MUSIOL et al. 1999). Na řešené území však
zasahuje velmi okrajově pouze malá část regionálního biocentra (RBC) č. 1434 Nadryby při soutoku

svozem na řízenou skládku. Nevyužitelný domovní odpad bude před svozem soustřeďován do odpadních
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Berounky s potokem Lužnice. Skladebné části tohoto systému ES byly v rámci zpracování ÚP upřesněny

potoka Lužnice. Převážná část skladebných částí těchto mezofilních systémů je na orné půdě chybějící a

podle aktuálních krajinných rozhraní nebo na hranice pozemků a lesnického detailu. Všechny skladebné

tudíž nefunkční. Část v lesních porostech je v současné době částečně funkční.

části zasahující do území jsou aktuálně funkční.

Skladebné části všech lokálních systémů ES byly v rámci zpracování ÚP upřesněny podle
aktuálních krajinných rozhraní, navrhovaných protierozních prvků nebo na hranice pozemků a lesnického

Regionální úroveň ÚSES
Součástí regionální úrovně jsou na území obce Bušovice 2 biokoridory regionálního významu č. RK 1167

detailu.
Lokální síť ES byla na území obce Bušovice jen místy doplněna podpůrným systémem

Přešov-Kokotské rybníky a RK 1170 Kokotské rybníky-1434 Nadryby. Probíhají podél východního a

interakčních prvků (IP) a významných krajinných prvků (VKP).

jižního okraje území a převážně po zalesněných rozvodných hřbetech nebo po zalesněných strmých

Navrženy jsou:

svazích kaňonovitého údolí řeky Klabavy. Jedná se tedy o biokoridory mezofilní bučinné (MB; vyšší

B21 – plochy přírodní-lokální biocentrum

polohy) až mezofilní hájové (MH; nižší polohy). Detailní vymezení těchto úseků RBK bylo provedeno již

B29 – plochy přírodní-lokální biocentrum

v Generelech MÚSES Berounka I (HÁJEK, MUSIOL et al. 1999) a Ejpovice-Březina (HÁJEK, OBST et al.

B35 – plochy přírodní-lokální biocentrum

2001), koncepčně i v dalších detailech byly pak dále upraveny v Generelu RÚSES Plzeňského kraje
(HÁJEK, BÍLEK 2005) a schváleny v ZÚR Plzeňského kraje. Na řešené území zasahují velmi okrajově

Regulace využití ploch prvků ÚSES

regionální biocentra (RBC) č. 1430 Přešov a nově vložené RBC č. 3003 Kokotské rybníky. Skladebné

Přípustné využití

části tohoto systému ES byly v rámci zpracování ÚP upřesněny podle aktuálních krajinných rozhraní nebo

Opatření ve prospěch zvýšení funkčnosti ÚSES (revitalizace, renaturace, výsadby autochtonních

na hranice pozemků a lesnického detailu. Převážná část skladebných částí regionálních biokoridorů

druhů, probírky, samovolná sukcese, zatravnění apod.)

zasahujících do území jsou v současné době převážně částečně funkční, místy až optimálně funkční. Zcela

Podmíněně přípustné využití

nefunkční úsek se nachází pouze na rozvodném hřbetu jižně od obce Bušovice, kde je souvislé zornění

Opatření k hospodaření na daných plochách – zemědělství, lesnictví apod., která nepovedou ke
snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES

Lokální úroveň ÚSES

Nepřípustné využití

V lokální hierarchii bylo již dříve navrženo vedení lokálního biokoridoru v ose řešeného území po

V biocentrech umisťování nových staveb včetně staveb sloužících pro výrobu energie,

Bušovickém potoce. Tento vlhký systém propojuje v širším území kaňon řeky Klabavy (RBC 1434

neprůchodného oplocení či ohrazení; v biokoridorech umisťování nových staveb kromě staveb dopravní a

Nadryby) a přes zamokřovanou plošinu také lokální systém ES potoka Vitinka (správní území sousední

technické infrastruktury, které ale musí být vždy zprůchodněny, neprůchodného oplocení či ohrazení

obce Osek). Biokoridor je vesměs chybějící (nefunkční) z důvodu silné regulace potočního koryta nebo
zornění nivy. Problémovým úsekem je zvláště průchod zastavěným územím obce (zahrady, regulovaný
tok). Bude nezbytné řešit komplexní revitalizaci celého vodního toku a obnovení funkčnosti systému ES.
Na území obce Bušovice musely být do intenzivně využívané zemědělské krajiny doplněny další
lokální mezofilní systémy ES, aby upravily vymezené nadregionální, regionální a vlhké lokální systémy

e3) Prostupnost krajiny
Je zajištěna účelovými komunikacemi v plochách ZPF, navrženou cyklotrasou a naučnou stezkou.
Navržena je účelová komunikace v plochách ZPF:
B14 – plochy zemědělské (účelová komunikace-polní cesta)

do pravidelné sítě ES s prostorovou buňkou kolem 2 km. Jedná se o kontrastně-modální lokální systém
mezi regionálními biokoridory č. RK 1167 a RK 1170 vedený centrální částí území a přes údolí

e4) Protierozní opatření

Bušovického potoka západně od Bušovic (na křížení obou systémů bylo vymezeno LBC smíšeného typu).

Jsou navržena opatření na ochranu před přívalovými srážkami na svažitých pozemcích

Biokoridor byl v zemědělské krajině umístěn podél polních cest a silničních komunikací, ochranných

navazujících na zastavěné a zastavitelné území obce. Ty zahrnují protierozní opatření zajišťující zvýšení

protierozních prvků navržených v ÚP nebo podél významné pozemkové (katastrální) hranice s k.ú.

retenčních schopností krajiny, zpomalení odtoku přívalových srážek

Smědčice. Na k.ú. Střapole byla prozatím volně přes ornou půdu vymezena odbočka tohoto mezofilního

území obce. Jsou navrženy ochranné extravilánové příkopy (funkci ochranného příkopu severně od části

lokálního systému do RBC 1434 Nadryby (v NRBK K50), která je dále vedena zalesněným kaňonem

Střapole převezme obchvat silnice II/233-lokalita S9), suchý poldr na toku Bušovického potoka mezi

omezení ohrožení zastavěného
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Bušovicemi a Smědčicemi.. Technická opatření jsou doplněna organizačními opatřeními. Ve vymezených

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího

plochách bude upraven způsob hospodaření vylučující výsadbu širokořádkových plodin, orbu po spádnici.

účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného

doporučeno je převedení do ploch trvalých travních porostů.

využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných

Jsou vymezeny plochy:

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně

Bušovice

přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních

B15 – plochy protierozních opatření

podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury

B16 – plochy protierozních opatření

zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

B18 – plochy protierozních opatření

f1) Regulativy využití ploch

B19 – plochy protierozních opatření

Plochy bydlení

B20 – plochy protierozních opatření

1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro bydlení v kvalitním prostředí

B22 – plochy protierozních opatření

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

B26 – plochy protierozních opatření (suchý poldr)

- rodinné domy

Sedlecko

- veřejná prostranství

E11 – plochy protierozních opatření

- stavby dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu tohoto území

– plochy protierozních opatření

- chov domácích zvířat, ne však pro komerční účely
- stavby pro individuální rekreaci.

e5) Ochrana před povodněmi
Na území obce zasahují záplavová území pouze údolí Berounky bez zásadního vlivu na její rozvoj.

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat
- zařízení občanské vybavenosti sloužící převážně obsluze tohoto území o výměře menší než 100 m2

Dále je ohroženo záplavami území v údolní nivě Korečnického potoka. V územích ohrožených záplavami

- stavby pro chov drobného zvířectva pro vlastní potřebu, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu

nejsou navrhovány nové rozvojové plochy.

bydlení v dosahu možného působení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto

Při přívalových srážkách jsou ohroženy s ohledem na reliéf krajiny severní části zastavěného
území Bušovic. Ochranu zajistí navržená protierozní opatření.

vymezené ploše
4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:
- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavcích 2. a 3.

e6) Rekreace
Nejsou navrženy nové plochy pro rekreaci, není přípustná výstavba rekreačních objektů ve volné
krajině. Možné je rekreační využití stávajících objektů v zastavěném území.

5. Podmínky prostorového uspořádání
- maximální podíl zastavění 40%
- maximální výška stavby-přízemní objekty s možností využití podkroví
Plochy rekreace
1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro pozemky určené pro individuální a rodinnou rekreaci v kvalitním
přírodním prostředí
2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:
- pozemky pro rekreační objekty
- zařízení sportu pro potřeby těchto ploch
- veřejná prostranství
-zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch
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3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

Plochy veřejných prostranství

- garáže pro obsluhu tohoto území, pokud nenarušují charakter území a kvalitu prostředí

1. Hlavní využití-vymezují se pro za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a

- zařízení veřejného stravování, pokud jejich provoz nenarušuje kvalitu prostředí

dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

významem a účelem

- veškeré výrobní aktivity

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- chov domácích zvířat pro komerční účely

- obslužné komunikace včetně související technické infrastruktury

- chov drobného zvířectva

- pěší a cyklistické komunikace

4. Podmínky prostorového uspořádání

- parkoviště a odstavné plochy, které nelze umístit v ostatních plochách

- maximální podíl zastavění 10%

- veřejnou zeleň, parky

- přízemní objekty s možností využití podkroví

- ochrannou zeleň
3. Podmíněně přípustné využití:

Plochy občanského vybavení

- v plochách je podmíněně přípustné umísťovat prvky a stavby drobné architektury (např. sochy, veřejné

1. Hlavní využití-plochy se vymezují pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení,

WC, stánky, drobné sakrální stavby, lavičky, herní prvky apod.), pokud nenarušují charakter plochy a

jsou dostupné z ploch dopravní infrastruktury.

nebrání její hlavní funkci.

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky:

4. Nepřípustné využití:

- staveb pro výchovu a vzdělávání

- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavcích 2. a 3.

- zdravotnictví, sociální péče a péče o rodinu
- kultury

Plochy veřejné zeleně

-sportu

1. Hlavní využití-vymezují se pro za účelem zajištění podmínek pro výsadbu zeleně v zastavěném i

- pro ochranu obyvatelstva

nezastavěném území obce.

- pro veřejné stravování a ubytování

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- služeb

- veřejnou zeleň

- veřejné administrativy

- krajinotvornou zeleň

- hřbitovy

- pěší a cyklistické komunikace

- veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu související s funkcí plochy, především

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

dostatečné odstavné plochy pro vozidla návštěvníků

- v plochách je podmíněně přípustné umísťovat prvky a stavby drobné architektury (např. sochy, lavičky),

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

pokud nenarušují charakter plochy a nebrání její hlavní funkci.

- ubytování obsluhy a bydlení majitelů pokud jejich umístění není v rozporu s dalšími právními předpisy

4. Nepřípustné využití:

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavcích 2. a 3.

- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavcích 2. a 3.
5. Podmínky prostorového uspořádání

Plochy veřejných prostranství-ochranná zeleň

- maximální podíl zastavěné plochy - 50% z celkové plochy pozemku

1. Hlavní využití-vymezují se s prioritní funkcí oddělení obytného území od potenciálně rušivých funkcí.

- minimální podíl zeleně - 15% z celkové plochy pozemku

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- maximální výška zástavby - 10 metrů (možné i vyšší, pokud je to z technických nebo provozních

- ochrannou zeleň

důvodů nutné, podmínkou je posouzení vlivu na krajinný ráz)

- ochranné zemní valy
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3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- plochy silniční dopravy (silnice II. a III. třídy, mosty, ochranná zeleň, odstavná stání pro autobusy a

- technická opatření na ochranu před hlukem, pokud nejsou v rozporu s požadavky ochranných pásem

nákladní automobily, hromadné a řadové garáže, zařízení pro obsluhu dopravy

dopravní infrastruktury

- plochy drážní dopravy (drážní těleso včetně doprovodné zeleně, pozemky a zařízení pro drážní dopravu,

- související stavby dopravní a technické infrastruktury

nádraží, stanice, provozní budovy)

4. Nepřípustné využití

- plochy pro pěší a cyklistickou dopravu a její obsluhu

- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavcích 2. a 3.

- související stavby technické infrastruktury
3. Nepřípustné využití

Plochy smíšené obytné

- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavci 2.

1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro bydlení venkovského charakteru spojené s hospodářským
využitím pozemků a objektů

Plochy technické infrastruktury

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

1. Hlavní využití-vymezují se pro technickou infrastrukturu, kterou nelze začlenit do jiných ploch a kdy

- rodinné domy

nelze pozemky technické infrastruktury jinak využít

- zařízení občanské vybavenosti

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- veřejná prostranství

- vedení a zařízení zásobování vodou (vodovody, vodojemy)

- zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch

- odkanalizování a čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, kanalizace)

- stavby zemědělské malovýroby a chov drobného zvířectva, pokud nenarušuje obytné prostředí sousedů v

- energetiku (liniová vedení elektřiny a plynu, transformační stanice, rozvody, energetické zdroje)

dosahu možného ovlivnění nad míru danou hygienickými předpisy

- spojová zařízení (spojová vedení, radioreléové trasy, vysílače, základové stanice mobilních operátorů,

- stavby drobné výroby, řemeslné výroby a služeb a zařízení soukromého podnikání za podmínky, že

telekomunikační ústředny apod.)

nenarušují obytnou funkci a využití okolních pozemků v dosahu možného ovlivnění nad míru danou

- plochy pro nakládání s odpadem

hygienickými předpisy

- související zařízení dopravní infrastruktury

- stavby pro individuální rekreaci

3. Nepřípustné využití

3. Nepřípustné využití

- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavci 2.

- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavci 2.
4. Podmínky prostorového uspořádání

Plochy výroby a skladování

- maximální podíl zastavění 40%

1. Hlavní využití-plochy se vymezují pro pozemky výrobních a skladových zařízení, které nelze

- maximální výška zástavby v centru Bušovic 2 nadzemní podlaží, v ostatních částech přízemní objekty s

umísťovat v jiných plochách.

možností využití podkroví

Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury.

5. V plochách E4, E5, E12, S3, a S4 je podmínkou využití výstavba v ochranném pásmu železnice pouze

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

na základě výjimky, podle posouzení negativních vlivů železnice (hluk a vibrace), pro využití budou

- pozemky pro výrobní zařízení průmyslu a zemědělství

navržena případná ochranná opatření realizovaná na náklady stavebníka

- pozemky pro sklady a skladové areály
- související zařízení dopravní a technické infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury

- ochrannou zeleň a opatření na ochranu před negativními vlivy výroby

1. Hlavní využití-vymezují se pro umístění pozemku dopravních zařízení a komunikací, které nelze

- zařízení pro vědu a výzkum

z důvodů zejména jejich negativního působení integrovat do ostatních ploch

3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

2. Přípustné využití-plochy se člení na:

- zařízení občanské vybavenosti nezbytné pro obsluhu těchto ploch
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4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- vodní toky

- pozemky pro bydlení

- vodní plochy (přirozené i umělé)

- zařízení a provozy rušící kvalitu bydlení (především hlukem a exhalacemi) v na plochách bydlení a

- odvodňovací a ochranné příkopy a zařízení

smíšených obytných v dosahu možného působení nad míru danou hygienickými předpisy

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

5. Podmínky prostorového uspořádání

- související stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pokud nebude narušena funkčnost

- maximální podíl zastavění 50%

plochy a tato zařízení slouží pro obsluhu plochy

- minimální podíl zeleně 15%

4. Nepřípustné využití-v plochách není přípustné umísťovat stavební objekty s výjimkou staveb

- maximální výška zástavby 12 metrů

vodohospodářských, staveb podmíněně přípustných a staveb nezbytných pro využívání plochy.
Plochy smíšené výrobní

Plochy zemědělské

1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro umísťování zařízení lehké výroby, skladování a specifické

1. Hlavní využití-vymezují se pro zajištění zemědělské funkce

plochy pro komerční využití

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

2)Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- zemědělský půdní fond

- pozemky pro výrobní zařízení

- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství

- pozemky skladů

- související dopravní a technickou infrastrukturu

- pozemky velkoobchodu a logistiky

- doprovodnou zeleň účelových komunikací a vodních toků

- pozemky maloobchodu včetně nákupních středisek

- opatření na ochranu před erozí
3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a

- zařízení občanské vybavenosti pro obsluhu tohoto území

opatření pro lesnictví a těžbu nerostů pokud nenarušují hlavní využití plochy

- zařízení sportu a cestovního ruchu, pokud jejich funkce nebude narušena ostatním využitím

4. Nepřípustné využití

plochy

- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavcích 2. a 3.

- pozemky staveb pro ubytování (služební byty, byty majitelů, přechodné bydlení) při splnění
hygienických požadavků na kvalitu bydlení

Plochy lesní

4. Nepřípustné využití

1. Hlavní využití-vymezují se pro zajištění funkce lesů a jejich využití

- v plochách je nepřípustné umísťovat výrobní a jiná zařízení vyjmenovaná v příloze č. 1 zákona č.

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

5. Podmínky prostorového uspořádání

- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství

- maximální podíl zastavění 50%

- související dopravní a technickou infrastrukturu

- minimální podíl zeleně 20%

3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a
Plochy vodní a vodohospodářské

opatření pro zemědělství a těžbu nerostů pokud nenarušují hlavní využití plochy

1. Hlavní využití-jsou vymezeny pro zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich

- chov včel pokud neohrožuje funkčnost plochy ani ploch sousedních

škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu a ochranu přírody

4. Nepřípustné využití

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavcích 2. a 3.
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Plochy přírodní

plochách ZPF zůstává zachováno zemědělské hospodaření a plochy zůstávají v ZPF.

1. Hlavní využití-vymezují se pro účely zajištění ochrany přírody a krajiny

2. Přípustné využití

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- ochranné extravilánové příkopy

- pozemky biocenter a biokoridorů

- organizační opatření zahrnující úpravu způsobu zemědělského hospodaření (omezení širokořádkových

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

plodin, orbu po vrstevnici, zatravnění)

stavby a zařízení technické infrastruktury (zásobování vodou a čištění odpadních vod) pokud je nelze

- suché poldry

umístit v jiných plochách

- revitalizaci vodních toků

4. Nepřípustné využití

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a

- v biocentrech umisťování nových staveb včetně staveb sloužících pro výrobu energie, neprůchodného

opatření pro zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů pokud nenarušují funkci ochrany území před erozí,

oplocení či ohrazení

nebo nebo podmiňují funkčnost protierozních opatření

- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavcích 2. a 3.

4. Nepřípustné využití
- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavcích 2. a 3.

Plochy smíšené nezastavěného území
1. Hlavní využití-jsou vymezeny v nezastavěném území, pokud není účelné podrobnější členění na další

f2) Vymezení pojmů

plochy nezastavěného území

Maximální podíl zastavění – udává podíl součtu všech ploch zastavěný stavebními objekty s výjimkou

2. Přípustné využití-plochy zahrnují např.:

zpevněných ploch k celkové ploše pozemku vyjádřený v procentech

- plochy zemědělské

Maximální výška zástavby – udává počet nadzemních podlaží:případně maximální výšku stavby v

- plochy lesní

metrech

- plochy vodní

- přízemí je nadzemní podlaží, jehož úroveň leží nejvýše 1.0 metru nad nejvýše položeným upraveným

- nezastavěné krajinné plochy

terénem sousedícím se stavbou

- rozptýlenou krajinou zeleň (remízky, aleje, náletovou zeleň na ostatních plochách, plochy zeleně s

- podkroví je podlaží vestavěné do konstrukce krovu maximální výškou nadezdívky obvodového zdiva

krajinotvornou funkcí)

mimo štítů do 1,5 metru nad podlahou podkroví (výška šikmé části stropu začíná maximálně 1,5 metru

- mokřady, slatiny, plochy skal, sutiska a ostatní plochy přírodního charakteru

nad podlahou tohoto prostoru

- ochrannou zeleň
- související stavby dopravní a technické infrastruktury
3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a
opatření pro lesnictví a těžbu nerostů, pokud nenarušují hlavní využití plochy
4. Nepřípustné využití
- v plochách je nepřípustné využití nevyjmenované v odstavcích 2. a 3.
Protierozní opatření
1. Hlavní využití-jsou vymezeny pro opatření pro omezení eroze a ochranu před přívalovými srážkami na
plochách nezastavěného území. Zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu a zpomalovat její odtok. Na

- výška stavby v metrech udává maximální výšku nejvyšší části stavby nad nejvýše položeným místem
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upraveného terénu v sousedství stavby

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření

Minimální podíl zeleně – udává podíl všech ploch zeleně k celkové plochy pozemku vyjádřený v

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a

procentech

stavbám vyvlastnit

Řemeslná výroba a služby – výroba a služby řemeslného charakteru, provozovaná pouze osobně

Stavby dopravní infrastruktury (WD)

podnikatelem nebo spolu s ním nejvýše čtyřmi rodinnými příslušníky nebo zaměstnanci.

WD1 – komunikace pro pěší a cyklisty Bušovice-Sedlecko (lokalita B12)

Drobná výroba - taková drobná výroba a služby, při jejichž provozování je zaměstnáno nejvýše 20

WD2 – komunikace pro pěší a cyklisty Sedlecko-Střapole (lokalita S6)

zaměstnanců, objem denní přepravy zboží a materiálu nepřesahuje 10 tun hmotnosti nebo 25 m 3 objemu a

WD3 – cyklotrasa

stavby a zařízení k tomu použití nepřesahují zastavěnou plochu v součtu 500 m2 plochy.

WD4 – naučná stezka

Chov drobného zvířectva – hospodářský chov zvířat určený pouze pro vlastní spotřebu chovatele,

WD5 – obslužné komunikace v lokalitě B1

zejména drůbeže, králíků, holubů, ovcí, apod. , nepřípustný je chov skotu,a prasat.

Stavby technické infrastruktury (WT)

Chov domácích zvířat – zájmový chov zvířat (koček, psů, ptactva, drobných exotů apod.), avšak ne pro

WT1 – čistírna odpadních vod v Bušovicích (lokalita B9)

komerční účely

WT2 – vodovodní řad Bušovice-Sedlecko

Zemědělská malovýroba – hospodářský chov zvířat a rostlinná výroba obyvatel a podnikatelská činnost

WT3 – vodovodní řad Sedlecko-Střapole

samostatně hospodařících rolníků při hospodářském chovu zvířat a rostlinné výrobě. Maximální rozsah

WT4 – vodojem včetně přívodního řadu vodojemu (lokalita B10)

chovů činí 2ks velkých zvířat (koně, skot, prase), 10 ks ovcí nebo koz a do 50 ks drobných zvířat (králíci,

WT5 – transformační stanice včetně přípojky VN (TS-A)

slepice, krůty a podobné), vyloučen je chov masožravých zvířat a šelem (lišky, norci a pod.)

WT6 – transformační stanice včetně přípojky VN (TS-B)

f3) Podmínky využití území

WT7 – transformační stanice včetně přípojky VN (TS-C)

V zastavěném území a v plochách určených ke změně funkčního využití je možno umísťovat
stavby a území a plochy využívat pouze v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem

Opatření na ochranu krajiny (WK)
WK1 – protierozní opatření-suchý poldr (lokalita B26)

využití. Ve stávajícím zastavěném území mohou zůstat funkce, které neodpovídají regulativu, pokud jejich
existence nenarušuje určenou funkci území.

WK5 – protierozní opatření (lokalita B18)

Mimo zastavěné území a v plochách určených ke změně funkčního využití nelze umisťovat stavby,

WK6 – protierozní opatření (lokalita B19)

s výjimkou liniových staveb a staveb technické infrastruktury a dopravních staveb určených k obsluze

WK7 – protierozní opatření (lokalita B20)

území. Na plochách ZPF je podmínečně možno umísťovat objekty nezbytné pro jejich využívání a

WK8 – ÚSES-lokální biocentrum (lokalita B21)

obsluhu a liniová vedení technické infrastruktury.

WK9 – protierozní opatření-organizační opatření (lokalita B22)
WK10 – protierozní opatření-revitalizace Bušovického potoka (lokalita B23)

f5) Ochrana krajinného rázu
Krajinný ráz tvoří zachované výškové uspořádání terénu včetně rozptýlené krajinné zeleně a

WK11 – protierozní opatření-revitalizace Bušovického potoka (lokalita B24)
WK12 – protierozní opatření-revitalizace Bušovického potoka (lokalita B25)

lesních porostů (Kokotsko, Plželtov) a krajina hluboce zaříznutých údolí (kaňon Berounky a jejích

WK13 – ÚSES-lokální biocentrum (lokalita B29)

přítoků). Zůstávají zachovány přírodní krajinné dominanty, které nemůže narušit nízkopodlažní výstavba

WK14 – ÚSES-lokální biocentrum (lokalita B35)

stávající a navržená.
Navrženo je doplnění alejí podél komunikací (lokality B31, B32, B33, B34 a S8).
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h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu

k) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
Tyto plochy územní plán nevymezuje.

katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
Veřejně prospěšné stavby a prostranství (WP)

l) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno

WP1 – veřejné prostranství-obvodová místní komunikace v Bušovicích (lokalita B7), dotčeny pozemky

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat

p.č. 66/1; 66/4; 66/8; 67/1; 67/2; 67/5; 76/6; 84/1; 85/15; 85/16; 85/17; 85/18; 85/19; 85/20; 85/21; 85/22;

o této studii do evidence územně plánovací činnosti

85/23; 87/2; 89; 96/2; 414; 537; a 543 v k.ú. Bušovice, předkupní právo ve prospěch Obce Bušovice,

Je vymezena plocha rozsáhlejší výstavby rodinných domů označená B5. Územní studie vyřeší:

Sedlecko 48, 338 24 Břasy I

- návrh dopravní a technické infrastruktury

WP2 – veřejná zeleň-zpřístupnění a tvorba krajiny (lokalita S5), dotčeny pozemky p.č. 539; 167/42;

- parcelaci pozemků ( 1000 – 2000 m2 )

172/5; 133/1; 133/33; 133/32; 128/10 a 127/15 v k.ú. Střapole, předkupní právo ve prospěch Obce

- rozmístění ploch veřejných prostranství splňujících požadavek § 7, odst. (2) vyhlášky 501/2006 Sb., o

Bušovice, Sedlecko 48, 338 24 Břasy I

obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

WP3 – veřejná zeleň-zpřístupnění a tvorba krajiny (lokalita B11), dotčeny pozemky p.č. 1067; 440/1 a

- umístění nádob na sběr tříděného odpadu

524 v k.ú. Bušovice, předkupní právo ve prospěch Obce Bušovice, Sedlecko 48, 338 24 Břasy I

- stanovení podrobných regulačních podmínek pro zajištění vazby na stávající zástavbu venkovského
charakteru

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50, odst. 6 stavebního zákona
Kompenzační opatření nebyla stanovena.

Územní studie bude zpracována, projednána, schválena pořizovatelem a data o ní vložena do
evidence územně plánovací činnosti nejpozději do čtyř let od vydání územního plánu.

j) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně

m) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním

podmínek pro jeho prověření

regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude

Jako územní rezervy jsou vymezeny:
Sedlecko
E6 – plochy smíšené výrobní (podmínkou je výjimka z ochranného pásma dráhy

jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení
přiměřené lhůty pro jeho vydání
Tyto plochy nejsou vymezeny.

E7 – plochy smíšené obytné, podmínkou využití je vyčerpání ostatních ploch smíšených obytných v
katastru Sedlecka minimálně ze 60 %
E8 – plochy dopravní infrastruktury (koridor obchvatu II/233 Sedlecko-Střapole), podmínkou pro jeho

n) stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Pořadí změn v území je stanoveno pro výstavbu rodinných domů v části Bušovice. V ostatních

prověření je zajištění pokračování obchvatu na sousedním katastrálním území Všenice

částech obce (Sedlecko, Střapole) není pořadí využití stanoveno. V plochách určených pro výstavbu

E9 – plochy vodní a vodohospodářské (vodní nádrž Skryje, převzato z dokumentace Zásad územního

rodinných domů bude dodržována zásada postupné realizace od zastavěného území s postupnou realizací

rozvoje Plzeňského kraje

dopravní a technické infrastruktury.

Střapole

Bušovice:

S9 – plochy dopravní infrastruktury (koridor obchvatu II/233 Sedlecko-Střapole), podmínkou pro jeho

Přednostně bude využita plocha B1. V této ploše bude využití probíhat postupně od severu tak, aby

prověření je zajištění pokračování obchvatu na sousedním katastrálním území Všenice.

byla přednostně využita existující dopravní a technická infrastruktura. Výstavba bude navazovat na

S10 – plochy veřejných prostranství-ochranná zeleň

zastavěné území obce tak, aby nevznikaly prostorově oddělené, obtížně obhospodařovatelné pozemky

S11 – plochy protierozních opatření

zemědělského půdního fondu. U menších lokalit B2, B3, B4, B6 není pořadí využití stanoveno, bude se

S12 – plochy vodní a vodohospodářské (vodní nádrž Skryje, převzato z dokumentace Zásad územního

odvíjet od zájmu investorů a majetkových vztahů. Plocha B5 bude pro výstavbu využita postupně v

rozvoje Plzeňského kraje

etapách, které vymezí předepsaná územní studie.
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o) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat

2. Grafická část územního plánu

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

a) výkres základního členění území

1 : 5 000

b) hlavní výkres-urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny

1 : 5 000

c) koncepce veřejné infrastruktury

1 : 5 000

d) výkres veřejně prospěšných staveb

1 : 5 000

Je vymezena zóna lidové architektury v historickém centru Bušovic (náves a okolí). V této zóně
smí projektovou dokumentaci zpracovávat pouze autorizovaný architekt.
p) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Územní plán obsahuje:
- 15 listů textu formátu A3
- 4 grafické přílohy formátu 914/1000 mm
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B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací

Odůvodnění územního plánu obsahuje textovou a grafickou část.

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených
a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. (Viz také čl.21 PÚR ČR 2006)

1. Textová část
ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ ZPRACOVATELEM ÚZEMNÍHO PLÁNU

18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU, část III.2
čl.16, 17; viz také čl.18/PÚR ČR 2006)

a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4, §53 stavebního zákona

18) Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit

a1) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně

Politika územního rozvoje

minimalizace její fragmentace. (Viz také čl.22 PÚR ČR 2006). Cílem je účelné využívání a uspořádání

Politika územního rozvoje ČR byla schválena Vládou ČR dne 20.7.2009, č. Usnesení 929 a

území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a

aktualizována usnesením vlády č. 276 ze dne 15.4.2015. Stanovuje základní požadavky na rozvoj území

soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj

ČR a koordinaci rozvojových záměrů na území ČR i ve vztahu k sousedním státům. Z PÚR byly vybrány

území.

a upřesněny následující požadavky:

20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně

2. Republikové priority

konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně

14)Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně

plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické

rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území,

struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho

mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet

historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by

územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a

měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného

udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro

rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba

ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování

chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který

rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu

vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její

krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití

stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku

přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o krajině).

lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl.25, 27; viz také čl.19 PÚR ČR 2006)

22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.

15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci

cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat

s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci

propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční

dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,

využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl.24 PÚR ČR 2006)

vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.;

23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a

viz také čl.29 PÚR ČR 2006)

technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické

16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním

infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav

hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. (Viz také čl.25 PÚR ČR 2006).

i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování

24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní

kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí

infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví (Viz také

hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl.20 PÚR ČR 2006) a v souladu

Lipská charta, bod II.2; viz také čl.26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem
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na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky

s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného

pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho

systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem

ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné

na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také

formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Lipská charta, bod I.; viz také čl.26 PÚR ČR 2006)

25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a

30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno

přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah

koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz

případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na

také Lipská charta, bod I. 2)

ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet

31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie

podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a

z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik

kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl.23, 24; viz také

při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. (Viz také Lipská charta, bod

čl.27 PÚR ČR 2006). V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro

I. 2)

zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Obecné požadavky na využití území stanovené v republikových prioritách pro zajištění trvale

26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu

udržitelného rozvoje jsou dále upřesněny v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje a při zpracování

jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro

územního plánu byly respektovány.

přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. (Viz také čl.27 PÚR ČR

6. Koridory sítí technické infrastruktury

2006)

Nejsou na území obce ani v jejím bezprostředním sousedství vymezeny.

27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím

Z platné Politiky územního rozvoje ČR a její aktualizace pro území obce Bušovice nevyplývají

podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění

žádné konkrétní požadavky na ochranu koridorů republikového záměru.

dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky

Zásady územního rozvoje

možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje 2.9.2008, č.

venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část

Usnesení 834/08. Nabyly účinnosti 17.10.2008.. Aktualizovány byly 10.3.2014 usnesením Zastupitelstva

III. 1 čl.14, 15). Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů)

Plzeňského kraje č. 437/14. Aktualizace č. 1 nabyla účinnost 1.4.2014.

k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území

Řešené území obce Bušovice leží mezi rozvojovými oblastmi OB5 Plzeň na západě a RO3

investicemi ve prospěch územního rozvoje. (Viz také UAEU, část III. 3 čl.18, 19). Při územně plánovací

Rokycany na jihu a specifickou oblastí SON 3 Radnicko na severu. Obecně jsou pro rozvoj území

činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, letecké

stanoveny zásady, které byly vybrány a upřesněny:

dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí

- rozvoj území koordinovat s ohledem na funkční vazby s rozvojovou oblastí RO3 Rokycany, OB5 Plzeň

s venkovskými oblastmi, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského

a specifickou oblastí SON3 Radnicko.

rozvoje ve všech regionech. (Viz také UAEU, část III. 4 čl.20, 22)

- využití území orientovat na posílení obytných, výrobních a obslužných funkcí.

28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení

- zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla

ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a

- obec tvoří kvalitní obytné zázemí Plzně a Rokycan, tuto funkci posílit

ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i

- obec je centrem zemědělského hospodaření, tuto funkci zachovat

soukromého sektoru s veřejností. (Viz také Lipská charta, bod I. 1)

- obec má specifické podmínky pro rozvoj obytné a zemědělské výrobní funkce

29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a

- vytvořit podmínky pro kvalitní bydlení spojené s využíváním volného času a příležitostmi k relaxaci

koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch

obyvatel

bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch,

- zabezpečit optimální lokalizaci podnikatelských aktivit v území, opírající se především o místní
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předpoklady území s vazbami na širší okolí (Rokycany,Plzeň,), využití vnitřních rezerv, při minimálních

- stanovuje podmínky změn v území s ohledem na zachování charakteru obce – viz kapitola c1) výroku

negativních dopadech na životní prostředí

- vytváří podmínky pro omezení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof – toto nebezpečí je s

Tyto obecně formulované požadavky územní plán plní. Jsou vymezeny a navrženy:

ohledem na navržené využití území obce a rozvojové záměry minimalizováno

- rozvojové plochy pro bydlení

- vytváří podmínky pro kvalitní bydlení – jsou navrženy ploch pro bydlení v kvalitním nerušeném

- opatření na omezení negativních vlivů zemědělské výroby ne obytné území obce

prostředí

- řešení dopravy pro pěší a cyklisty pro zlepšení bezpečnosti a kvality bydlení v obci

- umožňuje hospodárné vynakládání prostředků z veřejných zdrojů – zajišťuje již samotné zpracování

- zajištění technické infrastruktury

územního plánu

- opatření na ochranu před přívalovými srážkami a ochranu území před erozí

- vytváří podmínky pro zajištění civilní ochrany – jsou stanoveny požadavky na civilní ochranu v souladu

- zpřístupnění krajiny a její zvýšení atraktivity pro turistiku a využívání volného času

s požadavky dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:

Pro území obce Bušovic byly stanoveny konkrétní limity:

- posuzuje vliv navržené koncepce na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj území – zajištěno

- regionální ÚSES

ochranou kvalitního přírodního prostředí a celkovou rozvojovou koncepcí, kladoucí důraz na ochranu

- přírodní park Horní Berounka

hodnot území a vytváření předpokladů pro jeho harmonický rozvoj (kapitola c1) výroku

- místa archeologických nálezů
- zájmy obrany státu
Limity využití území jsou vyznačeny v grafické příloze odůvodnění územního plánu b) koordinační

S těmito cíli a úkoly je územní plán v souladu, jeho řešení vymezuje plochy a stanovuje další
regulační podmínky a zásady zajišťující možnost jejich naplňování, ochranu hodnot území a racionální
udržitelný rozvoj území.

výkres.
a3) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
a2) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a

Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy (vyhláška

urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Cíle územního plánu:

územně plánovací činnosti, vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění

- vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území – vymezení rozvojových ploch

vyhlášky 269/2009) a metodickými pokyny MMR ČR, všechny předpisy v platném znění.

- zajišťuje předpoklady pro obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů – řešeno koncepcí
rozvoje v souladu s požadavky obce a soukromými zájmy zohledněnými Zastupitelstvem obce v zadání

V průběhu pořizování územního plánu byla dokumentace upravena podle novelizace těchto
předpisů platné od 1.1.2013.

územního plánu
- zajišťuje podmínky pro ochranu veřejných zájmů – ochranná zeleň, podmínky pro rozvoj cestovního
ruchu a turistiky využívajících specifické podmínky území
- chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území – zachování památkových objektů a
venkovského charakteru centrálních oblastí částí obce
Úkoly územního plánu:
- posuzuje stav území obce – bylo posouzena v rámci zadání a zohledněno v návrhu územního plánu
- stanovuje koncepci jejího rozvoje – je v územním plánu jednoznačně stanovena (kapitoly b1) a c1)
výroku)
- prověřuje změny v území z hlediska ochrany veřejných zájmů- je v návrhu územního plánu prověřeno a
jsou v něm zohledněny požadavky dotčených orgánů z hlediska ochrany veřejných zájmů
- stanovuje regulativy využití ploch – viz kapitola f1) výroku

a4) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Ochrana veřejného zdraví
Zdrojem negativních vlivů je doprava po stávajících komunikacích a železnici a areál zemědělské
výroby. Navržena je ochranná zeleň na hranici zemědělského areálu a podél železniční tratě u nových
rozvojových ploch. V části Střapole je vymezen koridor pro obchvat sinice II. třídy. Ostatní silnice III.
třídy mají lokální význam a jsou podstatně méně dopravně zatížené.
Požární ochrana
Ke všem objektům a areálům je zajištěn přístup pro požární techniku. V Bušovicích a Střapoli , v
části Sedlecko je nutno vodu pro požární účely dovážet. po realizaci navrženého vodovodu bude zajištěna
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voda pro požární ochranu touto stavbou.
Civilní ochrana
V souladu s § 12 zákona č. 239/2006 Sb. se ochrana obyvatelstva řídí požadavky dle § 20

Poddolovaná území
V katastrální území Sedlecko a Střapole jsou evidovány dvě menší lokality těžby pyritu. Lokalita v
k.ú. Střapole leží mimo zastavěné území obce u Korečnického mlýna, lokalita na hranici k.ú. Sedlecko a

vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:

Střapole zasahuje stávající výstavbu rekreačních objektů na severním okraji Sedlecka, v území však

- ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

nejsou patrny známky vlivů poddolování. Obě lokality nemají vliv na rozvojové záměry obce stanovené v

Území obce není ohroženo zvláštní povodní.
- zóny havarijního plánování
Nejsou vyhlášeny.
- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Není předpokládán vznik mimořádné události a tudíž nejsou ani stanoveny požadavky na ukrytí

územním plánu.
Ochrana před povodněmi
Na území obce je vyhlášeno záplavové území v údolní nivě Berounky. Toto území nemá vliv na
rozvojové záměry v obci. . Obec Bušovice leží v pramenné oblasti, ohrožení území povodní je tedy pouze
lokální při přívalových srážkách především nekontrolovatelným splachem ornice z přilehlých ploch

obyvatelstva v jejím důsledku.

svažitého ZPF. Územní plán navrhuje opatření na ochranu před přívalovými srážkami (suchý poldr,

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

ochranné příkopy, doporučení pro hospodaření ne svažitých plochách navazujících na zastavěné území)

Vzhledem k nízké hustotě osídlení není uvažováno s evakuací obyvatelstva.
- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
V objektech Obecního úřadu .
- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území
obce

b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Vliv na životní prostředí
Nelze předpokládat výraznější narušení životního prostředí, není předpokládán územní rozvoj

Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky.
- záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace vzniklých při mimořádné události
Není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí.

v kvalitním krajinném a přírodním prostředí.
Vliv na chráněná území přírody
Na území obce nejsou evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. V okrajových částech obce
leží na jejím území přírodní park Horní Berounka. Na jeho územích není předpokládán výrazný rozvoj

- ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

zasahující volnou krajinu (navržený rozvoj v částech Sedlecko a Střapole navazuje na stávající zastavěné

Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky.

území obce mimo hodnotná území přírody-není dotčena údolní niva Berounky svahové porosty na jejím

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Zásobování pitnou vodou cisternami, užitková z nádrží na území obce. Na území obce nejsou
zařízení vyžadující nouzové zásobování elektrickou energií.
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu územního plánu byla v dokumentaci zohledněna

okraji ani zářezy jejích přítoků).. Nebudou dotčena zvlášť chráněná území přírody.
Vyhodnocení vlivu na vývoj území
Územní plán stanovuje podmínky pro využívání území, odstranění nebo zmírnění
hlavních problémů v území a stabilizaci osídlení především vytvořením podmínek pro rozvoj obytné

v souladu s výzvou pořizovatele

funkce. Nebude umožněna výstavba nových individuálních rekreačních chat ve volné krajině.

Obrana státu

Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

Na území obce v katastrálních územích Bušovice a Střapole zasahuje zájmové území Ministerstva

Snížení hrozeb v území:

obrany ČR. V tomto území je omezena možnost nadzemní výstavby nad 50 metrů nad terénem. V souladu

- omezení rozvoje výroby pouze na lehkou nezávadnou výrobu a zemědělství

s § 175 stavebního zákona lze v tomto území umísťovat stavby přesahující výškovou úroveň 50 metrů nad

Posílení slabých stránek řešeného území

terénem pouze na základě stanoviska Ministerstva obrany ČR.

- podmínky pro rozvoj obytné funkce a drobného podnikání, stabilizace zemědělské výroby

Ochrana ložisek nerostných surovin

- realizace technické infrastruktury (vodovod a nakládání s odpadními vodami)

N a území obce nejsou evidována a chráněna ložiska nerostných surovin.

- dotvoření krajiny krajinnou zelení (členění rozsáhlých ploch ZPF, aleje podél komunikací)
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- vymezení atraktivit pro posílení cestovního ruchu a možností rekreace a relaxace obyvatel (naučná

e) komplexní odůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

stezka, vyhlídková trasa)

e1) odůvodnění koncepce zpracovatelem

- oddělené komunikace pro pěší a cyklisty mezi částmi obce (zvýšení jejich bezpečnosti v provozu)

e1.1) rozvojové předpoklady

- ochranná opatření pro omezení erozních vlivů a přívalových srážek

Demografie

Využití silných stránek a příležitostí řešeného území

Vývoj počtu obyvatelstva

- využití atraktivnosti území pro bydlení

Rok

- dobrá dopravní dostupnost

Počet
1151
957
516 *
522
547
575
650
* Pokles vyvolán administrativním oddělením částí Smědčice (135 obyvatel) a Všenice (221 obyvatel)

- možnost přístupu z dálnice

1971

1981

1991

2001

2011

2013

návrh

Vliv na stav a vývoj hodnot území
- zachovalé přírodní prostředí
Přínos k naplnění priorit územního plánování
Zpracování územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona, Politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Zpracování územního plánu je podmínkou pro
možný územní rozvoj obce Bušovice.

Věková skladba
Skupina

2001
absolutně
76
347
98
521

0 – 14 let
15-64
65+
celkem

%
14,6
66,6
18,8
100,0

2011
absolutně
117
344
101
562

%
20,8
61,2
18,0
100,0

Rozbor vlivu na udržitelný rozvoj území
Na základě známých podkladů je vytvořena a vydána dokumentace územního plánu, která vytváří

Z uvedených dat je patrná tendence k poklesu velikosti obce v minulosti. Ke stabilizaci dochází až

předpoklady pro zajištění udržitelného rozvoje území obce, zahrnuje ochranu přírodních a kulturních

v posledních dvou dekádách, kdy počet obyvatel má rostoucí tendenci jejíž příčinou je výstavba nových

hodnot území, stabilizaci osídlení a využití specifických podmínek území (dostupnost, kvalitní přírodní

rodinných domů a na ni navazující přistěhování obyvatel. Věková struktura byla výrazně ovlivněna

prostředí).

přistěhováním mladších obyvatel a dává tak do budoucna předpoklad nárůstu velikosti obce přirozenou

Celkové zhodnocení

měnou. Migrační faktory nelze do budoucna s jistotou predikovat. Návrhová velikost obce je proto

Nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivu urbanistické koncepce na životní prostředí ani

odvozena z vývoje v posledních dvou dekádách a stanovena na 650 obyvatel v horizontu cca 20 let.

samostatné vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj území.
Domovní a bytový fond
c) stanovisko krajského úřadu podle §50, odst. 5 stavebního zákona
Stanovisko nebylo vydáno.

Domovní fond (údaje ze sčítání 2001)
trvale obydlené domy obydlené neobydlené
celkem
-rodinné domy celkem

d) sdělení, jak bylo stanovisko podle §50, odst. 5 stavebního zákona zohledněno s uvedením

počet absolutně 161

160

50

závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

podíl v %

75,8

23,7

Stanovisko nebylo vydáno.

76,3

Domovní fond (údaje ze sčítání 2011)
domy obydlené domy obydlené neobydlené
-rodinné domy celkem
absolutně

184

183

46

podíl v %

80,0

79,6

20

neobydlené
užívané
rekreaci

domy celkem
k

neudáno

211
100

neobydlené
užívané
rekreaci
neudáno

domy celkem
k
230
100
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Domy podle období výstavby
Období
1919 a dříve 1920 - 1970

1971 - 1980

1981 - 1990

1991 - 2000

2001 - 2011

to v nadregionální (NR), regionální (R) a lokální resp. místní (M). Dřívější Generely ÚSES (HÁJEK,

Počet domů

18

16

18

22

MUSIOL et al. 1999; HÁJEK, OBST et al. 2001) jsou již zastaralé a nedostatečně řešily prostorovou skladbu

29

79

ÚSES) koncepčně navržen zcela nově v rámci zpracování nového ÚP ve třech hierarchických úrovních, a

na jejich kontaktu. Vyšší hierarchie ÚSES (tj. nadregionální a regionální) byla navržena již dříve v rámci

Bytový fond (údaje ze sčítání 2001, 2011)
Rok

2001

2011

Územně-technického podkladu NRaR ÚSES ČR (BÍNOVÁ et al. 1996), přičemž regionální úroveň byla ve

byty obydlené
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vyšším detailu vymezena v rámci Generelu RÚSES Plzeňského kraje (HÁJEK, BÍLEK 2005). Vzhledem

byty obydlené v rodinných domech
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k relativně omezenému rozsahu řešeného území musel být koncepční návrh MÚSES řešen v širších

Z rozboru domovního a bytového fondu je patrné, že neobydlené domy tvoří jen menší část
domovního fondu a zahrnují vesměs rekreačně využívané objekty chat na území obce, jen v minimální
míče rekreační objekty v zastavěném území sídel. Nejsou tak rezervou pro rozvoj bytového fondu.
Výstavba bytů a jejich počet koresponduje s nárůstem počtu obyvatel v posledních dekádách,
zahrnuje ale také zmenšování a osamostatňování cenzovních domácností (klesá obložnost bytů,řeší
nechtěné soužití)
Nárůst velikosti obce i řešení nechtěného soužití proto vyvolávají potřebu další výstavby obytných
objektů, vesměs charakteru rodinných domů a potřebu vymezení rozvojových ploch pro bydlení
Ekonomická základna
Tvoří ji zařízení zemědělské výroby v části Bušovice a menší podnikatelské aktivity převážně
řemeslného charakteru a podnikání fyzických osob. Ekonomická základna neodpovídá velikosti obce,
převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva proto vyjíždí za prací do větších sídel regionu
(Rokycany, Plzeň, Dýšina)
e1.2) ochrana hodnot území
Přírodní hodnoty
Území obce je výrazně poznamenáno lidskou činností, podstatná část má charakter intenzivně
zemědělsky využívané krajiny jen s malým podílem ekologicky stabilních ploch. Z této skutečnosti plyne
i erozní ohrožení území. Kontrastem vůči zemědělské krajině v centru řešeného území jsou okraje území
obce s rozsáhlým souvislým lesním porostem na jižním a východním okraji území hodnotná niva
Berounky v hluboce zaříznutém údolí doprovázená svahovými porosty.
Severní část území leží v přírodním parku Horní Berounka (hranice je vedena po silnici II/233
Plzeň-Břasy). Na území obce se nachází registrovaný významný krajinný prvek „Remíz v Lukách“. Jiná
zvlášť chráněná území přírody se na území obce nenalézají.
Územní systém ekologické stability krajiny
Na území obce Bušovice a v jejím nejbližším okolí byl územní systém ekologické stability (dále

vazbách i na všechna sousední katastrální území, z nichž některá již byla revidována a upřesněna do Plánu
ÚSES nebo se aktualizují souběžně (Dýšina, Litohlavy, Osek a Břasy).
Detailně vymezený ÚSES je v ÚP Bušovice ve veřejném zájmu. Přírodní (funkční) skladebné části
ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelným územím. V biokoridorech se připouští pouze
vedení liniových staveb a umístění technických objektů. další upřesnění při zachování koncepce je možné
v rámci případných pozemkových úprav.
Použité podklady:
Hájek M., Musiol P. et al. (1999): Berounka I. Generel MÚSES k.ú. Smědčice, Střapole, Všenice, Kříše,
Vranovice, Újezd u Sv. Kříže a Němčovice. – MS, GeoVision Plzeň.
Hájek M., Obst P. et al. (2001): Ejpovice-Březina. Generel MÚSES k.ú. Ejpovice, Klabava, Bušovice,
Vitinka a Březina. – MS, GeoVision Plzeň.
Hájek M., Bílek O. (2005): Generel Regionálního ÚSES Plzeňského kraje. – MS, GeoVision Plzeň a KÚ
Plzeňského kraje.
Hájek M. et al. (2009): Rokycansko I. Revize Generelů MÚSES k.ú. Rokycany, Borek u Rokycan,
Kamenný Újezd, Svojkovice, Volduchy, Osek a Litohlavy (Plán ÚSES). – MS, GeoVision Plzeň.
Kulturní hodnoty
Bušovice
Výstavná ves s rostlou urbanistickou strukturou sledující komunikace a řadou pozdějších dostaveb.
Pozdější stavební zásahy setřely výraz objektů, z kulturního hlediska je hodnotné především drobné
měřítko objektů narušené objektem kulturního domu a areálem zemědělské výroby na východním okraji
sídla.
Sedlecko
Menší sídlo rozvité při zastávce na železniční trati s výstavbou většinou z 20. století bez výrazných
historických a architektonických hodnot a bez výrazné prostorové koncepce (zástavba podél stávajících
komunikací bez centra).
Střapole
Malé venkovské sídlo rozkládající se okolo trojúhelníkovité návsi v jejím centru. Zůstala
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zachována urbanistická struktura a venkovský charakter zástavby včetně některých charakteristických

obecných požadavcích na využívání území (Hlava II – Plochy s rozdílným způsobem využití) v platném

prvků (ohrazení usedlostí, brány, štíty objektů, uzavřené dvory)

znění

Památkově chráněné objekty
18523/4-3779 zámeček v Bušovicích (využíván jako depozitář Vědecké knihovny v Plzni)
32259/4-4161 výšinné opevněné sídliště-hradiště „Na hradišti“, archeologické naleziště
15513/4-4160 venkovská usedlost č. p.29 v Bušovicích

Nově byly vymezeny regulativy pro:
- plochy veřejné zeleně
Důvodem je nutnost vymezení ploch odpovídajících názvem požadavkům Pozemkového úřadu pro
možnost jejich bezúplatného převodu obci.
- plochy ochranné zeleně.

e1.3) urbanistická koncepce
Při zpracování návrhu územního plánu byly využity jako podklad stávající urbanistické studie
Bušovice, Střapole, Smědčice (Ing. arch. Tauš, UrbioProjekt 1999). Rozvoj je navržen přednostně v části

Důvodem je nutnost vymezení ploch oddělujících obytné plochy od ploch výroby a dopravní
infrastruktury a omezení negativní vlivů těchto ploch na funkci bydlení.
- plochy protierozních opatření

Bušovice, která je centrem osídlení a místem s možností udržení zařízení občanské vybavenosti, v

Důvodem bylo vytvořit překryvnou plochu v nezastavěném území vymezující pozemky vyžadující

menších částech Sedlecko a Střapole je pak vymezeno území pro plochy bydlení a územní rezerva pro

protierozní ochranu (ochranu území před splachem při přívalových srážkách) a chránících zastavěné

komerční využití (plochy smíšené výrobní). Je tak zohledněna poloha v kontaktu s regionální železniční

území pod těmito plochami před přívalovými srážkami zvýšením retenční schopnosti území, zpomalením

tratí Chrást-Radnice a na silnici II/233 (dobrá dostupnost Plzně).

odtoku a odtokem méně splachem ornice znečistěné vody

e1.4) krajina

e1.6) dopravní infrastruktura

Území obce se nachází v mírně zvlněné pahorkatině v nadmořské výšce 350-400 m. Nejvýše
dosahuje území výšky 500 m na Kokotsku. Na severu se svažuje do údolí Berounky (krátký úsek na
katastru Střapole a části Sedlecko. Vodní osu území tvoří Bušovický potok, Lužnice ve Střapoli a na

Silnice II. třídy
Silnice II/233 tvoří hlavní dopravní páteř území i celé severní části bývalého okresu Rokycany
(Radnicko a Břasy-Stupno) s návazností na Kralovicko a Rakovnicko.

hranici katastru Korečnický potok. Vodní toky na území obce jsou ve svém horním toku v mělkém údolní

Navržený obchvat Střapole severně od sídla navazuje na trasu úpravy trasy této komunikace na

nivě. Hlubší údolí mají Lužnice a Korečnický potok až před zaústěním do Berounky.. Území obce je

sousedním katastru Všenic. Ten odstraňuje dvě úrovňová křížení této komunikace s tratí ČD, avšak vrací

charakteristické vysokým podílem zemědělské půdy v severní a západní části území, souvislé lesní

se zpět na trasu procházející sídlem. Obchvat navržený územním plánem řeší i dopravní situaci v části

porosty jsou v jižní části katastru Bušovic (Kokotsko) a ve východní části katastru Střapole (Plželtov).

Střapole a napřímení zatáček mezi Sedleckem a Střapolí.

Pro tvorbu krajiny poznamenané velkoplošným zemědělským hospodařením je navrženo doplnění

Silnice III. třídy

krajinné zeleně, především aleje podél komunikací a revitalizace Bušovického potoka včetně suchého

Zajišťují dostupnost a propojení částí obce. jsou proto ponechány ve stávajících trasách. Na silnici

poldru s alternativní možností realizace vodní nádrže, která kromě zadržení přívalových srážek a

přes Kokotské rybníky do Litohlav je navrženo omezení provozu (vyloučení nákladní dopravy, která

zpomalení odtoku by měla i funkci krajinotvornou a pro zlepšení mikroklimatu v území s minimem

narušuje kvalitní přírodní prostředí a poškozuje hráz Horního Kokotského rybníka). Těžká nákladní

vodních ploch.

vozidla využívají trasu jako zkratku, mohou však využít z hlediska kvality prostředí jiné, méně

Pro návrh ÚSES byl využit Generel lokálního ÚSES zpracovaný v roce 1999, aktualizovaný v
roce 2010 (Geovision s.r.o. Plzeň – RNDr. Hájek, Ing. Musiol) a Zásady územního rozvoje Plzeňského
kraje pro vymezení regionálního ÚSES. V místech kde se kryje hranice prvků ÚSES s hranicí zastavěného
území platí, že obě hranice jsou vedeny po pozemkových hranicích v souběhu.

kontroverzní trasy.
Místní a účelové komunikace
Obnova cesty ke Korečnickému mlýnu zajišťuje historický přístup do údolí Berounky. Navržená
účelová komunikace v jihozápadním cípu území obce zajišťuje přístup do lokality rekreačních chat (v
současnosti živelná jízda přes plochy ZPF).

e1.5) regulace využití ploch
Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze znění vyhlášky č. 501/2006 Sb., o

V grafické příloze c) koncepce veřejné infrastruktury-c1) dopravní infrastruktura jsou
vymezeny stávající vybrané místní a účelové komunikace významné pro obec, a zajištění prostupnosti
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krajiny

realizaci vodovodu a to jen výjimečně v lokalitách, ve kterých nelze vyčištěné odpadní vody odvádět do

Pěší a cyklistické trasy

povrchových vod.. Odpadní jímky vyvážené výhradně na čistírnu odpadních vod jsou přípustné u

Vymezení naučné stezky a vyhlídkové trasy v souladu s dlouhodobými záměry obce na posílení
atraktivity území pro turistiku a cestovní ruch. Cyklotrasa je součástí systému cyklotras v okolí Plzně,

rekreačně využívaných objektů, u trvale užívaných je lze považovat jen za přechodné řešení do doby
realizace domovní ČOV.

navržené propojení přes Bušovice do Sedlecka na zastávku ČD spojuje toto trasu s vhodným
východiskem jak ve směru na Kokotské rybníky, tak i do údolí Berounky.
Pro propojení částí obce jsou navrženy smíšené komunikace pro pěší a cyklisty, které odděleným
vedením v souběhu se silnicemi II. a III. třídy zajišťují bezpečnost chodců a cyklistů. Na tento systém
navazuje i v územním plánu sousední obce Smědčice vymezená trasa komunikace pro pěší a cyklisty ze
Smědčic do Bušovic (na hranici katastru obce navazuje na zastavěné území obce Bušovice).
Železnice
Ze strany jejího správce nebyly vzneseny požadavky na nové plochy na řešeném území. Úpravy
zahrnující především odstranění kolizních míst v křížení s trasou silnice II/233 se realizují na sousedních
katastrech, řešení v územním plánu je respektuje a navazuje na ně.

Zásobování elektrickou energií
Vedení velmi vysokého napětí
V řešeném území není vedena trasa vedení velmi vysokého napětí.
Vedení vysokého napětí
Předmětné území je zásobováno elektrickou energií z vedení vn napěťové hladiny 22kV. Hlavní
napájecí vedení prochází řešeným územím od východu na severozápad. Vedení se dále větví a odbočkami
jsou napojeny stávající transformační stanice. Kabelové rozvody 22 kV v řešeném území nejsou
zastoupeny
Ochranné pásmo venkovního vedení vn je určeno zákonem č. 458 Sb z roku 2000, t.j. 10 (7)m od
krajního vodiče pro vedení 22kV, v případě vedení izolovanými vodiči, je ochranné pásmo pouze 2m od

e1.7) technická infrastruktura
Koncepce řešení technické infrastruktury maximálně využívá stávající zařízení doplněná jen v
nezbytné míře s ohledem na velikost obce a místní podmínky.

krajního vodiče.
Návrh řešení napojení nové zástavby
V řešeném území se nachází sedm stávajících transformačních stanic 22/0,4 kV. Všechny
jmenované trafostanice, vyjma stanice TS-3 Bušovice statek, jsou plně distribuční, t.j. v majetku ČEZu.

Vodní hospodářství

Jedná se o dvě stanice v obci Bušovice - TS-1 obec1, TS-2 obec 2, TS-4 Střapole obec, TS-5 Sedlecko -

Zásobování vodou

jih, TS-6 Sedlecko - obec a TS-7 Korečnický mlýn, která slouží pro jmenovaný objekt.

Realizace vodovodu je podmínkou dalšího územního rozvoje s ohledem na nedostatečné místní
zdroje podzemní vody. Vodovod vyřeší i potenciální problémy s možnou kontaminací vodních zdrojů
vlivy zemědělské výroby a nekázně v nakládání s odpadními vodami.
Odkanalizování a nakládání s odpadními vodami

Pro zásobování navržených lokalit je pokrytí území stávajícími transformačními stanicemi
nedostatečné, navrženo je místní osazení nových stanic.
Nově je navržena trafostanice Bušovice sever TS-A 1SL – 400/250kVA,

trafostanice Bušovice

východ TS-B, typ 1SL – 400/160kVA a Sedlecko výroba TS-C 400/250kVA, všechny včetně přívodního

Je navržena oddílná kanalizace v Bušovicích s centrální ČOV. Vzhledem k finanční náročnosti

vedení vn, které bude provedeno jako venkovní vedení. Pro TS-B je vedení situováno mimo navržené

tohoto řešení je připuštěna do doby realizace i možnost individuálního čištění odpadních vod v malých

zástavbové lokality, v případě TS-A je navržena přeložka vn vedení k TS-1 přes lokalitu B6, kterými bude

domovních čistírnách. Ta nevyžaduje budování nové kanalizace na celém území obce. Pokud dojde k

napojena i stanice TS-A umístěná v severním okraji lokality. Tyto nové stanice vyřeší požadavky na

realizaci oddílné kanalizace, budou stávající stoky využity pro kanalizaci dešťovou a nově bude

napojení navržených lokalit a vyřeší části dotčených sídel, která jsou příliš vzdálena od stávajících stanic

realizována splašková kanalizace (stačí menší profily, u nových stok bude zajištěna těsnost).

a odlehčí stávajícím stanicím, které umožní napojení lokalit návrhu zástavby území.

V Sedlecku a Střapoli vzhledem k velikosti sídel zůstává ponechána stávající koncepce v souladu s

V ostatních částech řešeného území budou využity stávající přezbrojené trafostanice, které jsou

Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací v Plzeňském kraji která zahrnuje doplnění malých domovních

vhodně umístěny a je jimi dobře pokryto i zástavbové území. Kromě výstavby nových stanic bude příkon

ČOV u všech trvale užívaných objektů. Do jejich realizace zůstane zachován stávající stav nakládání s

jednotlivých transformátorů navyšován se zástavbou navržených území až po maximální zástavbovou

odpadními vodami, v nové výstavbě se předpokládá realizace malých domovních ČOV. Za ně je možno

kapacitu trafostanic.

považovat i septik doplněný zemním nebo obdobným filtrem, vsakování však bude přípustné až po
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Návrhové lokality:

Zásobování plynem

B1.......5............plochy bydlení......cca 150kW...........................z uvolněné rezervy TS1

Použité podklady

B2, B3, B6.......plochy bydlení......cca 200kW...........................z navržené TS-A

- územní plán, současný stav, návrh

B4.....................plochy bydlení......cca 80kW............................z navržené TS-B

- dokumentace stávající STL plynové sítě ve správě RWE GasNet, s.r.o.

ČOV.................cca 5kW............................................................z rezervy TS1

- dokumentace stávající VTL plynové sítě ve správě RWE GasNet, s.r.o.

S1-S2................plochy smíšené obytné...cca 100kW................z navýš. rezervy TS4

- průzkum na místě

S3, S4...............plochy smíšené obytné....cca 40kW.................z rezervy TS-4

Stávající stav

E1, E2, E3, E4..plochy smíšené obytné......cca 80kW...............z navýš. rezervy TS6

Ve správním území se nenachází VTL plynovody ve správě RWE GasNet, s.r.o.

E5.....................plochy smíšené....cca 40kW.............................z rezervy TS-6

Správním územím obce prochází STL distribuční plynovody. Páteřní plynovod je veden od obce Vitinka,

E7.....................plochy smíšené výrobní (rezerva 100kW) …..z TS-C

prochází Bušovice, kde se dělí na 2 větve. První větev je vedena do Smědčic, druhá do Sedlecka a

E8.....................plochy smíšené obytné (rezerva 70kW) …......z TS-C

Střapole.
Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů

Ve stavu i návrhu jsou zdejší bytové jednotky rozděleny dle charakteru odběru na typ T1 až T3

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy. Ochranným pásmem se

výjimečně i T4. Ve výkonech transformačních stanic se ponechá rezerva pro případnou modernizaci a

rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého

změnu vytápění domácností. Příkony pro podnikání jsou v návrhu pouze odhadnuty, skutečné požadavky

provozu. Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií

na napojení budou upřesněny dle konkrétního využití území.

plynových zařízení. Umisťování staveb v bezpečnostním pásmu plynovodu je možné pouze s písemným

Rozvody nízkého napětí

souhlasem provozovatele zařízení. Umístěním navrženého rozvodného plynové zařízení v řešené oblasti

Stávající rozvody nízkého napětí v obcích jsou provedeny převážně venkovním vedením.

nedochází k omezení využití navržených rozvojových ploch jeho ochrannými a bezpečnostními pásmy.

Současný stav sekundárních rozvodů nevyžaduje zásadní rekonstrukci, bude jednat pouze o posílení
zejména v místech napojení navrhované zástavby.
Návrh rozvodů nn bude prováděn v následné projektové dokumentaci podle probíhající výstavby,
v ucelených lokalitách nové výstavby se navrhuje kabelové zemní vedení. Přípojkové skříně lze osadit do
společných pilířků s měřením elektrické energie a umístit je v oplocení objektů. V rámci rozvodů zemními
kabely je třeba dodržovat prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti.

Plynovod

STL plynovod mimo zastavěné všechny průměry
území obce
STP v zastavěném území obce
všechny průměry

společných opěrných bodech s rozvodem NN 0,4kV. Veřejné osvětlení je navrženo k rekonstrukci, dále

ochranné
[m]
4
1

pásmo Bezpečnostní pásmo
[m]
-

Závěr

Veřejné osvětlení
V obcích řešeného území jsou rozvody veřejného osvětlení venkovním vedením ve většině na

průměr [mm]

Obec je plynofikována potrubním plynem sítí distribučních středotlakých plynovodů. Kapacita
plynovodní sítě je dostatečná pro napojení rozvojových lokalit. Nejsou známa žádná omezení pro rozvoj
plynofikace obce.

rozšířit v rámci stávající zástavby a doplnit o osvětlení ostatních komunikací. Nové rozvody veřejného
osvětlení se provedou v rámci nové výstavby zemními kabely.
PK. Trasa je vynesena do výkresu energetiky. Zákres je orientační, nelze použít pro další stupně
projektové dokumentace. Trasy kabelů je třeba respektovat dle zákona.
Přes lokalitu B1 prochází trasa dálkových kabelů. Plnohodnotné využití lokality je podmíněno
přeložkou vedení mimo navrhované parcely, do obvodového koridoru a komunikace.

Spoje
Telefon
Řešené území vč. ostatních místních částí je součástí UTO Rokycany, telefonní rozvody UPS jsou
provedeny kabelovým rozvodem. Trasy telefonních rozvodů je nutné respektovat a v rámci navrhované
výstavby získat vyjádření o existenci podzemních zařízení Telefonica O2.
Telefonní kabely
Řešeným územím prochází trasy sdělovacích vedení spojů. Zdrojem informace byly podklady KÚ
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Pokrytí území signálem mobilních operátorů
Řešené území je z části pokryto signálem mobilních operátorů, tento signál je však díky členitosti

- v grafických přílohách jsou vyznačena ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení
- vymezen je aktualizovaný ÚSES s vazbou na řešení v sousedních obcích

terénu místně velmi špatně přístupný. Vysílače mobilních operátorů jsou v řešeném území v jeho dosahu,

- ochrana ZPF, jsou navržena opatření na ochranu před přívalovými srážkami (technická zařízení a úprava

doporučeno je posílení pokrytí signálem všech mobilních operátorů.

hospodaření na pozemcích sousedících se zastavěným územím obce ohrožených erozními vlivy)

Pokrytí území televizním signálem

- ochranné pásmo lesa je zakresleno do koordinačního výkresu a jsou stanoveny podmínky pro výstavbu v

České televizní programy jsou v řešené obci přijímány z RS Krašov a Krkavec v digitálních

tomto OP

multiplexech. Pokrytí území je dostatečné, není potřeba budovat TVP.

- revitalizace Bušovického potoka včetně suchého poldru

Radioreléové trasy

- území návsi v Bušovicích je vymezeno jako zóna lidové architektury, kde projektovou dokumentaci smí

Řešeným územím prochází radioreléové trasy, vzhledem k členitosti terénu však neovlivňují

zpracovávat pouze autorizovaná osoba

využití území. Výškové stavby v koridorech tras je nutné odsouhlasit správcem příslušného zařízení

- pro vybrané konkrétní rozvojové plochy jsou stanoveny požadavky na jejich využití z hlediska regulace

(České radiokomunikace).

velikosti objektů, charakteru zástavby a hustoty zastavění
- do rozvojových ploch jsou zahrnuty podle možností celé pozemky dle KN (eventuálně PK)

e2) odůvodnění dle vyhlášky 500/2006 Sb v platném znění

- detail řešení komunikační sítě a parcelace ploch pro výstavbu rodinných domů přesahuje podrobností

e2.1) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

rámec územního plánu, pro tyto plochy jsou předepsány územní studie se stanovením požadavků na jejich

Obec Bušovice leží na hranici urbanizované části Plzeňské aglomerace. sousedí s obcemi Břasy,

řešení

Dýšina, Litohlavy, Osek, Smědčice, Nadryby a Všenice. Vztahy s okolními obcemi se omezují na vnější
vztahy (vyjížďka za prací, občanská vybavenost) a jsou orientovány na Rokycany a Plzeň. V dopravní

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

infrastruktuře se jedná o vazby na hlavní dopravní sítě (silnice II/233 a železniční trať č. 176). Silná vazba

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu

v území platí pro obec Smědčice. Koordinace je zajištěna souběžným zpracováním územních plánů obou

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky jsou

obcí jedním zpracovatelem.

upřesněny na požadavky na

Z hlediska ÚSES je zajištěna návaznost jeho prvků na hranici se sousedními obcemi vzhledem k

Přezkoumání z hlediska vztahu k Politice územního rozvoje ČR a Zásadám územního rozvoje

využití generelu ÚSES zpracovanému pro širší území Horní Berounka jako podkladu i osobou jeho

Plzeňského kraje viz kapitola b) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4, §53

zpracovatele .

stavebního zákona - b1) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, Odůvodnění územního plánu Bušovice.

e2.2) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu
Vyhodnocení splnění zadání
Respektovány byly požadavky uplatněné obcí, dotčenými orgány a ostatními organizacemi v
průběhu přípravných prací a vlastním zpracování územního plánu:
- stanovení podmínek pro využití ploch v ochranném pásmu železniční tratě ve Střapolích

Přezkoumání z hlediska širších vztahů v území viz kapitola f2.1) vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů v území, Odůvodnění územního plánu Bušovice.
1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území
a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,
Urbanistická koncepce zohledňuje podmínky území, stávající zástavbu a požadavky na jeho rozvoj

- vymezení ploch pro parkování v Bušovicích mimo náves

stanovené v zadání územního plánu. Byly zohledněny požadavky vyplývající z územně analytických

- zahrnutí připravovaných investičních akcí (naučná stezka, účelová komunikace ke Korečnickému

podkladů především v koncepci rozvoje území využívajícího specifické podmínky (a ochranu obytného

mlýnu, navrhované úpravy u Obecního úřadu a zastávky ČD a autobusů jsou vymezeny jako stávající

prostředí. Navržena byla opatření na omezení negativních vlivů dopravy a výroby na území obce s

plochy veřejných prostranství (již realizovány)

obytnou funkcí (ochranná zeleň) a opatření na ochranu zastavěného území obce při přívalových srážkách

- ochrana stávajících alejí podél komunikací a jejich doplnění

(ochranné příkopy, organizační opatření na plochách ZPF).

- nakládání s odpadními vodami (oddílná kanalizace, plocha pro ČOV byla vymezena zvlášť pro Bušovice

Respektována byla strategie rozvoje priorit v území zahrnující:
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- posílení obytné funkce

Byla respektována stávající zařízení. Navržená koncepce v maximální míře využívá stávající

- zlepšení kvality života (veřejná infrastruktura)

zařízení. Koncepce zajišťuje doplnění technické infrastruktury v souladu s požadavky obce a reálnými

- zlepšení podmínek pro trávení volného času

možnostmi území (zásobování pitnou vodou v celé obci, oddílná kanalizace s ČOV v Bušovicích, v

- vytvoření podmínek pro podporu cestovního ruchu a turistiky

Sedlecku a Střapoli lokální řešení nakládání s odpadními vodami).

- ochrana přírodních hodnot a koncepce tvorby a údržby krajiny

Koncepce byla zpracována v podrobnosti územního plánu v souladu s metodickými pokyny. Je tak

- ochrana zastavěného území před přívalovými srážkami

zajištěna možnost konkrétního řešení podle místních podmínek při zachování základní koncepce. Nejsou

- zlepšení dopravní infrastruktury

tak řešeny podrobnosti nenáležející územnímu plánu, např. veřejné osvětlení, distribuční rozvody v obci,

Dále vytvoření podmínek pro stabilizaci osídlení, případně jeho rozvoj:

přípojky, sojová vedení v obci apod.

- plochy pro rozvoj bydlení

Blíže viz kapitola f1.7) technická infrastruktura, Odůvodnění územního plánu Bušovice.

- plochy pro rozvoj ekonomické základny obce
- vymezení ploch veřejné infrastruktury

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného

- stanovení podmínek pro využití jen částečně využívaných výrobních areálů

území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit

Zastavitelné plochy a plochy přestavby byly vymezeny v souladu se zadáním, úpravy byly
provedeny po projednání se zástupci obce.

umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona,
Zachovány jsou stávající krajinné hodnoty. pro jejich zatraktivnění pro obyvatele a cestovní ruch

Pro plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny regulativy jejich využití a v konkrétních

jsou vymezeny vyhlídkové cesty a body, naučná stezka. K zajištění harmonie krajiny a jejího estetického

lokalitách pak v jejich popisu specifické požadavky vztahující se ke konkrétní lokalitě (limity využití

působení je navrženo členění krajiny zelení (aleje podél komunikací doplnění doprovodné zeleně a

apod.).

břehových porostů v rámci revitalizace Bušovického potoka). dále jsou navržena opatření na ochranu
Blíže viz kapitola f1.3) urbanistická koncepce, Odůvodnění územního plánu Bušovice.

území před erozí )protierozní opatření).
Územní systém ekologické stability byl vymezen v souladu s Generelem ÚSES (RNDr. Hájek,

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti

GeoVision s.r.o. Plzeň). Biocentra na nezemědělské půdě byla v souladu s §16 Vyhlášky o obecných

jejích změn,

požadavcích na využívání území v platném znění vymezena jako plochy přírodní. V souladu s tímto

Při zpracování koncepce veřejné infrastruktury vychází územní plán z existujících zařízení, které

předpisem byly biokoridory ponechány jako plochy zemědělské, smíšené nezastavěného území, lesní a

tvoří základní limity využití území (stávající dopravní a technická infrastruktura).

vodní. Požadavek na vymezení biokoridorů jako plochy přírodní je v rozporu s požadavky na jejich

2.1. Občanské vybavení

využití (v plochách přírodních je zásadně omezeno využití i pro běžné zemědělské hospodaření, v

Byla ponechána stávající zařízení, vymezena je plocha pro sportovní vybavení v centru Bušovic.
2.2 Dopravní infrastruktura

zastavěném území je naprosto nereálný požadavek na zrušení stávajícího funkčního využití (asanace
staveb a zrušení oplocení stávajících zahrad. Jako veřejně prospěšná opatření byla vymezena navržená

Byla navržena opatření ke zlepšení problémových míst na komunikacích (koridor obchvatu silnice

biocentra. Vymezení všech prvků, zvláště pak biokoridorů jako veřejně prospěšné opatření s možností

II/233, doplnění místních komunikací po obvodu Bušovic a v rozvojové ploše B1). Pro zlepšení

vyvlastnění je neobhajitelné v případě nesouhlasu majitelů dotčených pozemků a případného soudního

bezpečnosti chodců a cyklistů byly v územním plánu navrženy v souběhu se sinicemi II. a III. třídy

sporu. Pro biocentra a biokoridory byly proto stanoveny konkrétní podmínky možného využití.

prostorově oddělené komunikace pro pěší a cyklisty mezi jednotlivými částmi obce. V krajině byly v
grafické příloze územního plánu c1) dopravní infrastruktura vymezeny účelové komunikace významné
pro obec a zajišťující prostupnost krajiny včetně návrhu účelové komunikace pro přístup do rekreačních

Pro plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny regulativy jejich využití a omezeno
využití volné krajiny podle § 18 Stavebního zákona v platném znění.
Blíže viz kapitola f1.4) krajina, Odůvodnění územního plánu Bušovice.

chat na jihozápadním okraji území obce.
Blíže viz kapitola f1.6) dopravní infrastruktura, Odůvodnění územního plánu Bušovice.
2.3. Technická infrastruktura
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b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude

výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Odůvodnění územního plánu Bušovice.

nutno prověřit,
V zadání nebyly stanoveny požadavky na územní rezervy. Při převzetí řešení části Sedlecko,
původně řešené v územním plánu Smědčice, byly převzaty i územní rezervy vymezené v Sedlecku.

Vyhodnocen souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě
v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona zrušení části územního plánu
Nebylo požadováno variantní řešení. Území obce a koncepce jeho rozvoje bylo prověřeno územní

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací,

studií.

pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,
Veřejně prospěšné stavby a opatření byly vymezeny v souladu se zadáním. Jedná se stavby a

Vyhodnocen souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle §

opatření s možností vyvlastnění zahrnující stavby dopravní a technické infrastruktury a opatření na

51 odst. 3 stavebního zákona (nový návrh ÚP na základě projednání s DO)

ochranu krajiny (protierozní a návrh biocentra). Plochy veřejných prostranství s možností uplatnění

Viz Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem.

předkupního práva byla vymezena včetně uvedení dotčených pozemků a subjektu, v jehož prospěch bude
předkupní právo zřízeno.

Vyhodnocen souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst.

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území

3 stavebního zákona (úprava podle námitek, vrácení k přepracování a novému projednání)

podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,

Viz Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem.

V rozsáhlejších plochách bydlení a smíšených obytných je podle složitosti území stanovena
podmínka zpracování územní studie nebo dohody o parcelaci. Jsou stanoveny základní úkoly, které bude

Vyhodnocen souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu

tato dokumentace řešit odvozené z konkrétních podmínek lokalit.

v případě postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona

Regulační plán územní plán v souladu se zadáním nepředepisuje. Nejsou navrhovány ani asanace.

Nebylo postupováno podle tohoto předpisu. Územní plán je novou dokumentací na území, na
kterém dosud nebyla platná územně plánovací dokumentace.

e) případný požadavek na zpracování variant řešení,
Varianty řešení nebyly požadovány. Území obce bylo podrobně prověřeno v územní studii i v
rozpracované dokumentaci územního plánu, která byla po zásadní změně podmínek v území (změna
rozsahu území po vytvoření samostatného k.ú. Sedlecko a přesun tohoto území do Bušovic) přepracována

f2.3) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán řeší:

na základě nového zadání.

- zásobování vodou vodovodní soustavou napojenou v Chrástu na plzeňskou vodárnu. Soustava bode

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění

obsluhovat obce Bušovice a Smědčice.

včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
Územní plán byl zpracován v souladu s platnými předpisy a jednotlivé etapy jeho pořizování byly
předány v počtech a provedení požadovaných v zadání

Důvodem je nedostatek a špatná kvalita vody v podzemních zdrojích využívaných v současnosti v
obou obcích limitující jejich další rozvoj.
- územní rezervu pro obchvat silnice II/233 okolo Střapole s přesahem na území sousední obce Všenice.
Obchvat odstraní dva úrovňové přejezdy železniční tratě a zatáčky mezi Sedleckem a Střapolí.

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Podle stanoviska Odboru ŽP Krajského úřadu Plzeňského kraje k zadání pro územní plán nebylo
požadováno posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů
(KÚPK, ŽP, ze dne 25.2.2014 zn. ŽP/2136/14).
Posouzení vlivu na trvale udržitelný rozvoj území viz kapitola c) zpráva o vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
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e2.4) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a

1,7485 ha záborových ploch patří do třídy V. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované

pozemky určené k plnění funkce lesa

půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s nízkou

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF)

produkční schopností včetně půd, mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až

v územním plánu

kamenitých a erozně nejvíc ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro

Úvod

zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské
Územní plán Bušovice – Vyhodnocení důsledků záboru ZPF je zpracováno podle zák. č.334/1992

Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.10/1998 Sb a zákona č.98/1999 Sb.,

využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných
pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního

Podrobnější informace o požadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany

fondu a společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany

zemědělské půdy viz. Tabulka číslo 1 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.

zemědělský půdní fond“, která je nedílnou součástí textové části.

Stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany
zemědělské půdy je zpracováno podle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany 48/2011 Sb. ze dne 22.2.2011.
Územní plán Bušovice – Vyhodnocení důsledků záboru ZPF (grafická část) je zakreslen do situace
v měřítku1 : 5 000.

Charakteristika klimatického regionu :
Záborové plochy patří do klimatického regionu mírně teplého, mírně vlhkého, který se označuje
kódem 5 (Symbol MT 2)
Suma teplot nad + 10 °C

: 2200 - 2500

Průměrná roční teplota

: 7 – 8 °C

hranice katastrálních území, hranice zastavěného území, zakreslení ploch provedených investic do půdy

Průměrný roční úhrn srážek

: 550 – 650 mm

(odvodnění, závlahy…) hranice BPEJ, třídy ochrany jednotlivých půd…

Pravděpodobnost suchých veget. období : 15 - 30

Kvalita ZPF a zemědělská výroba

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek :

Grafická část mimo jiné obsahuje, hranice lokalit navržených k záboru s uvedením čísla lokality,

Hodnocení kvality zemědělské půdy vychází z klasifikační soustavy BPEJ, která zároveň
charakterizuje klimatický region, štěrkovitost a hloubku půdního profilu.
Zemědělská živočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat. Rostlinná

Záborové plochy se rozprostírají především na ploše těchto hlavních půdních jednotek :
HPJ 08 : Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší

výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např. obilí, kukuřice, řepka, řepa…..... Z hlediska

než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez

požadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze konstatovat , že :

skeletu a ve vyšší sklonitosti

10,0056 ha záborových ploch patří do třídy II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které

HPJ12 : Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě

mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve

oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou,

vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné.

až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením

Zpracovatel předesílá, že záboru zemědělské půdy II. třídy ochrany se nebylo možné vyhnout

HPJ 15 : Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách

z důvodů návaznosti na ostatní obory urbanistického plánování a že se snažil v rámci možností zábor

s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze

těchto ploch minimalizovat.

s krátkodobým převlhčením

7,7113 ha záborových ploch patří do třídy III. Do III. třídy jsou sloučeny půdy v jednotlivých

HPJ 22 : Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na

klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které

lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech na mírně těžších substrátech typu

je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.

hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející

2,9136 ha záborových ploch patří do třídy IV. Do IV. třídy jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou
produkční schopností v rámci klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro
výstavbu.

HPJ 26 : Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až
středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry
HPJ 30 : Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce,
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permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší
HPJ 33 : Kambizemě modální eubazické až mezobazické a kambizemě modální rubifikované na těžších

fondu v oblasti. Podle údajů poskytnutých Katastrálním úřadem se jedná o zábor 22,3790 ha zemědělské
půdy a to v kultuře :

zvětralinách permokarbonu, těžké i středně těžké, někdy i středně skeletovité, s příznivými

orná půda -

19 , 2917 ha

vláhovými poměry

chmelnice -

0 , 0000 ha

vinice -

0 , 0000 ha

zahrady -

0 , 0000 ha

ovocné sady -

0 , 0000 ha

středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému

trvalé travní porosty -

3 , 0873 ha

zamokření

Zábor ZPF celkem

HPJ 45 : Hnědozemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, často s eolickou příměsí,
středně těžké, bez skeletu až slabě skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
HPJ 46 : Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách,

HPJ 47 : Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických)

:

22 , 3790 ha

Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a požadavky nových

hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému

funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části

zamokření

( Tabulka 1), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace.

HPJ 48 : Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až

Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů
ÚP Bušovice předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti ploch pro bydlení, pro

středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu

smíšené území obytné, pro občanské vybavení, pro dopravní infrastrukturu, pro veřejná prostranství, pro

zamokření

protierozní opatření, pro technickou infrastrukturu, pro lesní plochy, pro ochrannou zeleň a pro

HPJ 64 : Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách,
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně
těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité
HPJ 73 : Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové,

zemědělství.
Tato výstavba si vzhledem ke specifickým podmínkám vyžádá zábor orné půdy, zahrad a trvalých
travních porostů, přestože byly vybrány plochy s přímou návazností na stávající zástavbu.
Soupis lokalit

nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť,

k.ú. Bušovice

středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité

Rozvojové plochy

Odtokové a hydrogeologické poměry

B1,B2,B3,B4,B5, B6

Plochy bydlení

B7, B13

Plochy veřejných prostranství

graficky znázorněno odvodnění (investice do půdy) v zájmovém území.

B8, B12

Plochy dopravní infrastruktury

Podle předložených podkladů celkově odtokové a hydrogeologické poměry novou výstavbou podle

B9,B10

Plochy technické infrastruktury

předloženého návrhu zásadně narušeny nebudou.

B11

Plochy veřejné zeleně

B14

Plochy zemědělské (účelová komunikace-polní cesta)

uživateli) jednotlivých pozemků, neboť odvodnění spadá do jejich správy.

B15, B16, B18

Plochy protierozních opatření

Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu ZPF

B19,B20,B22

Plochy protierozních opatření

B23,B24,B25

Plochy protierozních opatření (revitalizace potoka)

k celkovému záboru 22,3790 ha zemědělské půdy. Záborové plochy se nalézají na území třech katastrů

B26

Plochy protierozních opatření (suchý poldr)

(k.ú. Bušovice-12,0020 ha, k.ú. Střapole-6,4578 ha, k.ú. Sedlecko-3,9192 ha).

B21,B29, B35

Plochy přírodní (lokální biocentrum)

B30

Plochy veřejných prostranství-ochranná zeleň

B31,B32,B33

Alej podél komunikace

Na přehledné situaci Územní plán Bušovice – Vyhodnocení důsledků záboru ZPF (grafická část) je

Co se dalších informací o poloze a stavu odvodnění je nutno jednat přímo s vlastníky (eventuálně

Plánovanou zástavbou ÚP Bušovice dochází ve vybraných lokalitách s novým funkčním využitím

Vhodně upraveným urbanistickým návrhem, který je hodnocen jako řešení prověřené předchozími,
projednanými územními podklady , nedochází k závažnému narušení organizace zemědělského půdního
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k.ú. Střapole

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí

Rozvojové plochy

lesa (PUPFL) v územním plánu

S1,S2, S3,S4

Plochy smíšené obytné

Úvod

S5

Plochy veřejné zeleně

S6

Plochy dopravní infrastruktury

zpracováno podle platných předpisů zák. č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

S7

Plochy lesní

(Lesní zákon).

S8

Alej podél polní cesty

S9

Plochy dopravní infrastruktury (územní rezerva)

nenahraditelnou složku životního prostředí. Stanovuje předpoklady pro plnění všech jeho funkcí a pro

S10

Plochy veřejných prostranství-ochranná zeleň (územní

podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Územní plán Bušovice – Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky PUPFL je

Lesní zákon stanoví předpoklady pro zachování lesa jako národního bohatství tvořící

rezerva)

Zákon dále stanoví, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně

S11

Plochy protierozních opatření (územní rezerva)

obhospodařovány. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Každý majitel lesa si musí počínat tak, aby

S12

Plochy vodní (územní rezerva)

nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů.

S13

Plochy veřejné zeleně (zábor vykázán v ploše S1)

Vlastník je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby byly zachovány a rovnoměrně plněny

k.ú. Sedlecko

i ostatní funkce lesa, aby byl zachován a chráněn genofond lesních dřevin. Předpokladem trvale

Rozvojové plochy

udržitelného hospodaření v lese jsou lesní hospodářské plány (LHP)zpracovávané na období 10 let.

E1,E2,E3,E4,E5, E10

Plochy smíšené obytné

Zájmové plochy se nalézají na území těchto katastrů (k.ú. Bušovice, k.ú. Střapole a k.ú. Sedlecko).

E6

Plochy smíšené výrobní (územní rezerva)

E7

Plochy smíšené obytné (územní rezerva)

E8

Plochy dopravní infrastruktury (územní rezerva)

nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

E9

Plochy vodní (územní rezerva)

Zábor PUPFL celkem

E11

Plochy protierozních opatření

E12

Plochy bydlení

Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu PUPFL
Vhodně upraveným urbanistickým návrhem, který je hodnocen jako nejvýhodnější řešení,
0 , 0000 ha

Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a požadavky nových
funkčních souborů na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové

Poznámka

části ( Tabulka 1), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace.

Při projednávání tohoto řešení byly brány v úvahu především tyto skutečnosti :
- rozvojové plochy navrhovat především v územích s vybudovanou dopravní

:

Soupis lokalit
infrastrukturou , v

Viz. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF

návaznosti na stávající zástavbu a v těch územích , kde by bylo vybudování této infrastruktury nejméně
nákladné.

Závěrečná rekapitulace vyhodnocení požadavků na zábor ploch :

- upřednostňovat rozvoj v prolukách a v zastavěném území

Požadavky na zábor ZPF celkem

:

22 , 3790 ha

- urbanistickým řešením zcelit jednotlivé části města využitím ploch ZPF, které nevhodně zasahují do

Požadavky na zábor PUPFL celkem :

0 , 0000 ha

organismu obce

Požadavky na zábor vodních ploch celkem :

0 , 0000 ha

- minimálně zasahovat do ZPF, především do I. a II. třídy ochrany zemědělské půdy

Požadavky na zábor ostatních ploch celkem :

0 , 2237 ha

- maximálně využít stávající areály,stávající manipulační plochy
- plochy protierozních opatření na zemědělské půdě nejsou vykazovány v záboru ZPF

Seznam příloh

- plochy územních rezerv nejsou vykazovány v záboru ZPF (podmíněno změnou územního plánu)

Tabulka 1–Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
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f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných

ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM ÚZEMNÍHO PLÁNU

ploch
V současnosti je zastavěné území obce v podstatě využito. Menší rezervy v zastavěném území pro
výstavbu rodinných domů zahrnují plochy proluk. V části Bušovice je rozparcelováno větší území pro

Obsah:
1) Postup při pořízení územního plánu

výstavbu navazující na již uskutečněnou zástavbu rodinných domů (lokalita v souladu s územní studií

1.1) Úvod a zadání územního plánu

obce). Nově navržené plochy ve všech částech obce předpokládají výstavbu na větších pozemcích

1.2) Projednání návrhu územního plánu

(většinou v rozsahu stávajícího pozemkového členění). Vymezeny jsou plochy v rozsahu:

1.3) Stanoviska dotčených orgánů k návrhu

Bušovice

66 RD

1.4) Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí

Sedlecko

11 RD

Střapole

12 RD

2) Výsledek přezkoumání souladu územního plánu:
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

Při řešení nechtěného soužití je předpokládán výrazný nárůst malých jedno dvoučlenných
domácností spojených se stárnutím obyvatelstva

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu

architektonických a

nezastavěného území,

c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
Odůvodnění požadavků na rozvojové plochy - plochy bydlení
město

Bušovice

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle

počet
počet
obyvatel stav obyvatel
návrh

potřeba bytů
pro nárůst
počtu
obyvatel

počet bytů
pro řešení
nechtěného
soužití

celkem
potřeba

575

30

26

56

650

rezerva

zvláštních

právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
3) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

33

4) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona a sdělení, jak bylo stanovisko podle §
50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo

Počet bytů odpovídá počtu rodinných domů (nové rodinné domy jsou stavěny téměř výhradně jako

podmínky zohledněny nebyly.

jednogenerační) a jejich množství je v souladu s trendem výstavby v posledních dekádách (v období 1991

5) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,

– 2001 bylo postaveno 40 nových rodinných domů).

6) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných

Vysoká rezerva pro výstavbu zahrnuje možné, nepředvídatelné migrační vlivy dané atraktivitou

ploch.

prostředí a dostupností stavebních pozemků v bezprostředním sousedství rozvojových oblastí OB5 Plzeň

7) Rozhodnutí o námitkách, včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí (viz § 172 zákona č. 500/2004

na západě a RO3 Rokycany na jihu.

Sb., správní řád /SŘ/)

Vzhledem k horší dostupnosti území pro těžkou nákladní dopravu, není v obci předpokládán

8) Vypořádání připomínek (viz § 172 odst. 4 SŘ)

výrazný nárůst výrobních ploch. Pro rozvoj ekonomické základny obce jsou rezervy ve stávajících
výrobních plochách (areál zemědělské farmy). Drobné podnikání živnostenského charakteru je možné
rozvíjet v plochách smíšených obytných (většinou spojené s bydlením majitelů). Vymezena je plocha
územní rezervy v Sedlecku pro případné komerční využití (plochy smíšené výrobní).
Veřejného vybavení je stabilizováno. Stávající plochy jsou dostatečné, zaměřené především na

Poznámka:
Je-li v textu zmíněn stavební zákon, jedná se o zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění v době zmíněné.

sportovní aktivity občanů v souladu s požadavkem obce.
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
1.1

ÚVOD A ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Územní plánování je důležitým nástrojem, který vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
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rozvoj území, tj. zajišťuje trvalý soulad podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a

podněty. Dále uvádíme text oznámení, včetně poučení:

pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Jeho úloha je podtržena i
rozpočtovými pravidly, kdy dotace ze státních fondů jsou směřovány do obcí, které mají schválenou
územně plánovací dokumentaci, zajišťující jejich koordinovaný rozvoj a tím i hospodárné vynakládání
státních prostředků.

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/1336/OST/14

V Rokycanech: 25.2.2014

Dagmar Svobodová
371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp

Obec Bušovice /dále jen "obec"/ měla územně plánovací dokumentaci, která již nevyhovovala
potřebám a rozvoji obce.

VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA

…………………………………………………………………………………………………..

OZNÁMENÍ

Rok 2013
Podle § 6 odst. 5 stavebního zákona je zastupitelstvo obce příslušné rozhodnout v samostatné

O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU
Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný

působnosti o pořízení územního plánu /ÚP/. Zastupitelstvo obce /ZO/ rozhodlo o pořízení ÚP na svém

podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na

zasedání dne 4.11.2013.

základě rozhodnutí zastupitelstva obce Bušovice zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve

Dne 12.11.2013 obdržel MěÚ Rokycany, odbor stavební, jako příslušný úřad územního

spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání Územního plánu Bušovice (dále jen "návrh zadání") a

plánování /dále jen "pořizovatel"/ podle § 6 odst. 1 písm.c) stavebního zákona, žádost obce o pořízení

v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

územního plánu pod č.j. 9377/OST/13.

Kde je možno do návrhu zadání a jeho přílohy nahlédnout:

Dále ZO rozhodlo, že pověřeným zastupitelem bude starosta obce pan Luboš Pták a že ÚP bude
pořizován prostřednictvím MěÚ Rokycany.
…………………………………………………………………………………………………..
Rok 2014

V tištěné podobě na OÚ Bušovice a u pořizovatele. Dálkovým způsobem pak na www.rokycany,cz,
městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí a jejich změny, obec Bušovice, zadání územního plánu.
Jak k návrhu zadání uplatnit svůj názor:
Veřejnost:

Návrh zadání ÚP byl zpracován, v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona, pořizovatelem ve
spolupráci s určeným zastupitelem, v období 01/2014-02/2014.
Oznámení ze dne 25.2.2014 (č.j. 1336/OST/14) o projednávání návrhu zadání ÚP, zpracované

Do 15 dnů ode dne doručení (přičemž doručeno je 15-tým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky na úřední
desce) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Dotčené orgány a krajský úřad:

formou veřejné vyhlášky, podle § 47 odst. 2 stavebního zákona, bylo vyvěšeno na úřední desce

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit

pořizovatele od 26.2.2014 do 31.3.2014, na úřední desce obce od 25.2.2014 do 31.3.2014. V téže lhůtě

u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních

byl návrh zadání ÚP obce k dispozici k veřejnému nahlédnutí a každý mohl uplatnit připomínky.

předpisů a územně plánovacích podkladů.

Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP a návrh zadání ÚP byl doručen obci, Krajskému úřadu

Sousední obce:

Plzeňského kraje (odbor regionálního rozvoje), dotčeným orgánům státní správy a sousedním obcím ve

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou sousední obce uplatnit své podněty.

dnech 25.2.2014 až 4.3.2014. Pořizovatel zaslal návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům,

Orgán ochrany životního prostředí:

sousedním obcím, krajskému úřadu. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání územního plánu mohly

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatní krajský úřad (jako příslušný úřad podle zákona o

dotčené orgány a krajský úřad uplatnit požadavky na obsah územního plánu, sousední obce mohly uplatnit

posuzování vlivů na životní prostředí /dále jen "příslušný úřad"/) jako příslušný úřad u pořizovatele
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stanovisko. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody

Obec Osek, IDDS: 89say7c

pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Obec Smědčice, IDDS: ceway9p

Poučení:

Obec Nadryby, IDDS: nw7btcz

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. K požadavkům

Obec Všenice, IDDS: dxdavvx

dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po

Dotčené orgány:

uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

K čemu návrh zadání a ÚPslouží?

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

ÚPje vize budoucnosti obce. Jejíž konkrétní podobu, na základě požadavků uvedených v návrhu zadání,

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

vypracuje autorizovaný urbanista.

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

ÚPje nástrojem územního plánování a je závazným podkladem pro rozhodování stavebního úřadu o

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01 Rokycany 1

jednotlivých záměrech žadatelů, např. na stavby nebo změny využití pozemků apod.

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

ÚPstanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb

a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Bližší informace naleznete

Státní veterinární správa, IDDS: z5d8b62

v § 43 stavebního zákona a souvisejících ustanoveních stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

Otisk úředního razítka

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - pracoviště Plzeň, IDDS: hjyaavk

Ing. Oldřich Dienstbier

Obecní úřad Bušovice, IDDS: yu3bmir

vedoucí stavebního odboru

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: zzjbr3p

Informace o vyvěšení vyhlášky:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 32 dnů na úřední desce, 15. den po dni vyvěšení, je dnem

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

doručení této vyhlášky, která musí být zároveň zveřejněna i v elektronické podobě umožňující

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4

dálkový přístup.

Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

Vyvěšena bude na úředních deskách OÚ Bušovice a MěÚ Rokycany. Datum vyvěšení musí být

Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd

vyplněno již při vyvěšení.

Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, sekce státní správy, IDDS: 9gsaax4

Obdrží jednotlivě spolu s přílohou nebo s informací o jejím uložení:

Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy, IDDS: 9gsaax4

Obec, pro kterou se ÚPpořizuje:

Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur

Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir

Určený zastupitel:

Sousední obce:

Mgr. Luboš Pták, starosta obce Bušovice, IDDS: yu3bmir

Obec Břasy, IDDS: p8ubrid

Krajský úřad:

Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Obec Litohlavy, IDDS: 85bbrfr

Obdrží veřejnou vyhláškou s informací o uložení přílohy:
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Veřejnost

obec

Katastrální území

Část obce

Příloha:

Bušovice

616338 Bušovice

Bušovice

Návrh zadání územního plánu Bušovice

616346 Sedlecko

Sedlecko

Situace – vymezení lokalit 1: 10 000

616362 Střapole

Střapole

K návrhu zadání ÚP se písemně vyjádřily dotčené orgány a také veřejnost. Návrh zadání ÚP byl
upraven tak, jak je uvedeno v níže uvedeném zadání, které bylo dopisem ze dne 19.5.2014 předloženo ZO
ke schválení. Zastupitelstvo obce, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona ke schválení
zadání ÚP, předložený návrh zadání ÚP schválilo na svém zasedání dne 2.6.2014.
Po té bylo schválené zadání ÚP orazítkováno a podepsáno pořizovatelem a určeným zastupitelem na
každé stránce a předáno osobně určenému zastupiteli ve dvojím vyhotovení pro potřeby obce.
………………………………………………………………………………………………………………
Schválené zadání územního plánu Bušovice:
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

Druh dokumentace: Územně plánovací dokumentace obce - ÚPBušovice
Stupeň: Zadání
Datum zpracování: 01/2014 – 02/2014
Úprava zadání podle došlých vyjádření s určeným pořizovatelem 04/2014:
Vyhověno zcela a zapracováno /***/
Vyhověno částečně /*/
Nevyhověno /-/
Bez požadavků /0/
Požadavky a stanoviska dotčených orgánů:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/2407/OST/14

V Rokycanech: 3.4.2014

KÚPK, KPP, ze dne 26.3.2014 zn. KPP/370/14 /0/
MPO ze dne 27.2.2014 zn. MPO 10682/2014 /0/
OBÚ ze dne 6.3.2014 zn. SBS 06044/2014/OBÚ-06 /0/

Dagmar Svobodová

KÚPK, DSH, ze dne12.2.2014 zn. DSH/499/14 /0/

371 706 145

SEI ze dne 20.3.2014 zn. 128/14/32.103/Sie /0/

dagmar.svobodova@rokycany.cz

KHS ze dne 13.3.2014 zn. KHSPL 03385/21/2014 /0/

mmfb7hp

HZS ze dne 11.3.2014 zn.HSPM 997-2/2014 RO /0/
MěÚ, OD, ze dne 10.3.2014 zn. MeRo/2536/OD/14 /0/
OBEC
Bušovice
Návrh
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠOVICE

Úvodní údaje:
Pořizovatel: Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí čp.1, 337 01 Rokycany
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Bušovice
Určený zastupitel: Mgr. Luboš Pták, starosta obce
Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Dotčená území:

MZD ze dne 4.3.2014 zn.MZDR 135/2014/INV-498 /0/
MŽP ze dne 4.3.2014 zn. 208/520/14 /***/
MO ze dne 13.3.2014 zn. MOCR 6916-1/73 021 – 6440-OÚZ-PL /0/
MD ze dne 19.3.2014 zn. 214/2014-910-UPR/2 /*/
KÚPK, ŽP, ze dne 25.2.2014 zn. ŽP/2136/14 /*/
MěÚ, OŽP, ze dne 27.3.2014 zn.MeRo/1397/OŽP/14 /*/
KÚPK, RR, ze dne 25.3.2014 zn.RR/1286/14 /***/
Podněty:
Povodí ze dne 19.3.2014 zn.14273/2014-342/Če; SP -2014/3328 /*/
Čepro ze dne 24.3.2014 zn. 4655/14 /0/
RWE ze dne 25.3.2014 zn. 5000919186 /***/ kopie na konci zadání
NET4GAS ze dne 2.3.2014 zn.1607/14/OPV/N /0/
Václav a Anna Šedivcovi ze dne 4.3.2014 /-/
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Simona Kaftanová ze dne 10.3.2014 /***/

2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem,

Geofond ze dne 5.3.2014 zn. CGS 630/14/II/03775/264 /0/

3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k

ČTÚ ze dne 5.3.2014 zn. ČTÚ-11241/2014-634 /0/

řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů,

Veolia ze dne 26.2.2014 zn. 2014/01116 /0/

4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního

Současně platná územně plánovací dokumentace: Obec Bušovice nemá v současné době žádnou ÚPD.

plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností.

Důvody pořízení: Obec žádnou ÚPD nemá a tudíž není možný další rozvoj. Dále z důvodu možnosti
získání dotací z EU a v neposlední řadě vyhovění požadavků občanů na možnost výstavby. Z těchto

Příloha- Vymezení lokalit 1:10 000

důvodů ZO rozhodlo o pořízení ÚPD obce z vlastního podnětu.

…………………………………………………………………………………………………
NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠOVICE

Obsah zadání územního plánu
Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu,

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

zejména

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury. Jedná se

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu

hlavní cíle a o požadavky na

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky jsou
upřesněny na požadavky na
1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území
a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,
2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti

 urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,
 koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a
možnosti jejích změn,
 koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání

jejích změn,

nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného

vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5

území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit

stavebního zákona.

umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona,

1) upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje:

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude

Politika územního rozvoje ČR byla schválena Vládou ČR dne 20.4.2009, č. usnesení 929. Stanovuje

nutno prověřit,

základní požadavky na rozvoj území ČR a koordinaci rozvojových záměrů na území ČR i ve vztahu

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací,

k sousedním státům. Z PÚR byly vybrány a upřesněny následující požadavky:

pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,

2. Republikové priority

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území

14)Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně

podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické

e) případný požadavek na zpracování variant řešení,

struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění

historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by

včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,

měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba

Shora uvedené body zahrnují

chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který

1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,

vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její
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stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku

přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o krajině).

lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl.25, 27; viz také čl.19 PÚR ČR 2006)

22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.

15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci

cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat

s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci

propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční

dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,

využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl.24 PÚR ČR 2006)

vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.;

23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a

viz také čl.29 PÚR ČR 2006)

technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické

16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním

infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav

hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. (Viz také čl.25 PÚR ČR 2006).

i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování

24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní

kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí

infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví (Viz také

hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl.20 PÚR ČR 2006) a v souladu

Lipská charta, bod II.2; viz také čl.26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem

s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky

17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací

pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených

ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné

a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. (Viz také čl.21 PÚR ČR 2006)

formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi

25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a

městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU, část III.2

přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah

čl.16, 17; viz také čl.18/PÚR ČR 2006)

případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na

18) Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit

ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet

ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně

podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a

minimalizace její fragmentace. (Viz také čl.22 PÚR ČR 2006). Cílem je účelné využívání a uspořádání

kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl.23, 24; viz také

území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a

čl.27 PÚR ČR 2006). V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro

soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj

zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

území.

26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu

20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně

jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro

konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně

přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. (Viz také čl.27 PÚR ČR

plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické

2006)

rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území,

27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím

mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet

podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění

územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a

dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky

udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro

možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve

ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování

venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část

rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu

III. 1 čl.14, 15). Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů)

krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití

k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území
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investicemi ve prospěch územního rozvoje. (Viz také UAEU, část III. 3 čl.18, 19). Při územně plánovací

- rozvoj území koordinovat s ohledem na funkční vazby s rozvojovou oblastí RO3 Rokycany, OB5 Plzeň

činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, letecké

a specifickou oblastí SON3 Radnicko.

dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí

- využití území orientovat na posílení obytných, výrobních a obslužných funkcí.

s venkovskými oblastmi, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského

- zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla

rozvoje ve všech regionech. (Viz také UAEU, část III. 4 čl.20, 22)

- obec tvoří kvalitní obytné zázemí Plzně a Rokycan, tuto funkci posílit

28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení

- obec je centrem zemědělského hospodaření, tuto funkci zachovat

ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a

- obec má specifické podmínky pro rozvoj obytné a zemědělské výrobní funkce

ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i

- vytvořit podmínky pro kvalitní bydlení spojené s využíváním volného času a příležitostmi k relaxaci

soukromého sektoru s veřejností. (Viz také Lipská charta, bod I. 1)

obyvatel

29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a

- zabezpečit optimální lokalizaci podnikatelských aktivit v území, opírající se především o místní

koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch

předpoklady území s vazbami na širší okolí (Rokycany,Plzeň,), využití vnitřních rezerv, při minimálních

bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch,

negativních dopadech na životní prostředí

s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného

Pro území obce Bušovic byly stanoveny konkrétní požadavky:

systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem

- úpravy trasy lokální železniční tratě Chrást-Radnice, včetně navazujících úprav silnice II/233 (úrovňové

na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také

křížení)

Lipská charta, bod I.; viz také čl.26 PÚR ČR 2006)

- regionální ÚSES

30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno

- přírodní park Horní Berounka.

koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz

Požadavek dotčeného orgánu KÚPK, RR, ze dne 25.3.2014 zn.RR/1286/14: ÚPmusí respektovat

také Lipská charta, bod I. 2)

kromě obecných priorit pro zajištění trvale udržitelného rozvoje, také všechny záměry a limity

31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie

nadmístního charakteru. Ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje nevyplývá pro území obce

z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik

Bušovice žádná úprava lokální železniční tratě č. 176, jak je v zadání uvedeno. Možnosti silničního

při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. (Viz také Lipská charta, bod

obchvatu sídel obce Bušovice na silnici II/233 je nutno v územním plánu prověřit. V územním plánu je

I. 2)

dále nutné zpřesnit skladebné části regionálního ÚSES a vymezit je jako veřejně prospěšná opatření.

6. Koridory sítí technické infrastruktury
Nejsou na území obce ani v jejím bezprostředním sousedství vymezeny.
Požadavek dotčeného orgánu KÚPK, RR, ze dne 25.3.2014 zn.RR/1286/14: Z platné Politiky

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10.3.2014 vydalo Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje. Po nabytí účinnosti této dokumentace je nutné respektovat řešení aktualizované krajské
územně plánovací dokumentace.

územního rozvoje ČR pro území obce Bušovice nevyplývají žádné konkrétní požadavky na ochranu

Požadujeme vyhovět zcela.

koridorů republikového záměru, je však nutné respektovat republikové priority pro zajištění trvale

3) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených

udržitelného rozvoje.

k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů:

2) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem:

Požadavky a problémy k řešení byly čerpány z ÚAP, aktualizovaných v 06/2012:

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje 2.9.2008, č.

Ekologická stabilita v obci:

Usnesení 834/08. Nabyly účinnosti 17.10.2008

Pro posuzování krajiny je běžně užívaným integrovaným ukazatelem jejího stavu koeficient ekologické

Řešené území obce Bušovice leží mezi rozvojovou oblastí RO3 Rokycany na jihu a specifickou

stability (dále též „KES“), který vyjadřuje poměr relativně stabilních ploch vůči plochám nestabilním. I

oblastí SON 3 Radnicko na severu. Obecně jsou pro rozvoj území stanoveny zásady, které byly vybrány a

když metodologicky vykazuje jisté nepřesnosti (vyjadřuje pouze makrostrukturu, tj. nerozlišuje např.

upřesněny:

homogenní bloky orné půdy od polí členěných remízky, alejemi apod.), umožňuje srovnání situace v
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obcích. Dle tohoto ukazatele je obec Bušovice zařazena do území s vcelku vyváženou krajinou v níž
jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší
potřeba energo-materiálových vkladů (KES 1,01 – 2,99).
Ekologické zátěže:
ČS PHM ZD Bušovice

Bušovice

zemědělská výroba,ČS PHM

Limity, které jsou uvedeny v ÚAP, s nimiž musí projektant pracovat:
Tabulka č. 30a – Přehled hodnot a limitů v obci Bušovice
Hodnot
Název
A___. Základní funkční plochy
A___. Záplavové území zdokumentované povodně
A001. Hranice zastavěného území obce
A002. Plochy výroby
A003. Plochy občanského vybavení
A008. Nemovitá kulturní památka
A011. Urbanisticky významný kompoziční prvek
A012. Region lidové architektury
A014. Architektonicky významný objekt - soubor
A015. Dominanta kulturní historická
A019. Místo významný události
A020. Místo vyhlídky
A021. Místní (lokální) biocentrum
A021. Místní (lokální) biokoridor
A021. NadRegionální biokoridor - ochranné pásmo
A021. Regionální biocentrum
A021. Regionální biokoridor
A022. významný krajinný prvek registrovaný
A030. Přírodní park
A037. Lesy ochranné
A038. Lesy zvláštního určení
A039. Lesy hospodářské
A040. Plocha při okraji lesa s podmínečným
využíváním
A042. Hranice biochory
A043. Plocha odvodněná
A044. OP vod. zdroje
A050. Záplavové území stanovené
A051. Aktivní zóna Záplavového území
A053. území zvláštní povodně pod Vodním dílem
A061. Poddolované území
A064. Staré zátěže území a kontaminované plochy
A067. Vodní zdroj
A069. ČOV - čistírna odpadních vod

a
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD

HOD

HOD

Limita
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM

Záměr
ZAM
ZAM
ZAM
ZAM

A070. Stoka kanalizace
A072. OP plochy / objektu
A072. zařízení
A073. OP vedení
A073. vedení elektrické sítě
A075. OP plynovodu
A075. Plynovod
A082. OP plochy / objektu na sdělovací síti
A082. OP radioreléové trasy (RRT)
A082. Radioreléová trasa
A082. Telekomunikační kabel
A091. OP silnice II. třídy
A091. Silnice II. třídy
A092. OP silnice III. třídy
A092. Silnice III. třídy
A093. Místní a Účelové komunikace
A095. OP Železniční tratě regionální
A095. Železniční trať Místní a regionální
A106. Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)
A106. Stezka pro pěší
A115. Ostatní veřejná infrastruktura
A117. Hranice zastavitelné plochy
A118. Plocha pro veřejně prospěšné stavby (VPS)
A118. Známý investiční záměr v oblasti dopravy

HOD
HOD
HOD
HOD

HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD

LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM

ZAM
ZAM
ZAM
ZAM

Posouzení obce z hledisek tří pilířů udržitelného rozvoje:
Bušovice
kategori

územní podmínky

e

vyváženost vztahu

pro

pro

pro

příznivé

hospodářsk

soudržnost

zařazení

životní

ý

obyvatel v

obce

prostředí

rozvoj

území

Z

H

S

územních podmínek
pro udržitelný rozvoj vyjádření v
kartogramu
území
dobrý

špatný

stav
stav
1
+
+
+
Z,H,S
legenda: + dobrý stav, - špatný stav
Pořizovatel zařadil obec do kategorie 1. Jednotlivé pilíře byly posouzeny takto:
Z – Obec se nachází v lokalitě, která není znečištěna. Obce nejvíce znečišťuje doprava a to
komunikace Rokycany- Osek - Smědčice, která prochází intravilánem a dále zemědělský areál.
H – Obec má vlastní potenciál rozvoje. Dostupnost do center je však dobrá (Rokycany 10km,
Plzeň 10 km). V obci je průmyslová výroba – MALKOL, která expanduje do dalších zastavitelných ploch
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v obci. Dále je na sedlecku zámečnická firma.
S - Obec má již kladné migrační saldo (6) Rozvoj obce bude podpořen novým územním plánem,

V ÚP budou projektantem řešeny problémy uvedené v níže uvedené tabulce (pokud některý
z problémů řešen na území obce nebude, musí toto projektant odůvodnit v odůvodnění ÚP):

který mimo jiné vymezuje vetší zastavitelné plochy pro bydlení.
Problémy k řešení v ÚP:
1)
Problémy suburbanizace, stanovení limitů zastavitelných ploch Bušovice

U 202

Tabulka č. 87 – Přehled problémů vyplývajících z rozboru udržitelnosti
Popis problému

stabilizované i nově vymezené.
3) ÚSES vymezovat pokud možno mimo zastavěné i zastavitelná plocha.
V následující tabulce jsou uvedeny střety dosud známých záměrů s limity a hodnotami území, s čímž

Zásady řešení

ZÚR

ÚP

RP,
ÚS

Urbanistické závady a problémy

a důslednější regulace

2) Požadujeme řešit níže uvedené střety tak, aby VN bylo přeloženo mimo plochy pro výstavbu

Dotčené území

Chaotický rozvoj

Všechny obce

velkých rozvojových

s velkými

ploch (zejména pro

rozvojovými

bydlení)

plochami

Problémy

V okolí velkých sídel

Stanovení limitu

suburbanizace

a Plzně

zastavitelných ploch,

Podrobnější regulace
větších funkčních
ploch

může projektant pracovat i při tvorbě nového návrhu ÚP, který se stávajícími záměry nemusí být

podrobnější /

zcela totožný:

důslednější
regulace

Bušovice
Střety záměrů s limity a hodnotami území a vzájemné střety záměrů v obci Bušovice
Vzájemný střet záměrů
limit
hodnota záměr
Střet záměru s limity a hodnotami
Zastavitelná plocha x území archeologických nálezů
X
X
Zastavitelná plocha x Vedení VN
X
X
X
Zastavitelná plocha x Přírodní park Horní Berounka
X
X
X
Zastavitelná plocha x USES
X
X
X

zastavitelných
Střety ploch pro OZE

Celý ORP

s ochranou hodnot

zařízení

území

OZE v souladu
s požadavky ochrany
krajiny,
zdraví obyvatel,
dostupnosti

Z doplňujících rozborů a průzkumů vyplývá:
V území obce Bušovice budou řešeny zejména následující vybrané problémy:
- zlepšení dopravní dostupnosti a omezení negativních vlivů dopravy na obytné území obce
- upřesnění systému ekologické stability krajiny
- úpravy krajiny, zvýšení odolnosti vůči erozi
- návrh koncepce technické infrastruktury

ploch.
Vymezení ploch pro

Nevhodně plánované,

Zejména menší obce

zdrojů apod.
Vymezení ploch

nebo realizované

přestavby, nebo ploch

funkční plochy

zeleně

(výroba - bydlení)
Dopravní závady a problémy

Hlavními střety v území jsou:

Problematická

- dopravní infrastruktura kolidující s obytným územím

dostupnost periferních - v obcích
(venkovských) oblastí navazujících na

komunikací

ORP

odlehlých částí obcí

- dopravní závady na silnici II/233 (úrovňové křížení s železniční tratí Chrást-Radnice)
- volné plochy v zastavěném území s omezenou možností využití vzhledem k sousedství s dopravní
infrastrukturou a výrobními (zemědělství) areály.

Zejména:

Vojenský újezd Brdy;
- v oblasti Horní

Zlepšení parametrů
sloužících k napojení
na centrální části obcí
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Tabulka č. 87 – Přehled problémů vyplývajících z rozboru udržitelnosti
Popis problému

Dotčené území
Berounky;
- na severu Radnicka.

Zásady řešení

ZÚR

ÚP

Tabulka č. 87 – Přehled problémů vyplývajících z rozboru udržitelnosti
RP,
ÚS

Popis problému

Dotčené území

a na centrum ORP

Zásady řešení

Prodloužení železnice

Lokální kotelny pro

Všechny obce včetně

vytápění objektů

vytápění objektů

Rokycan

(CZT, Plyn, LPG,

Kumulace dopravních

Okolí navazující na

problému v centru

Plzeň

dopravního řešení

Nedostatečná

zohledňujícího

infrastruktura obcí –

Zejména obce na

Návrh sítí

očekávaný

kanalizace vodovod,

severu ORP

technického vybavení

vývoj vztahu a jeho

ČOV, plynovod

silnic,

Celý ORP

Nízká ekologická
stabilita krajiny

Upřesnění územního
Celé území ORP

stability

Nízká retenční

oddělení

schopnost krajiny,

automobilové,

náchylnost k erozi

krajinářských úprav
Všechny obce

řešení

podmínky
pro rozvoj veřejné

optimalizace
Celý ORP

poměrů v krajině
Vymezení koridoru

její
Hygienické závady a problémy

Likvidace odpadů –

Vymezení vhodných

nedostatečná kapacita

odstraňovaného
skládkováním

Obce mimo Rokycany

Celé území ORP

průchod krajinou,
ochrana krajiny před
fragmentací

Obce na vodních
Ohrožení území

tocích Radnický

povodněmi, případně

potok, Padrťský

rizikovými přírodními potok, Klabava
jevy

a Holoubkovský
potok

ploch pro skládky,

skládek, neexistence
podíl odpadu

krajiny

pro

rozložení

průmět do ÚPD

spalovny, vysoký

Snížená průchodnost

terminálu a zastávek a

dopravy

směřujících ke
zlepšení odtokových

cyklistické a

Nedostatečně

systému ekologické
Vymezení

dopravních závad,

pěší dopravy
Návrh koncepčního

ÚS

Problémy v oblasti krajiny a ohrožení území rizikovými přírodními jevy

obchvatu sídel, řešení
Bezpečnost dopravy

RP,

elektřina apod.)

průmět
do ÚPD
Návrhy přeložek

ÚP

Podpora ekologického

na Radnicku
Návrhy koncepčního

kraje

ZÚR

nebo spalovny, nebo
integrovaných

Nekontrolované

zařízení pro nakládání

čerpání podzemních

s odpady

vod z individuálních

Vymezení vhodných
protipovodňových
opatření včetně území
přirozeného rozlivu
Aktualizace
záplavových území a
jejich průmět do ÚP

Problémy v oblasti rozvoje území
Obce bez vodovodů
Navrhování vodovodů
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Tabulka č. 87 – Přehled problémů vyplývajících z rozboru udržitelnosti
Popis problému

Dotčené území

Zásady řešení

zdrojů
Nevyváženost sídelní

Diferenciace sídel

struktury, problémy

z hlediska jejich

při zabezpečování

Celý ORP

center

rozvoj

Posilování sídelní
funkce obcí bez

Okolí Plzně a dalších

dostatečné

větších měst

vybavenosti

Nedostatečná

školství, kulturu a

RP,
ÚS

Popis problému

Dotčené území

Zásady řešení

ZÚR

ÚP

RP,
ÚS

venkovské
oblasti

s předpokladem
zajištění související

významu a stanovení
zásad pro jejich

infrastrukturou pro

ÚP

pro bydlení

funkce u některých

vybavenost sídel

ZÚR

Tabulka č. 87 – Přehled problémů vyplývajících z rozboru udržitelnosti

veřejné infrastruktury
Vytvoření
Nedostatečná

Vymezení ploch s

doprovodná

rozdílným způsobem

infrastruktura CR

Všechny obce

předpokladů pro
rozvoj cyklistických
a turistických tras

využití pro funkce
obsluhující plochy pro
bydlení (zejména

4) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního

ploch veřejné

plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností:

infrastruktury)
Vymezení ploch pro

Požadavky na rozvoj obce:

školství, kulturu a

z Rokycan, kterou požadujeme zlepšit. Ten bude doplněn vytvářením podmínek pro posílení ekonomické

zdravotnictví,

základny zaměřené přednostně na drobné podnikatelské aktivity, živnosti a řemeslnou výrobu a dále na

zlepšení

stabilizaci zemědělské výroby

dosažitelnosti a

Rozvoj obce bude orientován na rozvoj obytné funkce využívající dopravní dostupnost z Plzně a

Vlastní rozvoj bude směřován do centra osídlení tvořeného sídelním útvarem Bušovice. Rozvoj

zdravotnictví

posílení funkce center

v části Střapole bude omezen na posílení obytné funkce využívající specifické podmínky dostupnosti

Nízká kapacita

osídlení
Vymezení ploch pro

Plzně po železniční trati Chrást-Radnice.

zařízení

Celé území ORP

pro seniory

Ztráta pracovních
příležitosti na
venkove

zařízení
pro seniory
Vymezení ploch pro

Část Sedlecko bude převzata z ÚPD Smědčic. Rozvíjet se bude obytná funkce a podmínky pro
drobné podnikání ve smíšených plochách.
Požadujeme pro výrobní plochu v místě stáv.zemědělského areálu „Nad potokem“ v Bušovicích,

podnikání včetně

který je v soukromém vlastnictví dát takové regulativy, aby byly splněny zákonné požadavky na limity

venkovské

zlepšení komunikační

ovlivňující životní prostředí a bydlení v okolí (např. hluk, prach,zápach,otřesy apod.).

oblasti

dostupnosti a posílení

Požadujeme vyřešit negativní vliv kamionové dopravy (z Horní Břízy) na obydlené území.

střediskových funkcí

Požadujeme v obci Bušovice vymezit prostor pro vznik víceúčelového hřiště se sociálním

sídel.
Vymezení

zázemím jako občanskou vybavenost.

rozvoj sídel, zejména

dostatečného

Zastavitelná území

pro bytovou výstavbu

množství ploch pro

Nedostatek ploch pro

Venkovské oblasti

přestavbu a
rozvojových ploch

Dům služeb ochránit jako plochu pro občanskou vybavenost.
Pro vymezení zastavitelných území bude pro část Sedlecko využit návrh ÚP Smědčice. V ostatních
obcích budou vymezeny dle odborného názoru projektanta.
Pro výrobní aktivity budou přednostně využívány stávající výrobní areály, zčásti opuštěné. Nové
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rozvojové plochy budou umísťovány do proluk v zastavěném území a na plochy na zastavěné území

- zlepšení kvality života (veřejná infrastruktura)

navazující.

- zlepšení podmínek pro trávení volného času

Známy jsou konkrétní požadavky na rozvoj, zobrazené v příloze 1:10 000:

- vytvoření podmínek pro podporu cestovního ruchu a turistiky

Bušovice

- ochrana přírodních hodnot a koncepce tvorby a údržby krajiny

B1 – plochy bydlení (rodinné domy na jižním okraji sídla navazující na stávající dopravní a technickou

- ochrana zastavěného území před přívalovými srážkami

infrastrukturu)

- zlepšení dopravní infrastruktury

B2, B3, B4 – plochy bydlení (rodinné domy v atraktivním prostředí doplňující ucelený sídelní útvar,

Dále vytvoření podmínek pro stabilizaci osídlení, případně jeho rozvoj:

podél vodoteče bude ponechán prostor pro biokoridor)

- plochy pro rozvoj bydlení

Požadujeme oddělit plochu B2 od staré zástavby (od návsi) pásem zeleně, která by opticky vymezovala

- plochy pro rozvoj ekonomické základny obce

starou a novou zástavbu.

- vymezení ploch veřejné infrastruktury

B5 – plochy bydlení (zčásti už využito pro výstavbu – 2 RD, bude zohledněno ochranné pásmo lesa)

- stanovení podmínek pro využití jen částečně využívaných výrobních areálů

B6 – plochy bydlení ( využití proluky v zastavěném území)

Požadavky dotčených orgánů:

B7 – plochy smíšené obytné (využití proluky v zastavěném území Sedlecka na katastru Bušovic)

MD ze dne 19.3.2014 zn. 214/2014-910-UPR/2:

B89, B9 – plochy smíšené obytné (budou zohledněny možné negativní vlivy areálu zemědělské farmy,

Předmětným územím prochází stávající železniční trať č. 176 Chrást – Radnice. Limitem v území je

bude ponechán koridor pro průchod biokoridoru)

ochranné pásmo uvedené tratě vymezené podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Případnou výstavbu

B11 – ČOV

obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy. Výstavba objektů pro bydlení

B12 – přemostění potoka (zajištění přístupu do rozvojového území v severozápadním sektoru sídla)

v ochranném pásmu dráhy nedoporučujeme vzhledem k negativním vlivům způsobeným provozem dráhy.

B13 – ochranná zeleň

Požadujeme v ochranném pásmu dráhy umožnit výstavbu staveb pro bydlení s tím, že stavebník si na

Střapole

vlastní náklady vytvoří opatření k zamezení negativních vlivů provozu dráhy na bydlení.

S1 – plochy smíšené obytné (rozvoj na severním okraji sídla, po severní hranici bude vymezen prostor pro

Požadujeme zohlednit připomínky občanů:

ochranná opatření podél obchvatu silnice II/233)

Čiháková Veronika, Bušovice čp.143 ze dne 13.12.2009: Do plochy pro výstavbu požadujeme zahrnout

Pro plochu S1 požadujeme navrhnout takové regulativy,aby výsledná zástavba odpovídala charakteru

celý pozemek PK585.

malé obce.

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci

S2, S3 – plochy smíšené obytné (využití volných ploch mezi zastavěným územím sídla a železniční tratí,

uspořádání krajiny):

budou stanoveny podmínky využití zohledňující možné negativní vlivy železniční dopravy)
S5 – obchvat silnice II/233 (odstraní dvě úrovňová křížení s železnicí a zatáčky mezi Střapolí a
Sedleckem)
Plochy přestavby
Budou vymezeny podle potřeby především pro úpravy veřejných prostranství v částech obce.

Intenzivní využití území směřovat do části Bušovice, která je centrem osídlení. Venkovské části
stabilizovat obytnou funkci s plochami pro její rozvoj.
Převzato bude vymezení zastavěného území MěÚ Rokycany, odborem stavebním s tím, že bude
doplněno o nově zastavěné pozemky.
Náves v obci Bušovice bude ochráněna jako veřejné prostranství a zároveň zde bude vymezena

B10 – úprava návsi v Bušovicích

zóna, kde budou platit zpřísněné regulativy výstavby za účelem zachování tradiční vesnické architektury.

S4 – úprava návsi ve Střapoli

Náves bude vymezena jako zóna významných architektonických a urbanistických staveb, kde může PD,

Vymezeny jsou známé rozvojové záměry obce, rozsah ploch může být upraven, nebo plochy
doplněny v průběhu prací na návrhu ÚP v souvislosti s urbanistickým řešením.

nových i přestavby stávajících staveb, zpracovávat jen autorizovaný architekt.
Podél komunikací ve volné krajině navrhnout pás stromořadí, pro ochrannou funkci komunikací

Stanovení strategie rozvoje priorit v území:

(větrolam,sněhový zachytávač) a jako krajinný prvek – při pohledu na volnou krajinu značící dopravní

- posílení obytné funkce

cestu. Pás pro aleje navrhnout i podél polních cest jako veřejnou ochrannou zeleň.
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Ochránit stávající aleje podél komunikací např. jako veřejná ochranná zeleň, navrhnout aleje
v místech, kde ještě chybí, např. podél MK.

Požadujeme navrhnout účelovou komunikaci z obce Střapole k rekonstruované lokalitě
„Korečnický mlýn“ v místě, kde vedla historicky jako VPS s předkupním právem pro obec.

Požadavek Povodí Vltavy:
1.

Upozorňujeme na nutnost respektování oprávnění Povodí Vltavy, státní podnik (příp. Lesů ČR,

Ochránit stávající aleje podél komunikací před jakýmkoliv zásahem a navrhnout aleje v místech
podél komunikací, kde chybí. Aleje navrhnout i podél polních cest a ochránit je před jakýmikoliv zásahy.

státní podnik), při správě vodních toků (ustanovení § 47, § 49, a § 59 vodního zákona a vyhlášky
č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností

Do výkresu dopravy požadujeme zapracovat i místní turistickou stezku výchozím místem u Tří
lip.

souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů).
2.

Do výkresu dopravy požadujeme zapracovat i naučnou stezku (dle projektu Lukáše Záhlavy

V grafické části územního plánu budou zakreslena ochranná pásma obecních vodních zdrojů

04/2009) jako účelovou komunikaci a ochránit ji před jakýmkoliv zásahem.

(studní) a ochranná pásma vodních zdrojů, která jsou využívána místními zemědělskými podniky

Požadavek dotčeného orgánu KÚPK,RR: U koridorů dopravních staveb je nutné umožnit možnost

(zdroj informací Krajský úřad Plzeňského kraje- http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/opvz/).
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:
Doprava
Dopravní páteří území je silnice II/233 Plzeň-Břasy a lokální železniční trať Chrást-Radnice. ÚPvymezí a
navrhne v souladu se známými záměry i dle požadavků urbanistické koncepce:
- úpravy železniční trati zaměřené především na omezení úrovňového křížení se silnicí II/233
- navazující úpravy silnice II/233 (obchvat Střapole)
- narovnání zatáček mezi Sedleckem a Střapolí
Navrženo bude doplnění chodníků v zastavěném území obce podél silnic II. a III. třídy a
obslužných komunikací podle místních možností a základní síť účelových komunikací zajišťujících
prostupnost krajiny. Stanoveny budou podmínky pro zajištění přístupu do nových rozvojových lokalit
(minimum nových křižovatek na silnicích II: a III. třídy).
Podél silnic navrhnout rozšířený dopravní koridor pro vznik cyklostezek mimo vozovku pro
osobní automobily a pro vznik ochranných alejí podél těchto stezek a komunikací. Cyklostezky navrhnout
tak, aby navazovaly na další cyklostezky v regionu,např. na cyklostezku Praha - Nürnberk tak, aby
procházela přes Bušovice kolem významných míst v obci (zámek, náves, lokalita u „Tří lip“ s křížem,
kolem posezení v krajině, apod.).
V nových rozvojových plochách navrhnout systém místních komunikací, jimiž by byla zajištěna
obslužnost tohoto území,včetně parkovacích ploch,chodníků a místa pro technickou infrastrukturu mimo
MK, cyklostezky a místa pro umístění nádob na sběr tříděného odpadu, v návaznosti na stávající síť MK
s možností jejich vzájemného propojení a zokruhování v případech, kde je situace bez možnosti variant.
Tam, kde je možné více varitant situaci řešit prostřednictvím územní studie. Nové koridory pro
komunikaci navrhnout včetně prostoru pro vznik chodníků a zeleně ( nejlépe tak, aby bylo umožněn
vznik stavebních pozemků o min.výměře 1000 m2 a max.2000m2).
Jako účelová komunikace bude navržena naučná stezka (dle PD Bc.Lukáš Záhlava, 04/2009) a
jako účelová komunikace bude v ÚP chráněna, např. plocha dopravní.

zpřesnění na základě místních podmínek.
Simona Kaftanová ze dne 10.3.2014 – požadujeme vyhovět a nalézt vhodné řešení:
Navrhnout odpovídající komunikaci pro chatovou oblast v blízkosti pozemku p.č. 454/29 v k.ú. Bušovice,
který je k tomuto účelu neoprávněně používán.
Technická infrastruktura:
Vodní hospodářství
Bušovice - zásobování vodou je v současnosti z individuálních studní, ÚPnavrhne v

souladu

s připravovaným záměrem připojení na vodovod od Chrástu (společný pro Smědčice). V obci je částečná
jednotná kanalizace se šesti vyústky do Bušovického potoka, kanalizace je ve špatném technickém stavu.
Část obyvatel čistí odpadní vody v domovních čistírnách a septicích (66%), zbytek (34%) jímá odpadní
vody v jímkách a následně je vyváží na zemědělské pozemky.
ÚPvymezí prostor pro centrální ČOV a navrhne celkovou rekonstrukci stokové sítě a její doplnění na
celém území obce.
Střapole - zdrojem vody v sídle jsou individuální a jedna obecní studna, navrženo bude
napojení na skupinový vodovod z Chrástu nebo i odjinud, např. Všenice. Požadujeme umožnit vznik
vlastního zdroje vody na vlastním území, kdekoliv pro to budou vhodné podmínky. Kanalizace částečná
jednotná se zaústěním do místní vodoteče ve dvou výtocích. Odpadní vody jsou čištěny v septicích a
malých ČOV (100%). ÚPnavrhne dobudování a opravu stávající kanalizace. Tato koncepce zůstane
zachována i do

budoucnosti, preferováno bude čištění odpadních vod v domovních čistírnách

s vypouštěním do vodoteče nebo zasakováním (za domovní čistírnu lze považovat i septik doplněný
vhodným zemním filtrem).
Požadavek Povodí Vltavy:
3.

Pro navrhovanou výstavbu musí být zajištěn dostatečně vydatný zdroj pitné vody splňující
požadavky uvedené v ustanovení § 11, § 13 a § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
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kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
4.

Veškerá likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu s požadavky ustanovení § 16, §

Řešení v ÚP:
Požadujeme do výkresu DTI zakreslit stávající i navrhované sítě, u stávajících požadujeme buď

31, § 32 odst. 2 a 3, § 35 odst. 2 a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

zobrazit i ochr.a bezp.pásma nebo v legendě uvést tyto hodnoty v metrech.

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 274/2001

Nakládání s odpady

Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
5. Likvidaci srážkových

a)

vod z území požadujeme řešit podle zásady:

maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do půdy, tzn. minimalizovat

zpevňování ploch území nepropustnými materiály,
b)

ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody především dešťovými stokami oddílné

kanalizace a odpadní vody splaškovými stokami oddílné kanalizace,
c)

pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové vody společně s odpadními

jednotnou kanalizací
Požadujeme navrhnout oddílnou kanalizaci-dešťovou s vyústěním do Bušovického či jiného
potoka; splaškovou do ČOV, které budou navrženy pro každou obec zvlášť, se zvážením zda z hlediska
ekonomického i z hlediska ŽP by nebylo vhodnější vybudovat společnou ČOV pro obec Bušovice i
Smědčice, vzhledem k tomu, že obě obce se nachází u společné vodoteče – Bušovický potok, ústící do
řeky Berounky.
Zásobování energiemi
Celé území obce je napojeno na rozvod elektrické energie. ÚPprověří stávající kapacity, rezervy
v zásobování a navrhne posílení stávajících transformačních stanic nebo nové stanice, pro které bude
určeno jejich umístění.
Požadujeme v zastavěném území umístit el.rozvody pod zem (nové i stávající při rekonstrukci či
údržbě). Nová vedení požadujeme umístit zásadně pod zem.
Požadujeme navrhnout přeložky NN a VN v plochách pro novou výstavbu tak, aby neomezovaly
výstavbu.
Požadujeme řešit přeložky distribuční soustavy el.energie do země tak, aby nebránily budoucí

Zůstane zachována stávající koncepce zabezpečující třídění odpadu do oddělených nádob
rozmístěných v částech obce a svoz komunálního odpadu na řízenou skládku mimo území obce.
V nových rozvojových plochách navrhnout veřejná prostranství pro umístění nádob pro tříděný
odpad. Popřípadě další dle odborného názoru projektanta.
Občanská vybavenost:
Bude rozšířena možnost pro vznik další OV dle odborného názoru projektanta.
Veřejné prostranství
Urbanista navrhne veřejná prostranství na území obcí tam, kde chybí, dle vlastního odborného
uvážení.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:
Přírodní hodnoty
Přírodní hodnoty chránit a rozvíjet dle odborného názoru projektanta.
Krajinné hodnoty
Krajinné hodnoty chránit a rozvíjet dle odborného názoru projektanta.
Územní systém ekologické stability
Systém regionálního ÚSES je závazně vymezen v ZÚR Plzeňského kraje a v návrhu ÚP bude
respektován. Územím obce při jihovýchodním okraji území prochází regionální biokoridor se dvěma
regionálními biocentry, která zčásti zasahují území obce.
Lokální ÚSES bude vymezen v souladu s aktualizovaným generelem lokálního ÚSES (RNDr.
Hájek, GeoVision s.r.o. Plzeň,1999)
Dílčí úpravy rozsahu prvků budou provedeny tak, aby vymezení prvků pokud to bude možné bylo
vedeno po hranicích pozemků a nekolidovalo se zastavěným územím sídel.
V ÚP požadujeme zpřesnit regionální a vymezit lokální ÚSES, vyznačit registrované významné krajinné
prvky a také hranici přírodního parku Horní Berounka.
Požadavky dotčených orgánů:

výstavbě. V obci Střapole požadujeme navrhnout přeložku VN či NN v zastavěném území tak,aby

1) KÚPK, ŽP:

neblokovala možnou výstavbu (do země nebo přeložit např. nad MK).

OCHRANA PŘÍRODY

Na celé území obce je proveden středotlaký rozvod ze soustavy Osek, Bušovice, Smědčice. Tento

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle ust.

rozvod má dostatečnou kapacitní rezervu pro připojení nových rozvojových ploch.

§ 77a odst. 4 písm. n) a x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen

Požadujeme aby nové rozvody plynu byly umístěny podél MK pokud možno po obecních

„zákon“) vydává

pozemcích a tak, aby byly mimo vozovku MK. Plynové rozvody požadujeme navrhnout jako VPS.

I. podle § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
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Zadání územního plánu obce Bušovice nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality

oplocení či ohrazení

ani ptačí oblasti.

Pokud projektant ÚP posoudí, že je možné použít do jeho koncepce rozvoje obce podklad nabízení MěÚ,

Odůvodnění:

OŽP, je možné ho použít. V případě, že tomu nebude tak, je možná i varianta, že projektant osloví

Uvedená koncepce řeší území mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani
jinak neovlivňuje.
II. uplatňuje stanovisko k zadání územního plánu obce Bušovice z hlediska územního systému
ekologické stability:
Do grafické části návrhu ÚP Bušovice nutno zapracovat regionální územní systém ekologické

specialistu na vymezování ÚSES a vytvoří vlastní návrh tohoto prvku.
B) Plochy na kterých je navržen ÚSES nesmí být zastavitelné. Pokud se tomu nelze vyhnout (např.
v současně zastavěném území) je třeba vymezit nezastavitelnost prvků ÚSES v textové části, případně je
vést jako plochy změn (ze zastavěného území na nezastavěné).
Požadujeme v průběhu zpracování ÚP konzultovat takto vymezené plochy nebo koridory s obcí a OŽP.

stability v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje vydanými usnesením č. 834/08

C) V k.ú. Bušovice není žádný památný strom ani zvláště chráněné území. V k.ú. Bušovice je

Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 2. 9. 2008. Vymezení územního systému ekologické stability je

registrovaný významný krajinný prvek „Remíz v Lukách“ na část k.ú. Sedlecko a Střapole zasahuje

součástí územně analytických podkladů.

přírodní park „Horní Berounka“.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, požaduje, aby plochy skladebných prvků
ÚSES byly v návrhu ÚP Bušovice přednostně vymezeny jako plochy přírodní podle § 16 vyhlášky č.

Požadujeme respektovat.
D) Ke konkrétním požadavkům:

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a jako takové byly v rámci

1. Plochy B2 – pro bydlení a B11 – ČOV je třeba umístit mimo lokální biocentrum RO098.

koncepce uspořádání krajiny považovány za nezastavitelné, s výjimkou podmínečné možnosti umístění

2. Při vymezení plochy S2 je třeba respektovat navržený významný krajinný prvek.

nezbytných staveb technické a dopravní infrastruktury.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí nepožaduje, s výjimkou nefunkčních

Respektování tohoto požadavku bude záviset na použití či nepoužití podkladu od OŽP (GeoVision s.r.o.
revize Generelů územních systémů ekologické stability v okrese Rokycany).

skladebných prvků ÚSES (biocentra, biokoridory), aby funkční prvky ÚSES byly zařazeny mezi veřejně

E) Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů doporučuje navrhovat

prospěšná opatření. V případě nefunkčních skladebných prvků ÚSES na základě vymezení v ÚPD

v rozvojových územích stavby mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa a ve vzdálenosti větší než 25 m

nevzniká ve smyslu § 101 stavebního zákona předkupní právo k těmto pozemkům pro Plzeňský kraj,

od okraje lesa.

protože Plzeňskému kraji nevyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. příslušnost k jejich vlastnictví.

Požadujeme respektovat.

Požadujeme vyhovět zcela.
2) MěÚ, OŽP, ze dne 27.3.2014 zn.MeRo/1397/OŽP/14:

Ochrana ZPF
Pro územní rozvoj budou přednostně využívány plochy v zastavěném území, v jeho prolukách a na

A) V současné době zpracovává firma GeoVision s.r.o. revizi Generelů územních systémů ekologické

plochách přímo navazujících na zastavěné území. Nebudou vytvářeny zbytkové plochy ZPF s obtížným

stability v okrese Rokycany. Do ÚP je třeba zapracovat revidovaný plán ÚSES, který je k dispozici u

přístupem a narušovány celistvé plochy ZPF. Vzhledem k intenzivnímu využívání ploch ZPF se nebude

zpracovatele. Především je třeba vymezit plochy pro dosud nefunkční prvky ÚSES. V ÚP požadujeme

možno vyhnout záboru kvalitních ploch ZPF, které navazují na zastavěné území obce .Tato skutečnost je

definovat funkční využití ploch ÚSES dle metodiky Ministerstva životního prostředí:

dána dlouhodobým zemědělským hospodařením upřednostňujícím při obdělávání a hnojení pozemky

-

-

přípustné využití: opatření ve prospěch zvýšení funkčnosti ÚSES (revitalizace, renaturace,

dostupnější s menší vzdálenosti od hospodářských stavení v obci. Zábor ZPF bude v odůvodnění

výsadby autochtonních druhů, probírky, samovolná sukcese, zatravnění apod.)

územního plánu zdůvodněn.

podmíněně přípustné využití: opatření k hospodaření na daných plochách – zemědělství, lesnictví

Vyhodnocení záboru ZPF bude zpracováno v souladu s platnými předpisy.

apod., která nepovedou ke snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení

Navrhnout opatření proti erozi ZPF zelení a proti povodním (déletrvající deště splachují ornici ze

kontinuity ÚSES

svahů kolem obcí). Pozemky svažující se ze severní strany i z jihu k obcím navrhnout pouze jako trvalý

nepřípustné využití: v biocentrech umisťování nových staveb včetně staveb sloužících pro výrobu

travní porost v dostatečném rozměru,aby přívalové srážky byly v tomto prostoru zachyceny a

energie, neprůchodného oplocení či ohrazení; v biokoridorech umisťování nových staveb kromě

neohrožovaly majetek občanů obce.

staveb dopravní a technické infrastruktury, které ale musí být vždy zprůchodněny, neprůchodného

Požadujeme pro tyto plochy navrhnout takové regulativy,které by zabránily pěstování širokořádkových
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plodin a navrhli uplatňování protierozních osevních postupů.

měřítko objektů narušené objektem kulturního domu a areálem zemědělské výroby na východním okraji

Požadujeme přednostně využívat zařazování ZPF do plochy dle § 17 vyhl.č. 501/2006 Sb., jako smíšené

sídla.

nezastavěné území, které umožňuje větší variabilitu využití.

Požadujeme ochránit náves a její okolí v obci Bušovice před nevhodnými stavebními zásahy, např.

Požadavek dotčeného orgánu:

vymezením zóny lidové architektury,ve které bude provedení stavebních zásahů nebo nové výstavby

KÚPK, ŽP, ze dne 25.2.2014 zn. ŽP/2136/14:

možno pouze na základě projektu, který zpracuje autorizovaný architekt.

Plochy pro bydlení B1, B2 a B3 jsou vymezeny na půdách II. třídy ochrany, které patří v dané

Dále požadujeme, aby byl respektován návrh Ing.arch.Kondra z roku 2010, „Bušovice-návrh úprav

oblasti k půdám produkčně nadprůměrným a pouze výjimečně odnímatelným. Ve smyslu § 4 a 5 zákona je

návsi“.

nutné tyto plochy redukovat na nejmenší nezbytnou výměru, a nebo zvážit jiné varianty řešení. Z hlediska

Náves požadujeme vymezit jako plochu veřejného prostranství podle § 7 vyhl.č. 501/2006Sb., včetně

zásad ochrany ZPF je vhodnější rozvíjet sídelní útvar východním směrem.

vymezení plošných regulativů pro tuto plochu v návaznosti na výše uvedený arch.záměr, který též

Lokalita pro bydlení S1 je rovněž vymezena na půdě II. třídy ochrany. Vzhledem k omezeným
možnostem rozvoje tohoto sídla je ale možné tento návrh akceptovat.
K ostatním lokalitám nejsou připomínky.
Požadujeme prověřit požadavek orgánu ochrany ZPF dle odborného názoru urbanisty, zejména

obsahuje deondroligické posouzení jedn.prků zeleně,včetně stanovení postupu. Např. 50% zeleně (veřejná
zeleň a parky) a 50% zpevněných ploch (náměstí,komunikace, chodníky, ulice, tržiště).
Sedlecko
Rozvolněné sídlo bez historického jádra vzniklé při zastávce železnice a navazujících

v návaznosti na nároky zastavitelných ploch na dopravní a technickou infrastrukturu. Nepožadujeme

komunikacích.

variantní řešení vzhledem k finanční náročnosti.
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Ochrana LPF

Malé venkovské sídlo rozkládající se okolo trojúhelníkovité návsi v jejím centru. Zůstala

Návrh ÚP bude obsahovat:

zachována urbanistická struktura a venkovský charakter zástavby včetně některých charakteristických

údaje o celkovém záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vazbě na kategorii lesa a na

prvků (ohrazení usedlostí, brány štíty objektů, uzavřené dvory)

zábor podle druhu (trvalé odnětí,dočesné odnětí,omezení ve využívání pozemků určených k plnění

Archeologie

funkcí lesa)

Požadujeme v ÚP zobrazit území archeologických nálezů.

-

zdůvodnění navrhovaného řešení

Památkově chráněné objekty

-

v rozvojových územích požadujeme navrhovat stavby ve vzdálenosti větší než 25m od kraje lesa

-

zakreslit ochranné pásmo lesa 50m od okraje lesa.

18523/4-3779 zámeček v Bušovicích (využíván jako depozitář Vědecké knihovny v Plzni)

Požadujeme prověřit, zda je možné zalesnit území za Třemi lípami.

32259/4-4161 výšinné opevněné sídliště-hradiště „Na hradišti“, archeologické naleziště

-

Ochrana vod
Zobrazit záplavová území řeky Berounky.
Požadujeme navrhnout revitalizaci Bušovického potoka v extravilánu, popř. bude.li to funkční a účelné,

Respektovat památkově chráněné objekty a jejich okolí vhodným způsobem.

15513/4-4160 venkovská usedlost č.p.29 v Bušovicích
Vyhlídková a poutní místa
Požadujeme ochránit místa výhledů na obce=remízek „Kytín“ppč.431, lavičku s růžemi mezi

navrhnout podél tohoto koryta biokoridor.

Bušovicemi a Sedleckem; dále lavičky podél lesa tak, aby místa výhledů zůstala zachována, např. zabránit

Požadujeme navrhnout na území obce plochu, která by sloužila ke zdržení dešťových vod před jejich

výsadbě lesa v okolí.

odtokem mimo území obce (suchý poldr).

Ochránit poutní místo u „Tří lip“ např. jako veřejné prostranství.

Další dle odborného názoru projektanta.

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu

Kulturní hodnoty

veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin,

Bušovice

geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy):

Výstavná ves s rostlou urbanistickou strukturou sledující komunikace a řadou pozdějších dostaveb.
Pozdější stavební zásahy setřely výraz objektů, z kulturního hlediska je hodnotné především drobné

Civilní ochrana
Bude zpracováno v souladu s § 12 zákona č. 239/2006 Sb. Ochrana obyvatelstva se řídí požadavky
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§ 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. :

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a

Požární ochrana

asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo:

Řešení ÚP zajistí základní podmínky pro požární ochranu (přístup do všech území). V obci jsou

Předkupní právo:

dostatečné povrchové zdroje vody pro požární účely .

Předkupní právo se téměř nepožaduje, pouze pokud projektant navrhne některé pozemky tímto způsobem

Obrana státu

zatížit, zejména pozemky pro vznik místních komunikací, s předkupním právem pro obec Bušovice.

Nejsou známy požadavky z hlediska obrany státu.
Ochrana ložisek nerostných surovin
N a území obce nejsou evidována a chráněna ložiska nerostných surovin.
Poddolovaná území
Na území sousedních obcí probíhala v minulosti těžba černého uhlí. Budou zohledněna známá

Požadujeme pouze navrhnout účelovou komunikaci z obce Střapole k rekonstruované lokalitě
„Korečnický mlýn“ v místě, kde vedla historicky jako VPS s předkupním právem pro obec.
Veřejně prospěšné stavby
Jako veřejně prospěšné stavby budou nově vymezeny stavby vyplývající z řešení dopravní a
technické infrastruktury.

poddolovaná území zasahující jižní okraj katastrálního území Bušovice.

Nové plynové rozvody požadujeme také navrhnout jako VPS.

V zájmovém území je evidováno poddolované území č.1069 Střapole1-Sedlecko a 1075 Střapole2-

Požadujeme navrhnout účelovou komunikaci z obce Střapole k rekonstruované lokalitě

Korečnický mlýn, kde byl těžen v minulosti pyrit.poddolovaná území představují plochy s ověřeným nebo

„Korečnický mlýn“ v místě, kde vedla historicky jako VPS.

předpokládaným výskytem hlubinných důlních děl,která mohou v některých úsecích ztížit podmínky pro

Veřejně prospěšná opatření

zakládání staveb.Z tohoto důvodu doporučujeme při přípravě stavební činnosti zadat zpracování

Jako veřejně prospěšná opatření budou vymezena opatření pro snižování ohrožení v území

odborného inž.-geolog.posudku a v případě zjištění možnosti vlivu důlních děl na povrch postupovat

povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků

v souladu s normou ČSN 73 0039 „Navrhování objektů na poddolovaném území“.

územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví,zejména opatření na ochranu

Na okraji obce Bušovice se nachází poddolované území, nové záměry umisťovat tak, aby do tohoto území

před přívalovými srážkami, a to na dvou místech u obcí Bušovice a na dvou místech u obce Sedlecko.

nezasahovaly.

Asanace

Požadavek dotčeného orgánu:

Nejsou známy požadavky na asanace.

MŽP ze dne 4.3.2014 zn. 208/520/14: V grafice ÚP je nutno vymezit poddolované území
Ochrana před povodněmi
Na území obce nejsou vyhlášena záplavová území. Obec Bušovice leží v pramenné oblasti,
ohrožení území povodní je tedy pouze lokální při přívalových srážkách především nekontrolovatelným
splachem ornice z přilehlých ploch svažitého ZPF. ÚPnavrhne opatření na ochranu před přívalovými

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody
o parcelaci:
V nové rozvojové ploše (dle graf.přílohy) B2 navrhnout systém místních komunikací, jimiž by

srážkami (ochranné příkopy, doporučení pro hospodaření ne svažitých plochách navazujících na zastavěné

byla zajištěna obslužnost tohoto území,včetně parkovacích ploch,chodníků a místa pro technickou

území), ZEJMÉNA ZE SEVERNÍ I JIŽNÍ STRANY SMĚREM K OBCI JE NUTNO NAVRHNOUT

infrastrukturu mimo MK, cyklostezky a místa pro umístění nádob na sběr tříděného odpadu, v návaznosti

POUZE PLOCHU PRO TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY V DOSTATEČNÉM ROZMĚRU,ABY

na stávající síť MK s možností jejich vzájemného propojení a zokruhování a v případech, kde je situace

PŘÍVALOVÉ STRÁŽKY BYLY V TOMTO PROSTORU ZACHYCENY A NEOHROŽOVALY

bez možnosti variant. Tam, kde je možné více varitant situaci řešit prostřednictvím územní studie.

MAJTEK OBČANŮ OBCE.

Regulační plán nebo dohoda o parcelaci se nepožaduje, pouze pokud projektant dojde k opačnému
názoru.

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které
bude nutno prověřit:

e) případný požadavek na zpracování variant řešení:

Nepožaduje se, pokud nebude mít projektant odlišný názor.

Nepožaduje se.
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f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho

zeleně,

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být

e) koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,

součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 stavebního zákona z

územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,

důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí.

rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně,

Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání území stanoví prováděcí právní

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu

předpis (vyhl.č. 500/2006 Sb. v platném znění a vyhl.č. 501/2006 Sb.v platném znění).

využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně

Počet zpracování návrhů:

stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely

1) pro kontrolu návrhu a jeho souladu se zadáním (provede pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem): 1x v tištěné podobě a 1x na CD
2) pro kontrolu oprav po kontrole č. 1 (provede pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem):

uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro

2x v tištěné podobě a 2x na CD), pokud bude vše v pořádku, tato verze se použije pro společné

vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),

jednání a pro zaslání jednoho paré na krajský úřad podle § 50 odst.2 SZ

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování

3) úprava návrhu po společném jednání: 1x tištěné + 1x na CD

obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

4) úprava po kontrole provedené KÚPK: 2x tištěné a 2x na CD (bude použito pro veřejné projednání)

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s

5) úprava návrhu podle vyhodnocení připomínek a námitek po veřejném jednání = čistopis: 3x tištěné

uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního

a 3x na CD
6) je nutno počítat i s tím, že pokud bude nutná úprava návrhu po veřejném projednání takového
rozsahu, že bude nutno opakovat proces projednání návrhu dle výše uvedeného postupu.
7) konečná verze návrhu pak bude zpracována viz bod 5.
Způsob zpracování:
Pro uveřejnění na internetu bude grafická i textová část návrhu rovněž předána zároveň s tištěnou

území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,
i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,
j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.
(2) Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále může obsahovat
a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek
pro jeho prověření,

formou i ve formátu pdf.

b) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,

Způsob a formát digitální zpracování bude proveden dle dohody s obcí.

c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním

Kvalita zpracování:

územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do

Pro čistopis výkresů bude použit vysoce kvalitní papír.
Obsah návrhu:
Návrh ÚP a jeho odůvodnění budou zpracovány podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. a

evidence územně plánovací činnosti,
d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o

zároveň jako opatření obecné povahy dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Textová část bude

regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro

mít tři části: Výrok, odůvodnění a poučení. Na začátku textové části bude uveden obsah, včetně čísel

jeho vydání,

stránek na kterých se obsahové části nachází.

e) stanovení pořadí změn v území (etapizaci),

(1) Textová část územního plánu musí obsahovat

f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat

a) vymezení zastavěného území,

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

b) základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

(3) Grafická část územního plánu obsahuje

c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

a) výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch,
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ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o

3)

změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51

regulačního plánu,

odst. 2 stavebního zákona,

b) hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního

zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch

zákona,

s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,

dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní rezervy; požadujeme hlavní výkres

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle §

členit na výkres urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny a samostatný výkres koncepci

55 odst. 3 stavebního zákona,

veřejné infrastruktury (Požadujeme do výkresu DTI zakreslit stávající i navrhované sítě, u stávajících

c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1

požadujeme buď zobrazit i ochr.a bezp.pásma nebo v legendě uvést tyto hodnoty v metrech.).

stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,

c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,

d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky

d) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace) – nepožaduje se.

určené k plnění funkce lesa.

Grafická část může být doplněna schématy.

(2) Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména

Odůvodnění návrhu, zpracované projektantem:

a) koordinační výkres,

(1) Textová část odůvodnění územního plánu bude obsahovat, kromě náležitostí vyplývajících ze

b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a států,

správního řádu:

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

1) Vyhodnocení souladu územního plánu:

V odůvodnění ÚP pak požadujeme zpracovat výřezy výkresů, a to v měřítku katastrální mapy

a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

v těch místech, která budou dle výkresy v měřítku 1:5000, nepřehledné (např. překryv několika čar).

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických

Bude zpracován samostatný výkres koncepce veřejné infrastruktury – dopravní (silniční i železniční) i

hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,

technické ( plyn, voda, kanalizace, elektro, veřejné osvětlení, rozhlas, telefon, drážní kabely, místa pro

c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

tříděný odpad), včetně souvisejících zařízení (trafostanice, regulační stanice apod.). Do tohoto výkresu

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních

budou zakresleny i místní turistické a cyklostezky a polní účelové komunikace, na jejichž zachování je

předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

zájem. Dále bude výkres obsahovat i koncepci občanské infrastruktury a veřejných prostranství.

2)
a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 1),
b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích

Dále bude textová část ÚP obsahovat poučení o opravných prostředcích, jména a příjmení
s uvedením funkce starosty a místostarosty a prostor pro razítko obce (velké kulaté).
Každý výkres (výrokové části i odůvodnění) bude opatřen přípravou na záznam o nabytí OOP

tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,

účinnosti a to v rozsahu dle § 14 odst.1 vyhl.500/2006 Sb.

c) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona,

Záznam o účinnosti:

d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných

Územní plán, včetně jeho grafické části, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,

a) označení správního orgánu, který ÚPvydal (zastupitelstvo obce Bušovice),

e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,

b) číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu,

f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných

c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka (Ing.

ploch.

Oldřich Dienstbier, vedoucí stavebního odboru).

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

Záznam o účinnosti bude na výkresech umístěn tak, aby nepřekrýval věcné řešení území, v textu bude na

b) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

2 straně, hned za titulní stranou s nápisem ÚPBušovice a údajích o zpracovateli.
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ÚP bude zpracován podle metodiky MMR jako opatření obecné povahy a dále může být zpracován
podle metodiky MMR upravující věcný obsah ÚP, zveřejněný na internetové stránce www.uur.cz.
Ve výrokové části OOP (viz obsah ÚP dle přílohy č. 7 k vyhl.500/2006 Sb., bez odůvodnění) bude

udělat v takovém grafickém provedení (např. i barevnosti), aby byly zřetelně odlišitelné od hranic
pozemků. Pokud by bylo nutno vést několik čar ve stejném místě a vedlo by toto k nepřehlednosti je
nutno výkres doplnit výřezem (může být i v měřítku katastrální mapy), který věci postaví najisto tak, aby

obsaženo pouze to, o čem obecní zastupitelé rozhodnou! Nikoliv popis stávajícího stavu nebo důvody

o průběhu jednotlivé čáry nebylo pochyb.

navrhovaných řešení.Vše ostatní bude uvedeno v odůvodnění ÚP, jehož základní obsah je uveden ve výše

Při stanovení ploch s rozdílným využitím nutno používat terminologii z vyhlášky č. 501/2006 Sb.

uvedené příloze vyhlášky 500/2006 Sb. a podrobnější v této kapitole.
Požadavky na všechnu provedenou grafiku:
ÚP bude zpracován nad katastrální mapou území (s čitelným číselným označením pozemků podle
katastru nemovitostí) a vydán v měřítku 1:5000, tak, aby čísla pozemků a jejich hranice byly čitelné.
Přednostně budou využívány barvy světlých odstínů tak, aby byly v plochách zřetelně viditelná
čísla a hranice jednotlivých pozemků a dále budou barvy voleny tak, aby nemohlo docházet k jejich
záměně, např. několik odstínů téže barvy.
Stávající stabilizované plochy: Budou značeny celoplošně jednou barvou.

Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území
dále podrobněji členit. Ve zvlášť odůvodněných případech a za předpokladu, že to bude zdůvodněno
v odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán, lze stanovit plochy s jiným
způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky č.501/2006 Sb.
Nelze jako regulativ doslovně opsat znění vyhlášky.Je nutno text vyhlášky konkretizovat a uvést v čase
minulém. Např. Byla samostatně vymezena plocha pro bydlení za účelem zachování kvality
prostředí pro bydlení…
Bude-li použit např. termín – plocha bydlení – vesnická; je nutno uvést definici pojmu „vesnická“.

Navrhované plochy: Budou značeny v téže barvě jako plocha stabilizované stejné funkce, ale šrafovaně a

Z možností využití jednotlivých funkčních ploch uvedených v § 4-19 vyhl.500/2006 Sb., může projektant

to tak, že bude použito širších pruhů v barvě a menších pruhů bílých.

ubírat některé stavby nebo možnosti využití uvedené v jednotlivých ustanoveních § 4-19, ale nesmí nic

Územní reservy: Budou značeny podél obvodu silnější čarou téže barvy pro jakou funkci je území

dalšího, v předmětném § neuvedeného, přidávat.

reservováno.

Také není nutno řešit výčty staveb do podrobností, které jsou již řešeny zákonem, např. stavebním

Nezastavitelné území:V podobném duchu jako zastavitelné plochy.

nebo jeho prováděcími vyhláškami, např. § 21 vyhl.500/2006 Sb., kde je uvedeno, co všechno se smí u

Dále je třeba dbát, aby použité šrafování ploch nebylo na úkor přehlednosti, aby se šrafování

rodinného domu. Např. v Regulativu bude uvedeno : V ploše bydlení se smí umisťovat u rodinných domů

nepřekrývalo s dalšími použitými čarami. Pokud bude použito šrafování ploch – je nutno ho provést tak,

„drobné stavby“,….Definice „drobné stavby“ : Např. Drobnou stavbou je stavba uvedená v §103 odst.1

aby byla dobře čitelná čísla a hranice pozemků v těchto plochách a aby šrafování nebylo zaměnitelné

písm.a) číslo 1 a 2 stavebního zákona.

s hranicemi pozemků.
Dopravní i technickou infrastrukturu zakreslovat koridory, které budou značeny obvodovými
linkami s vnitřním šrafováním tak, aby pod koridorem byla patrná barva plochy, v níž je koridor umístěn
tak, aby po umístění stavby (v koridoru) se zůstatek koridoru mohl použít pro stejný účel jako okolní

Pokud je v legislativě vyřešen problém, např. co všechno se smí postavit u rodinné nebo rekreační
stavby (viz vyhl.č. 501/2006 Sb., § 21), není nutno tento výčet znovu uvádět do regulativů ÚP. Toto zde
bude uvedeno pouze v případě, že bude tento výčet, vyhláškou přípustných staveb, zužován.
Pokud budou v regulativech používané výčty staveb, které je možno v území umístit, je nutno u

plocha.

každého pojmu stanovit jeho definici, zejména v návaznosti na stavební zákon a současně platné vyhlášky

Plochy pro vznik dopravní a technické infrastruktury budou vymezeny jako koridory tak, aby umožňovaly

a zákony, které obsahují definice pojmů (např. vyhl. 501/2006Sb., 268/2009 Sb., 398/2009Sb. a další).

variabilitu umístění předmětné stavby (dopravní nebo technické) a zbytek koridoru,aby byl využitelný pro

Požadujeme přednostně využívat pojmy, které jsou v některém zákoně nebo vyhlášce definovány. Pokud

stejný účel jako okolní plocha. Navrhujeme tyto koridory (plocha) zakreslovat např. šrafovaně s barevným

bude použit pojem, který není nikde definován, nebo bude-li chtít urbanista tento pojem vysvětlit jinak

podkresem (barva=funkce okolní plochy).

než je uvedeno v legislativě, nutno do ÚP zakomponovat definice těchto pojmů.

Pokud se budou některé čáry překrývat (např. hranice pozemků a hranice zastavěného území) je
nutno volit takové barevné kombinace a druhy čar, aby byly v části, kde se budou překrývat dvě či více
čar zřetelně rozeznatelné všechny druhy čar v tomto úseku. Pokud v některé části ÚP tohoto nebude
možno dosáhnout, bude výkres doplněn výřezem, který problematický úsek zobrazí v detailu katastrální
mapy. Např. hranice zastavěného území a další čáry, které je nutno vést po hranici pozemků, je nutno

Další požadavky:
Doporučujeme zohlednit také aktuální metodické pokyny MMR ČR, zveřejněné na internetových
stránkách Ústavu územního rozvoje Brno (např. Předkupní právo, Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaných změn na ZPF v ÚP, apod.).

50

Požadujeme v ÚP zohlednit části obce a jejich názvy.
ÚPmusí být jasný, přehledný a každému srozumitelný.

přírodní prostředí).
Celkové zhodnocení
Nelze předpokládat vliv na území vyžadující zpracování vyhodnocení vlivu koncepce na životní

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území:

prostředí.

Mohou být stanoveny dotčeným orgánem v průběhu pořizování.

Požadavek dotčeného orgánu: KÚPK, ŽP, ze dne 25.2.2014 zn. ŽP/2136/14:

Vliv na životní prostředí
Nelze předpokládat výraznější narušení životního prostředí, není předpokládán územní rozvoj

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Bušovice podle § 10i odst. 3 zákona

v kvalitním krajinném a přírodním prostředí.

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Vliv na chráněná území přírody

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

Na území obce nejsou evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. V okrajových částech obce

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad), obdržel dne 6. 3.

leží na jejím území přírodní park Horní Berounka. Nebudou dotčena zvlášť chráněná území přírody.

2014 návrh zadání územního plánu Bušovice podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Vyhodnocení vlivu na vývoj území

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).

ÚPstanoví podmínky pro využívání území, odstranění nebo zmírnění

Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

hlavních problémů v území a stabilizaci osídlení především vytvořením podmínek pro rozvoj obytné

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve

funkce. Nebude umožněna výstavba nových individuálních rekreačních chat ve volné krajině.

znění pozdějších předpisů, vydává podle § 47 odst. 2 písm. b) stavebního zákona následující stanovisko:

Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

Návrh zadání územního plánu Bušovice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí

snížení hrozeb v území:

podle § 10i zákona o posuzování vlivů.

- omezení rozvoje výroby pouze na lehkou nezávadnou výrobu a zemědělství

Odůvodnění:

posílení slabých stránek řešeného území

Krajský úřad posoudil předloženou ÚPD na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o

- podmínky pro rozvoj obytné funkce a drobného podnikání, stabilizace zemědělské výroby

posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh zadání požaduje, aby byly vymezeny a prověřeny plochy

- realizace technické infrastruktury (vodovod a nakládání s odpadními vodami)

specifikované v předloženém návrhu zadání. V návrhu zadání se nepředpokládají takové změny v území,

využití silných stránek a příležitostí řešeného území

které by vyžadovaly zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany

- využití atraktivnosti území pro bydlení

životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.

- dobrá dopravní dostupnost

Krajský úřad upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora - oznamovatele

- možnost přístupu z dálnice

záměru postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících zákona EIA, upravujících posuzování vlivů

vliv na stav a vývoj hodnot území

záměrů na životní prostředí, pokud budou tyto záměry naplňovat ustanovení § 4 zákona EIA. Posouzení

- zachovat přírodní prostředí

vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následných řízeních dle zvláštních právních

Přínos k naplnění priorit územního plánování

předpisů.

Zpracování územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona, Politikou územního
rozvoje a Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje. Zpracování územního plánu je podmínkou pro

Uvedené stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení
podle zvláštních právních předpisů.

možný územní rozvoj obce Bušovice.
Rozbor vlivu na udržitelný rozvoj území
Na základě známých podkladů lze předpokládat vznik dokumentace (územního plánu), který
vytvoří předpoklady pro zajištění udržitelného rozvoje území obce, který zahrnuje ochranu přírodních a

Přílohy:
Grafická příloha ( v příloze jsou vymezeny známé investiční záměry a požadavky obce na řešení

kulturních hodnot území, stabilizaci osídlení a využití specifických podmínek území (dostupnost, kvalitní
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v územním

Do návrhu územního plánu Bušovice je možné nahlédnout dálkovým způsobem na adrese:

plánu.)

www.rokycany.cz, městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí a jejich změny, obec Bušovice,

…………………………………………………………………………………………………......................

projednávaný nový ÚPBušovice. V tištěné podobě je možno nahlédnout u pořizovatele a na Krajském
úřadě Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, Plzeň.

Rok 2015

Vystavena je verze návrhu územního plánu Bušovice „ Červenec 2015“.
1.2. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona

Projektant předložil návrh ÚP (verze 07/2015) pořizovateli. Určený zastupitel a pořizovatel
provedli kontrolu návrhu ÚP podle schváleného zadání.
Společné jednání o návrhu ÚP bylo oznámeno na den 11.8.2015 (úterý). Oznámení o konání
společného jednání ze dne 16.7.2015 (č.j.dokumentu: 5213/15) bylo zasláno obci, dotčeným orgánům,

vyzývá
dotčené orgány k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne
jednání. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

krajskému úřadu a sousedním obcím. Doručeno bylo poslednímu z nich 26.7.2015. Od chvíle zaslání

Otisk úředního razítka

oznámení až do lhůty 30 dnů ode dne společného jednání pořizovatel umožnil dotčeným orgánům a

Ing. Oldřich Dienstbier

sousedním obcím nahlédnout do dokumentace návrhu ÚP, a to v tištěné podobě i s možností dálkového

vedoucí stavebního odboru

nahlížení, dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek
v této lhůtě. Text zmíněného oznámení:
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

Příloha pro krajský úřad:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/5213/OST/15

V Rokycanech: 16.7.2015

- Návrh územního plánu
Obdrží:

Dagmar Svobodová

Obec, pro kterou je ÚPpořizován:

371 706 145

Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir

dagmar.svobodova@rokycany.cz

Projektant:

mmfb7hp

Ing.arch. Petr Tauš, UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, Bělohorská 3, 301 64 Plzeň
OZNÁMENÍ

Sousední obce:
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid

SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad

Obec Litohlavy, IDDS: 85bbrfr

územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Obec Osek, IDDS: 89say7c

(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50

Obec Smědčice, IDDS: ceway9p

odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Bušovice.

Obec Nadryby, IDDS: nw7btcz

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům, krajskému úřadu,

Obec Všenice, IDDS: dxdavvx

obci, pro kterou je ÚP pořizován, a sousedním obcím, že společné jednání o návrhu územního plánu se

Dotčené orgány:

koná

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
v úterý dne 11.8.2015 od 13:00 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací síni Triana na MěÚ Rokycany (vchod ze dvora).

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
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Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01 Rokycany 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

RWE Distribuční služby, s.r.o.,, IDDS: jnnyjs6

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

UPC Česká republika, a.s., IDDS: 4hds44f

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IDDS: rrwciem

Státní veterinární správa, IDDS: z5d8b62

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

Vodafone Czech Republic a. s., IDDS: 29acihr

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha, IDDS: hjyaavk

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Obec Bušovice, Obecní úřad Bušovice, IDDS: yu3bmir

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Správa úložišť radioaktivních odpadů, IDDS: 6qsigjs

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

ČEZ, a. s., IDDS: yqkcds6

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd

Lesy ČR s.p., Správa toků- oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn

Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8

RWE Supply & Trading CZ, a.s., IDDS: rjycg7e

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy, IDDS: 9gsaax4

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif

Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur

Krajský úřad:

Ostatní organizace:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, Plzeň

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., IDDS: pzkgw87
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats

Zároveň pořizovatel,v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona, oznámil veřejnosti následující:

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomicá a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS:
hjyaavk
ČEPRO,a.s., IDDS: hk3cdqj
Česká geologická služba - GEOFOND, Kostelní č.p. 26, 170 06 Praha
České radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS:
5ixai69
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
R E V O S Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo

V Rokycanech: 16.7.2015

MeRo/5214/OST/15
Dagmar Svobodová
371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SDĚLENÍ
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
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Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad

průběhu jednání byl sepsán protokol.

územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Pořizovatel následně dohodnul některá stanoviska dotčených orgánů a upřesnil některé připomínky. Vše

(dále jen "stavební zákon"), na základě schváleného „Zadání územního plánu Bušovice“ pořídil v souladu

podrobněji dále uvedeno.

s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Územního plánu Bušovice.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje uvedený návrh územního plánu veřejnou
vyhláškou. Každý může
do 30 dnů ode dne doručení
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové

Do návrhu Územního plánu Bušovice je možné nahlédnout dálkovým způsobem na adrese:
www.rokycany.cz, městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí a jejich změny, obec Bušovice,
projednávaný nový ÚPBušovice. V tištěné podobě je možno nahlédnout u pořizovatele, na OÚ Bušovice a
na Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, Škroupova 18, Plzeň.
Vystavena je verze „Červenec 2015“.

schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/6377/OST/15

V Rokycanech: 26.8.2015

Dagmar Svobodová
371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp

Adresát:
RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-město
(vyřizuje Jiří Peckert)
Věc: Žádost o upřesnění

Poznámka:

Dne 18.8.2015 obdržel Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako úřad

V úterý dne 11.8.2015 od 13:00 hodin v zasedací síni Triana při MěÚ Rokycany, Masarykovo nám.1,

územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

vchod ze dvora, se koná jednání o návrhu Územního plánu Bušovice, za přítomnosti projektanta a

(dále jen "stavební zákon"), váš dopis ze dne 11.8.2015 zn. 5001163525 (vyřizuje Jiří Peckert), kde jste

pořizovatele, kde je možné do návrhu ÚP nahlédnout a informovat se přímo u projektanta nebo

vyjádřili své požadavky na úpravu návrhu Územního plánu Bušovice.

pořizovatele na vybrané problémy.

Vzhledem k nekonkrétnosti vašich požadavků vás vyzýváme, k upřesnění, kterých konkrétních
vedení plynovodu v předmětném územním plánu se vaše požadavky, uvedené ve zmíněném dopise, týkají.
Otisk úředního razítka
Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

ÚP Bušovice je vystaven k dálkovému nahlížení na našich webových stránkách www.rokycany.cz,
městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí a jejich změny, kde lze, obzvláště v hlavním výkresu –
technická infrastruktura nebo v koordinačním výkresu, zkontrolovat, zda byla všechna vaše zařízení
zakreslena správně, včetně ochranných a bezpečnostních pásem. V textové části je pak možné zjistit, zda

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 47 dnů, přičemž 15. den ode dne vyvěšení je dnem
doručení. Vyvěšeno bude na úředních deskách OÚ Bušovice a MěÚ Rokycany a také způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Obdrží:
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách pořizovatele (od 16.7.2015 do 2.9.2015)
a OÚ Bušovice (od 17.7.2015 do 10.9.2015).
Společné jednání se konalo dne 11.8.2015 od 13 hodin v zasedací síni Triana na měÚ Rokycany,
za přítomnosti projektanta, krajské hyg.stanice, určeného zastupitele a pořizovatele a také veřejnosti. O

projektant uvedeného územního plánu upozornil na skutečnosti obsažené ve vašem dopise.
Upozorňujeme však, že pokud je ochrana nějakého jevu v území, např. plynovodu, dána přímo
platnou legislativou, není nutno toto zmiňovat duplicitně v územně plánovacích dokumentacích.
Pokud do 10 dnů ode dne obdržení této žádosti neupřesníte, kterých konkrétních vedení
plynovodu v ÚPD Bušovice se připomínky z vašeho dopisu týkají, bude bráno, že žádné připomínky na
doplnění či úpravu návrhu ÚPD Bušovice, neuplatňujete a souhlasíte s jeho současným vystaveným
vypracováním bez jakýchkoliv připomínek.
Děkujeme za dosavadní spolupráci a jsme s pozdravem.
Otisk úředního razítka
Ing. Oldřich Dienstbier
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vedoucí stavebního odboru

dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, týkajících se řešení otázky, jež je předmětem
rozhodování, se postupuje přiměřeně podle ustanovení o řešení sporů o příslušnost s tím, že v případě

Obdrží:

bezvýslednosti dohodovacího řízení musí být zpráva o jeho průběhu spolu s návrhy jednotlivých

RWE Distribuční služby, s.r.o.,, IDDS: jnnyjs6

ústředních správních úřadů ústředním správním úřadem, na jehož návrh bylo dohodovací řízení zahájeno,

Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir

bez zbytečného odkladu předložena k řešení vládě.
Dále v § 11 odst. 2 SŘ je uvedeno: Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li

RWE ve stanovené lhůtě své požadavky neupřesnilo, a tak bylo bráno, že souhlasí s návrhem ÚP bez

se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední

připomínek.

učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní
příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/6912/OST/15

V Rokycanech: 15.9.2015

příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.
Návrh dohody:

Dagmar Svobodová
371 706 145

Vzhledem k níže uvedenému navrhujeme, aby KHS zrušila své výše uvedené stanovisko a vydala

dagmar.svobodova@rokycany.cz

nové s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v odůvodnění.

mmfb7hp

Odůvodnění:
Stavby lze podle současně platného stavebního zákona povolovat několika možnými způsoby,
NÁVRH DOHODY

přičemž pro každý způsob povolení může být podkladem dokumentace nebo projektová dokumentace

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování

stavby zpracovaná i podle jiných příloh vyhlášky č. 499/206 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební

(dále jen "vyhláška"), než je ve stanovisku uvedená příloha č. 1, např. příloha č. 4 pro společné území a

zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování

stavební řízení nebo příloha č. 5 pro ohlášení stavby, apod.

návrhu Územního plánu Bušovice (dále jen N). N pořizovatel následně projednal podle § 50 odst. 2 a 3
stavebního zákona.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje (dále jen KHS) uplatnila k N své stanovisko ze dne
31.8.2015 zn. KHSPL 15747/21/2015 (dále jen "stanovisko"), v němž požaduje, aby plochy E4, E5, S3 a
S4 pro rozšíření plochy smíšené obytné v blízkosti stávající železniční trati č. 176 (Plzeň-Radnice) byly
v N označeny jako podmíněně využitelné území za předpokladu splnění povinností stanovených v příloze
č. 1 v bodě B.2.11 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl.znění, tj. navrhnout řešení ochrany
staveb před hlukem v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb
definovaných v ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění, tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku a tento návrh řešení ochrany staveb před hlukem
pak zakotvit v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Dohodovací řízení:

Z tohoto důvodu pořizovatel nepovažuje za účelné, podmiňovat povolení staveb v předmětných
plochách, dokumentací zpracovanou pouze podle přílohy č. 1 vyhlášky.
Podobně vyzní i problematika zakotvení údajů o hluku do žádostí o vydání povolení podle
současně platného stavebního zákona. Jen pro představu, stavbu rodinného domu lze podle stavebního
zákona v současné době povolit formou společného územního a stavebního rozhodnutí, souhlasem
s ohlášením stavby, veřejnoprávní smlouvou, certifikátem autorizovaného inspektora, atd. Přičemž na
každý druh povolení se používá jiný druh žádosti, z nichž pro některé je nutné používat předepsaný
formulář, např. i pro žádost o vydání územního rozhodnutí, kde pro údaje požadované KHS není prostor.
Proto se jeví požadavek KHS na zakotvení údajů o hluku do žádosti pouze na vydání územního
rozhodnutí jako požadavek neobsahující všechny druhy staveb chráněných podle zákona o ochraně zdraví
proti hluku.
Pořizovatel navrhuje podmínit využití zmíněných ploch podmínkou v jiném znění, než bylo

Podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

uvedeno ve stanovisku, kterou bude dosaženo zamýšleného cíle, např. že využití uvedených ploch bude

SŘ) platí: Při řešení rozporů mezi správním orgánem, který vede řízení, a správními orgány, které jsou

podmíněno, a to podmínkou, že stavby v této ploše budou mít řešenu ochranu staveb před hlukem
55

v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb definovaných

stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle tohoto zákona a

v ustanovení § 30 odst.3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, tak, aby

dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu.

byly dodrženy hygienické limity hluku.

Podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
Otisk úředního razítka

SŘ) platí: Při řešení rozporů mezi správním orgánem, který vede řízení, a správními orgány, které jsou

Ing. Oldřich Dienstbier

dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, týkajících se řešení otázky, jež je předmětem

vedoucí stavebního odboru

rozhodování, se postupuje přiměřeně podle ustanovení o řešení sporů o příslušnost s tím, že v případě

Obdrží:

bezvýslednosti dohodovacího řízení musí být zpráva o jeho průběhu spolu s návrhy jednotlivých

Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir (na vědomí)

ústředních správních úřadů ústředním správním úřadem, na jehož návrh bylo dohodovací řízení zahájeno,

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

bez zbytečného odkladu předložena k řešení vládě.

S KHS byla uzavřena dohoda ve formě protokolu ze jednání dne 13.10.2015. Znění dohody je
uvedeno níže v pokynu pro úpravu návrhu ÚP.
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/6975/OST/15

Dále v § 11 odst. 2 SŘ je uvedeno: Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li
se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední
učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní

V Rokycanech: 16.9.2015

příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní
příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.
V souladu s výše uvedenými ustanoveními pořizovatel předkládá OŽP níže uvedený návrh dohody

Dagmar Svobodová
371 706 145

o stanovisku k N:

dagmar.svobodova@rokycany.cz

Návrh dohody:

mmfb7hp

Vzhledem k níže uvedenému navrhujeme, aby OŽP zrušil své výše uvedené stanovisko a vydal nové,
zejména s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v odůvodnění, popř. i k návrhu pořizovatele na
NÁVRH DOHODY

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování

konci odůvodnění.
Odůvodnění:

příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební

1.

zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování
návrhu Územního plánu Bušovice (dále jen N). N pořizovatel následně projednal podle § 50 odst. 2 a 3
stavebního zákona.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen OŽP) uplatnil k N své
nesouhlasné stanovisko ze dne 8.9.2015 zn. ŽP/7297/15 (dále jen "stanovisko"), v němž požaduje vypustit
z N zastavitelné plochy B1, B4, E1, E3, E4, E5 a S1, a to z důvodu, že jsou vymezeny na půdách I.a
II.tř.ochrany ZPF, které lze, ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu (dále jen "zákon o ZPF"), odejmout jen v případech, kdy jiný veřejný zájem převáží nad
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF).
Dohodovací řízení:
Podle § 4 odst. 8 stavebního zákona orgány územního plánování projednávají protichůdná

V § 4 odst. 4 stavebního zákona je uvedeno: Dotčený orgán je vázán svým předchozím
stanoviskem Navazující stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově
zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily
podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší
podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon
orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.
2.
Součástí zadání územního plánu Bušovice (dále jen "zadání") byla situace, nazvaná „vymezení
lokalit“ v měřítku 1:10 000. V této situaci jsou zobrazeny, jako plochy k zastavění pro účel bydlení,
plochy označené:
1/ B1 (koresponduje s plochou B1 zobrazenou v N)
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2/ B 5 (koresponduje s plochou B4 zobrazenou v N)

4.

3/ S 1 (koresponduje s plochou S1 zobrazenou v N)

Pořizovatel, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, navrhuje následující dohodu:
1/ Plochy B1 a B4 budou zredukovány nebo bude zvážena jiná varianta řešení.

K zadání OŽP vydal stanovisko dne 25.3.2014 pod zn. ŽP /2136/14 ve znění:

2/ Plocha S1 bude ponechána ve stávající velikosti.
3/ Plochy E1, E3 a E4 budou ponechány ve stávající velikosti.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Krajský úřad Plzeňského kraje, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle §

4/ Plocha E4 bude zmenšena do rozsahu ploch č. 24 a 25 dle návrhu ÚP Smědčice z roku 2010.

17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších

Otisk úředního razítka

předpisů (dále jen „zákon“), posoudil zadání ÚP obce Bušovice podle § 5 odst. 2 zákona, ke kterému

Ing. Oldřich Dienstbier

uplatňuje následující stanovisko:

vedoucí stavebního odboru

Plochy pro bydlení B1, B2 a B3 jsou vymezeny na půdách II. třídy ochrany, které patří v dané

Obdrží:

oblasti k půdám produkčně nadprůměrným a pouze výjimečně odnímatelným. Ve smyslu § 4 a 5 zákona je

Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir

nutné tyto plochy redukovat na nejmenší nezbytnou výměru, a nebo zvážit jiné varianty řešení. Z hlediska

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

zásad ochrany ZPF je vhodnější rozvíjet sídelní útvar východním směrem.
Lokalita pro bydlení S1 je rovněž vymezena na půdě II. třídy ochrany. Vzhledem k omezeným
možnostem rozvoje tohoto sídla je ale možné tento návrh akceptovat.
K ostatním lokalitám nejsou připomínky.

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:

3.
Pořizovatel na základě žádosti obce Smědčice ze dne 4.6.2007 pořizuje také ÚPSmědčice, kde do
roku asi 2013 byla řešena i část obec Bušovice, nazvaná Sedlecko, která do té doby ležela v k.ú.

E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/7281/OST/15

V Rokycanech: 29.9.2015

Dagmar Svobodová
371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp
ROZPOR

Smědčice. Asi v roce 2013 došlo ke změně katastrálních hranic a Sedlecko získalo svoje vlastní k.ú.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování

oddělením od k.ú. Smědčice. Následně byla koncepce řešení této části obce Bušovice z návrhu ÚP

příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební

Smědčice převzata, s několika drobnými úpravami, i do koncepčního řešení uvedeného v N.

zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování

Společné jednání o návrhu ÚP Smědčice, bylo oznámeno OŽP dopisem ze dne 12.11.2009

návrhu Územního plánu Bušovice (dále jen N). N pořizovatel následně projednal podle § 50 odst. 2 a 3

č.j.5039/OST/09 a oznámení o veřejném projednání bylo OŽP oznámeno pod toutéž spisovou značnou

stavebního zákona.

dopisem ze dne 4.10.2010 a konalo se 22.11.2010. OŽP v obou etapách pořizování s návrhem ÚP
Smědčice, který obsahoval i řešení Sedlecka, souhlasil mlčky, resp. neuplatnil žádné nesouhlasné
stanovisko.
Přičemž zmíněný návrh ÚP Smědčice řešil jako zastavitelnou pro účely bydlení:
1/ Plochu uvedenou v N jako E1 (koresponduje s plochou č. 22 z návrhu ÚP Smědčice).
2/ Plochu uvedenou v N jako E3 (koresponduje s plochou č. 22 z návrhu ÚP Smědčice).
3/ Plochu uvedenou v N jako E4 (koresponduje částečně s plochami č. 24 a 25 z návrhu ÚP Smědčice).
4/ Plochu uvedenou v N jako E5 (koresponduje s plochou č. 26 z návrhu ÚP Smědčice).

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen OŽP) uplatnil k N své nesouhlasné
stanovisko ze dne 8.9.2015 zn. ŽP/7297/15 (dále jen "stanovisko"), v němž požaduje vypustit z N
zastavitelné plochy B1, B4, E1, E3, E4, E5 a S1, a to z důvodu, že jsou vymezeny na půdách I.a
II.tř.ochrany ZPF, které lze, ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu (dále jen "zákon o ZPF"), odejmout jen v případech, kdy jiný veřejný zájem převáží nad
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF).
Řešení rozporu:
Podle § 51 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel zajistí řešení případných rozporů, a to podle § 4 odst. 8
stavebního zákona, kde je uvedeno, že: Orgány územního plánování a stavební úřady projednávají
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protichůdná stanoviska nebo protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi

v měřítku 1:10 000. V této situaci jsou zobrazeny, jako plochy k zastavění pro účel bydlení, plochy

příslušnými orgány podle stavebního zákona a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány

označené:

navzájem, postupuje se podle správního řádu.

1/ B1 (koresponduje s plochou B1 zobrazenou v N)

Ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) je pak uvedeno: Podle § 136 odst. 6

2/ B 5 (koresponduje s plochou B4 zobrazenou v N)

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ) platí: Při řešení rozporů mezi správním

3/ S 1 (koresponduje s plochou S1 zobrazenou v N)

orgánem, který vede řízení, a správními orgány, které jsou dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými
orgány navzájem, týkajících se řešení otázky, jež je předmětem rozhodování, se postupuje přiměřeně
podle ustanovení o řešení sporů o příslušnost s tím, že v případě bezvýslednosti dohodovacího řízení musí

K zadání OŽP vydal stanovisko dne 25.3.2014 pod zn. ŽP /2136/14 ve znění:
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

být zpráva o jeho průběhu spolu s návrhy jednotlivých ústředních správních úřadů ústředním správním

Krajský úřad Plzeňského kraje, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle §

úřadem, na jehož návrh bylo dohodovací řízení zahájeno, bez zbytečného odkladu předložena k řešení

17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších

vládě.

předpisů (dále jen „zákon“), posoudil zadání ÚP obce Bušovice podle § 5 odst. 2 zákona, ke kterému
Řešení sporu o věcnou příslušnost je pak zmíněno v § 133 SŘ.

uplatňuje následující stanovisko:
Plochy pro bydlení B1, B2 a B3 jsou vymezeny na půdách II. třídy ochrany, které patří v dané

V souladu s výše uvedenými zákonnými ustanoveními a metodickým doporučením Ústavu

oblasti k půdám produkčně nadprůměrným a pouze výjimečně odnímatelným. Ve smyslu § 4 a 5 zákona je

územního rozvoje z roku 2014 (Stanoviska dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci)

nutné tyto plochy redukovat na nejmenší nezbytnou výměru, a nebo zvážit jiné varianty řešení. Z hlediska

pořizovatel vyvolává rozpor o stanovisku OŽP k N, neb je toho názoru, že zmíněné stanovisko OŽP je

zásad ochrany ZPF je vhodnější rozvíjet sídelní útvar východním směrem.

v rozporu s právními předpisy, viz níže uvedené odůvodnění.

Lokalita pro bydlení S1 je rovněž vymezena na půdě II. třídy ochrany. Vzhledem k omezeným
možnostem rozvoje tohoto sídla je ale možné tento návrh akceptovat.
K ostatním lokalitám nejsou připomínky.

Návrh řešení rozporu:
Vzhledem k níže uvedenému navrhujeme, aby OŽP zrušil své výše uvedené stanovisko a vydal nové,

3.

zejména s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v odůvodnění, popř. i k návrhu pořizovatele na
konci odůvodnění.

Pořizovatel na základě žádosti obce Smědčice ze dne 4.6.2007 pořizuje také ÚPSmědčice, kde do
roku asi 2013 byla řešena i část obec Bušovice, nazvaná Sedlecko, která do té doby ležela v k.ú.

Odůvodnění:

Smědčice. Asi v roce 2013 došlo ke změně katastrálních hranic a Sedlecko získalo svoje vlastní k.ú.
1.

V § 4 odst. 4 stavebního zákona je uvedeno: Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem
Navazující stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a
doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za
kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené
územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního
plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.
2.
Součástí zadání územního plánu Bušovice (dále jen "zadání") byla situace, nazvaná „vymezení lokalit“

oddělením od k.ú. Smědčice. Následně byla koncepce řešení této části obce Bušovice z návrhu ÚP
Smědčice převzata, s několika drobnými úpravami, i do koncepčního řešení uvedeného v N.
Společné jednání o návrhu ÚP Smědčice, bylo oznámeno OŽP dopisem ze dne 12.11.2009
č.j.5039/OST/09 a oznámení o veřejném projednání bylo OŽP oznámeno pod toutéž spisovou značnou
dopisem ze dne 4.10.2010 a konalo se 22.11.2010. OŽP v obou etapách pořizování s návrhem ÚP
Smědčice, který obsahoval i řešení Sedlecka, souhlasil mlčky, resp. neuplatnil žádné nesouhlasné
stanovisko.
Přičemž zmíněný návrh ÚP Smědčice řešil jako zastavitelnou pro účely bydlení:
1/ Plochu uvedenou v N jako E1 (koresponduje s plochou č. 22 z návrhu ÚP Smědčice).
2/ Plochu uvedenou v N jako E3 (koresponduje s plochou č. 22 z návrhu ÚP Smědčice).
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3/ Plochu uvedenou v N jako E4 (koresponduje částečně s plochami č. 24 a 25 z návrhu ÚP Smědčice).

ŽÁDOST O STANOVISKO

4/ Plochu uvedenou v N jako E5 (koresponduje s plochou č. 26 z návrhu ÚP Smědčice).

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako

4.

úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Pořizovatel, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, navrhuje smírné řešení rozporu:
1/ Plochy B1 a B4 budou zredukovány nebo bude zvážena jiná varianta řešení.
2/ Plocha S1 bude ponechána ve stávající velikosti.
3/ Plochy E1, E3 a E4 budou ponechány ve stávající velikosti.
4/ Plocha E4 bude zmenšena do rozsahu ploch č. 24 a 25 dle návrhu ÚP Smědčice z roku 2010.
Děkujeme za dosavadní spolupráci a jsme s pozdravem.
Otisk úředního razítka
Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru
Obdrží:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Na vědomí:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p (na vědomí)
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir (na vědomí)
Návrh dohody ze dne 16.9.2015 č.j.dokumentu: 6975/15 považujte tímto za neplatný, děkujeme.

KÚPK, OŽP, vydal na základě dohadovacího řízení nové stanovisko, a to ze dne 16.10.2015 zn.
ŽP/9048/15. Obsah tohoto stanoviska je zmíněn v pokynu k úpravě návrhu ÚP níže,
Dopisem ze dne 6.8.2014 pořizovatel požádal o stanovisko nadřízený orgán územního plánování:

Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/8175/OST/15
Dagmar Svobodová
371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp

řádu (dále jen "stavební zákon"), předkládá podle § 50 odst. 7 stavebního zákona krajskému úřadu žádost
o vydání stanoviska k návrhu územního plánu Bušovice.
Zároveň zasíláme došlá stanoviska, připomínky a výsledky konzultací, včetně řešení rozporů:
Připomínky:
Tereza Loudová ze dne 21.8.2015, označené číslem 12
Vladimír Šedivec ze dne 14.9.2015, označené číslem 11
Michal Čihák ze dne 13.8.2015, označené číslem 10
Veronika Čiháková ze dne 13.8.2015, označené číslem 9
Jana Šmídová ze dne 11.8.2015, označené číslem 8
Jiří Pytlík ze dne 18.8.2015, označené číslem 7
Jiří Pytlík a Tereza Loudová ze dne 18.8.2015, označené číslem 6
O2 ze dne 22.7.2015, označené číslem 5
Čepro ze dne 12.8.2015, označené číslem 4
Povodí ze dne 11.9.2015, označené číslem 3
RWE ze dne 18.8.2015 a žádost o upřesnění ze dne 26.8.2015, označené číslem 2

Poznámka:

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:

K NÁVRHU ÚZEMÍHO PLÁNU BUŠOVICE

V Rokycanech: 27.10.2015

Jan Záhlava ze dne 11.8.2015 (součást protokolu ze spol.jednání), označené číslem 1
Stanoviska dotčených orgánů:
ÚCL ze dne 20.7.2015, označené číslem 20
MěÚ,OŽP ze dne 11.9.2015, označené číslem 19
MPO ze dne 29.7.2015, označené číslem 18
MěÚ,OD ze dne 13.8.2015, označené číslem 17
MO ze dne 13.8.2015, označené číslem 16
KHS ze dne 2.9.2015, označené číslem 15
KÚ,OŽP ze dne 9.9.2015, označené číslem 14
MŽP ze dne 26.8.2015, označené číslem 13
Výsledky konzultací, dohod a rozporů:
Pořizovatel se dopisem ze dne 16.9.2015 pokusil o dohodu s KÚ,OŽP; později, po prostudování metodiky
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ÚÚR, v tomtéž duchu dopisem ze dne 29.9.2015 vyvolal rozpor s KÚ,OŽP. KÚ,OŽP souhlasně reagoval

podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na

dopisem ze den 20.10.2015. Pořizovatel předpokládá, že KÚ,OŽP na dopis ze dne 29.9.2015 již reagovat

základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu

nebude. Pokud ano, bude odpověď dodatečně zaslána i odboru regionálního rozvoje při KÚPK.

Územního plánu Bušovice (dále jen ÚP) následně projednal podle § 50 stavebního zákona.

Také byla uzavřena dohoda o stanovisku s KHS, viz protokol ze dne 13.10.2015.

Dalším krokem v pořizování ÚP je postup podle § 51 odst. 1 stavebního zákona: Pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu a zajistí řešení případných

Otisk úředního razítka

rozporů (§ 4 odst. 8); na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledku řešení rozporů a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, zajistí upravení návrhu.

Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha:

V souladu s výše uvedenými ustanoveními stavebního zákona pořizovatel a určený zastupitel

Vše výše uvedené, včetně protokolu ze společného jednání, konaného dne 11.8.2015

vyhodnotili v průběhu měsíců 09/2015 až 01/2016 výsledky projednání následovně:

Obdrží:

Vyhodnocení výsledku projednání:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

1) Uplatněná stanoviska dotčených orgánů bez požadavků na úpravu ÚP:

1) Ministerstvo životního prostředí, ze dne 26.8.2015 zn. 49671/ENV/15, 808/520/15 (č.13):
………………………………………………………………………………………………
Stanovisko KÚPK, ORR, ze dne 27.11.2015 zn.RR/4257/15, bylo pořizovateli doručeno dne 30.11.2015 –
bez požadavku na úpravu návrhu ÚP a s konstatováním, že návrh ÚP lze veřejně projednat v řízení o
územním plánu podle § 52 stavebního zákona.
………………………………………………………………………………………………

Poddolované i ložiskové území je zakresleno, není dalších požadavků.
2) Ministerstvo průmyslu a obchodu, ze dne 24.7.2015 zn. MPO 35886/2015 (č.18): Žádné
připomínky.
3) Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, ze dne 12.8.2015 zn. 8745/OD/15 (č.17): Žádné
připomínky.
4) Úřad pro civilní letectví, ze dne20.7.2015 zn. 5941-15-701(č.20): Žádné připomínky.

Rok 2016

2) Uplatněná stanoviska dotčených orgánů s požadavky na úpravu ÚP:

5) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 8.9.2015 zn. ŽP/7297/15 (č.14):

Před veřejným projednáním pořizovatel zajistil úpravu návrhu ÚP:
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/9350/OST/15

V Rokycanech: 26.1.2016

Vypustit z ÚP zastavitelné plochy B1, B4, E1, E3, E4, E5 a S1, a to z důvodu, že jsou vymezeny
na půdách I.a II.tř.ochrany ZPF, které lze, ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně

Dagmar Svobodová

zemědělského půdního fondu (dále jen "zákon o ZPF"), odejmout jen v případech, kdy jiný

371 706 145

veřejný zájem převáží nad zájmem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF).

dagmar.svobodova@rokycany.cz

6) Krajská hygienická stanice, ze dne 31.8.2015 zn. KHSPL 15747/21/15 (č.15): Souhlas

mmfb7hp

s podmínkou: Plochy E4, E5, S3 a S4 pro rozšíření plochy smíšené obytné v blízkosti stávající
železniční trati č. 176 (Plzeň - Radnice) budou v ÚP označeny jako podmíněně využitelné území
za předpokladu splnění povinností stanovených v příloze č. 1 ustanovení bodu B.2.11 vyhlášky

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠOVICE
A
POKYN K JEHO ÚPRAVĚ
Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, tj. navrhnout řešení ochrany staveb před
hlukem v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb
definovaných v ustanovení § 30 odst. 3) zákona tak, byly dodrženy hygienické limity hluku a tento
návrh bude pak zakotven v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
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7) Ministerstvo obrany, ze dne 12.8.2015 zn. 82640/2015-8201-OÚZ-LIT (č.16): Do katastrálního
území Bušovice a Střapole zasahuje zájmové území MO ČR (jev 082) dle § 175 stavebního
zákona. Je nutné dodržet ustanovení § 175 stavebního zákona. Do grafické části ÚP požadujeme

Vyhodnocení: Připomínka bude respektována.
2. Odpadní vody v části Bušovice budou vypouštěny do DČOV, které budou povolovány jako
stavby dočasné. Důvodem je plánovaná výstavba centrální ČOV a kanalizace v obci.

zapracovat zájmové území MO pro nadzemní výstavbu přesahující 50m nad terénem, které je

Vyhodnocení:Připomínka respektována nebude, na centrální ČOV obec zatím nemá fin.prostředky

nutno respektovat podle § 175 odst. 1stavebního zákona (v tomto vymezeném území lze vydat

a v zákon o vodách je uvedeno, že pokud bude v obci v budoucnu vybudována centrální ČOV, je

územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50m nad terénem jen na základě

povinností občanů své splaškové vody napojit na kanalizační stoky bez předčištění, tudíž není

vydaného stanoviska MO). Poznámka pořizovatele: Jev 082 je jevem zobrazeným v ÚAP.

důvod v současné době omezovat dobu trvání DČOV.

8) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, ze dne 27.11.2015 č.j.RR/4257/15

3. Odpadní vody v části Střapole budou vypouštěny z DČOV především do vodního toku a

(č.21): ÚP je nutno upravit podle aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR v textové části

veřejné kanalizace v souladu s kanalizačním řádem. Vypouštění odpadních vod do vod

ÚP.

podzemních lze povolit pouze výjimečně (solitérní objekty), pokud nelze vypouštět přečištěné

9) Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, ze dne 10.9.2015, zn. 4454/OŽP/15 (č.19): K
hlavnímu výkresu: Ve výkresové části není vyznačen registrovaný významný krajinný prvek

odpadní vody do vod povrchových případně do veřejné kanalizace (viz § 38 odst.7 vodního
zák.).

„Remíz v Lukách“.V lokalitě pro bydlení S4 není respektován významný krajinný prvek navržený

Vyhodnocení: Pokud k tomuto opatření bude shledán vážný důvod, např. hydrogeologický, je

dle revize generelů ÚSES zpracované společností GeoVision s.r.o. pro účely ÚP. Tato plocha byla

možné respektovat. Návrh opatření bude ponechán na odborném názoru projektanta.

označena jako přírodně cenná a měla by být vyznačena jako nezastavěná a jako plocha změny na

4. Odpadní vody v části Sedlecko budou vypouštěny z DČOV především do vodního toku a

VKP. Plochy ve funkční části lokálního biokoridoru RO098-RO099 nelze označit jako plochy pro

veřejné kanalizace v souladu s kanalizačním řádem.

Vypouštění odpadních vod do vod

bydlení a plochy pro výrobu a skladování! To neodpovídá ani současnému stavu (jedná se

podzemních lze povolit pouze výjimečně (solitérní objekty), pokud nelze vypouštět přečištěné

převážně o trvalý travní porost), ani požadavkům na skladebné části územního systému ekologické

odpadní vody do vod povrchových případně do veřejné kanalizace (viz § 38 odst.7 vodního

stability (dále jen ÚSES). Tyto plochy musí být označeny jako plochy přírodní. K textové části

zák.).

návrhu: Do využití ploch přírodních je třeba kromě biocenter doplnit i biokoridory. Pro zajištění

Vyhodnocení: Pokud k tomuto opatření bude shledán vážný důvod, např. hydrogeologický, je

funkčnosti biokoridorů je třeba vytvářet přírodě blízké plochy daných parametrů (např. vhodnou

možné respektovat. Návrh opatření bude ponechán na odborném názoru projektanta.

výsadbou), nejedná se pouze o teoretické spojnice biocenter.

5. Vodní tok, kam budou vypouštěny přečištěné odpadní vody musí mít trvalý průtok.
Vyhodnocení: Připomínka bude respektována, podmínkou pro umisťování ČOV.

3) Vyjádření veřejnosti k ÚP a vyhodnocení těchto vyjádření:

6. Upozorňujeme na nutnost respektování oprávnění Povodí Vltavy (Lesy ČR, státní podnik),
státní podnik při správě vodních toků (ustanovení § 47, § 49 a § 59 vodního zákona a vyhlášky

a) Vyjádření s připomínkami:

č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění

...............................................................................................................................................

činností souvisejících se správou vodních toků).

Povodí Vltavy ze dne 9.9.2015 zn.4689/2015-342 (č.3):

Vyhodnocení: Netýká se územního plánování.

Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst. 1

7. Záměry staveb, zařízení nebo činností na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších

nebo na pozemcích s nimi sousedících, musí být projednány s Povodím Vltavy, státním

předpisů, máme k uvedenému návrhu územního plánu Bušovice následující připomínky:

podnikem, závodem Berounka.

1. V grafické části územního plánu budou zakresleny všechny vodní toky (otevřená koryta
vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a HOZ), které jsou
evidovány v Centrální evidenci vodních toků. (zdroj: portál Ministerstva zemědělství:
http://voda.gov.cz/portal/cz/ - evidence ISVS, Aplikace, CEVT).

Vyhodnocení: Jednotlivé záměry investorů podléhají režimům stavebního řádu, kde je na takovéto
věci pamatováno, z tohoto důvodu není potřeba upravovat v tomto duchu ÚP.
...............................................................................................................................................
O2 Czech Republic ze dne 22.7.2015 (č.5): Oznámení je nutné zasílat na adresu: Česká
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telekomunikační infrastruktura a.s. /ČTI/.
Vyhodnocení: Vyhověno, korespondence bude nadále zasílána na ČTI.
...............................................................................................................................................
o

Jan Záhlava a Hana Záhlavová a Jana Šmídková ze dne 11.8.2015 (č.1 a č.8): Požadavek na
zúžení plochy B23 na šířku 20m od břehu Bušovického potoka po celé délce, včetně omezení

Vyhodnocení:
Plocha B34 bude z ÚP vypuštěna, území pod plochou B34 bude dáno do plochy smíšené
nezastavěného území.
...............................................................................................................................................
o

první etapy výstavby, zejména naše pozemky p.č. 533/13, 452/1 a 533/14. Ve výkresu „e) –

biokoridoru v této šířce a dále včetně přirozeného napojení na vyústění potoka z obce zástavby.

pořadí změn v území“ je plocha B1 zařazena do druhé etapy výstavby s tím, že musí být

Upřesnění připomínky (č.1A):

naplněna 1.etapa ze dvou třetin. V textové části odůvodnění je naopak uvedena etapizace

Připomínající požadují zúžit plochu B23 a biokoridor na ní podle přiloženého zákresu na 20m od

následovně: „ Přednostně bude využita plocha B1, u menších lokalit B2, B3, B4, B6 není

břehu potoka ze severní strany. Pokud bude možné zúžení plochy B23 na požadovaných 20m,

pořadí využití stanoveno. Plocha B5 bude využita postupně v etapách, které vymezí územní

zůstatek požadují přiřadit do plochy pro bydlení.
Plochy protierozních opatření by měly být podkresleny plochou s určitým způsobem využití, a to
plochou pro zemědělství.
Pozemek p.č. 229/2 v k.ú. Bušovice včlenit do plochy smíšené obytné, neb navazuje na další
pozemky v zastavěném území ve vlastnictví připomínajících.
Vyhodnocení:
Připomínkám bude vyhověno, dále bude zrušen prvek „ochranné extravilánové příkopy“, který
bude jen v textu poznamenán do plochy protierozních opatření, kde bude dána větší variabilita
množství protierozních opatření do plochy zemědělské.
...............................................................................................................................................
o

Tereza Loudová, ze dne 21.8.2015 (č.12): Požaduji na pozemku p.č. 798 v k.ú. Bušovice o
zrušení plochy B34, vzhledem k uložení plynovodu v krajnici vozovky, je nutno při výsadbě
vzrostlých dřevin, uvažovat jeho ochranné pásmo 4m. Při výsadbě stromů je potřeba zároveň
dodržet normu ČSN 736101, která udává nejmenší možnou vzdálenost pevné překážky

Jiří Pytlík a Tereza Loudová ze dne 18.8.2015 (č.6): Požadujeme o zařazení plochy B1 do

studie.“
Vyhodnocení:
Připomínce bude vyhověno, textová i výkresová část ÚP bude sjednocena, a to podle znění textové
části: 1.etapa bude plocha B1, která bude řešena i podle požadavků orgánu ochrany ZPF, např. tak,
že v první vlně budou umisťovány stavby nevyžadující prodloužení veřejné DTI a v druhé vlně
stavby, které toto vyžadují. Konkrétní řešení navrhne projektant.
...............................................................................................................................................
o

Vladimír Šedivec ze dne 14.8.2015 (č.11): Požaduji pozemky p.č. 584 a p.č. 533/15 v k.ú.
Bušovice ponechat v plochách pro bydlení. Jedná se o plochy B1 a B3.

Vyhodnocení:
Připomínce bude vyhověno a zmíněné pozemky budou v plochách pro bydlení ponechány.
...............................................................................................................................................
o

Jiří Pytlík ze dne 18.8.2015 (č.7): Požaduje pozemek p.č. 439/1 v k.ú. Bušovice zařadit do
plochy pro bydlení, pozemek sousedí se zastavěným územím obce.

(stromu) od komunikace z důvodu mírné svažitosti pozemku se jedná v tomto případě o
vzdálenost cca 6-7m od koruny komunikace. Vzhledem k těmto okolnostem by zabrala alej

Vyhodnocení:

velmi široký pás pozemku p.č. 793, který by tímto byl znehodnocen. Z tohoto důvodu žádám o

Připomínce vyhověno nebude, pozemek nemá příjezd po stávající komunikaci, dostatek

přesun aleje B34 na jižní stranu komunikace, kde lze vysadit dřeviny blíže k vozovce.

stavebních pozemků je vymezeno např.v ploše B1, kde připomínající má taktéž své pozemky

Upřesnění připomínky (č.12B):
Na pozemku p.č. 793 se nachází STL plynovod asi 1-2m od krajnice vozovky, který má ochranné
pásmo 2m na každou stranu, stromy by pak musely být vysázeny až za tímto OP, a to dle vyjádření
odboru dopravy, kmen stromu 4m od OP plynu, dle druhu stromu. Připomínka vznášena z důvodu,
že by pás pozemku mezi komunikací a vzrostlými stromy byl obtížně obhospodařovatelný,
v současné době je tam pastvina.

k výstavbě. Obec hodlá v budoucnu investovat do vybudování TDI zejména a v první fázi v ploše
B1.
...............................................................................................................................................
o

Michal Čihák ze dne 13.8.2015 (č.10) a Veronika Čiháková ze dne 13.8.2015 (č.9):
Požadujeme, aby v ÚP byla hranice plochy B3 vedena po hranici pozemků, a to tak, aby celý
pozemek p.č. 413/2 v k.ú. Bušovice, byl zařazen do plochy pro bydlení.
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Vyhodnocení:

o V „Hlavním výkresu“ do legendy doplnit všechny použité čáry, např. i

ÚP bude upraven, hranice plochy B3 bude vedena po hranici pozemku p.č. 413/32 v k.ú. Bušovice
tak, aby tento pozemek byl uvnitř této plochy celý. Dále bude do vysvětlivek doplněna čára
červená čárkovaná se dvěma tečkami, která právě vede po hranici tohoto pozemku a v legendě se
nevyskytuje, což je matoucí.

tučnou červenou čárkovanou se dvěma tečkami
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s ustanovením § 51 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel a určený zastupitel zajišťují
úpravu návrhu ÚP dle níže uvedených pokynů:

...............................................................................................................................................
b) Bez připomínek:
o RWE ze dne 11.8.2015 zn. 5001163525 (č.2): Bez připomínek.
o ČEPRO ze dne 10.8.2015 zn.9793/15 (č.4): Bez připomínek.

Pokyny pro úpravu návrhu ÚP:
a) Plně budou respektována stanoviska dotčených orgánů, která obsahovala požadavky na úpravu ÚP,
uvedená výše. Tato stanoviska jsou přiložena v příloze.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Při úpravě ÚP bude respektováno vyhodnocení připomínek, které je uvedeno výše.

Dále pořizovatel a určený zastupitel zajistili řešení rozporů následovně:

c) ÚP bude upraven i podle technických připomínek pořizovatele a určeného zastupitele k ÚP.

Řešení rozporů:
K řešení rozporů nedošlo. Pořizovatel uzavřel dohody s KHS, viz protokol ze dne 13.10.2015 a

Otisk úředního razítka

s KÚPK,OŽP, viz stanovisko k návrhu dohody ze dne 16.10.2015 zn. ŽP/9048/15.

Ing. Oldřich Dienstbier

Dohoda s KHS: Pořizovatel navrhuje podmínit využití zmíněných ploch podmínkou v jiném znění, než
bylo uvedeno ve stanovisku, kterou bude dosaženo zamýšleného cíle, např., že využití uvedených ploch
bude podmíněno splněním této podmínky, že stavby v této ploše budou mít řešenu ochranu staveb před
hlukem v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb definovaných

vedoucí stavebního odboru
Obdrží:
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Ing.arch. Petr Tauš, Bělohorská č.p. 3, 301 64 Plzeň

v ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, tak aby
byly dodrženy hygienické limity hluku. Žadatel o vydání jakékoliv formy povolení k umístění nebo
realizaci stavby, pokud povolení k umístění stavba nevyžaduje, předloží místně příslušnému stavebnímu

………………………………………………………………………………………………
Dle § 158 odst. 1 stavebního zákona se za vybrané činnosti ve výstavbě považují činnosti, jejichž

úřadu návrh opatření k ochraně před hlukem. Tato povinnost se týká staveb bytových domů, rodinných

výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě a tyto mohou vykonávat pouze fyzické osoby,

domů, staveb pro předškolní nebo školní vzdělávání, staveb pro zdravotnictví nebo sociální účely anebo

které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o

k funkčně obdobných staveb.

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Mezi vybrané činnosti patří i zpracování územně

Dohoda s KÚPK,OŽP: Plochy B1 a B4 budou zredukovány nebo bude zvážena jiná varianta řešení.
Plocha S1 bude ponechána ve stávající velikosti. Plochy E1, E3 a E4 budou ponechány ve stávající
velikosti. Plocha E4 bude zmenšena do rozsahu ploch č. 24 a 25 dle návrhu ÚP Smědčice z roku 2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: Vyhodnocení nebylo požadováno.

plánovací dokumentace.
Projektant (Ing.arch. Petr Tauš, Bělohorská č.p. 3, 300 00 Plzeň - autorizovaný architekt, ČKA
041) upravil s přihlédnutím k pokynu návrh ÚP obce.
Dle § 159 odst. 1 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního

Technické připomínky pořizovatele a určeného zastupitele k ÚP:

plánování a dotčenými orgány.
Upravený návrh ÚP projektant předal pořizovateli.
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……………………………………………………………………………………………………………
Po doložení upraveného návrhu ÚP (verze 05/2016) pořizovatel oznámil zahájení řízení o návrhu
ÚP veřejnou vyhláškou ze dne 1.6.2016:

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
2) Připomínky:

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/4282/OST/16

V Rokycanech: 1.6.2016

Dagmar Svobodová

Každý (kdokoliv) může uplatnit své připomínky.
3) Stanoviska:

371 706 145

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem

dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp

řešení návrhu územního plánu, které byly od společného jednání změněny.
Poučení:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k
podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Otisk úředního razítka

(dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního

Ing. Oldřich Dienstbier

zákona zpracování návrhu Územního plánu Bušovice a projednal ho s dotčenými orgány, krajským

vedoucí stavebního odboru

úřadem a příslušnými obcemi.

v.z.

Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh územního

Alena Holubová

plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou. Pořizovatel oznamuje, že veřejné

zástupkyně vedoucího stavebního odboru

projednání se koná
dne 8.8.2016 (pondělí) od 18:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kulturním sále v Bušovicích čp.145.

Program veřejného jednání:
1) Úvod (pořizovatel)
2) Informace o tom, k čemu ÚPslouží (pořizovatel)

Kde je možné do návrhu územního plánu nahlédnout:

3) Slovo starosty (starosta obce)

Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny Po a St 7:30 - 16:30 a v obci,

4) Postup dosavadního pořizování Územního plánu Bušovice (pořizovatel)

pro kterou se ÚPpořizuje. Dálkovým způsobem je možné do návrhu územního plánu nahlédnout na

5) Odborný výklad územního plánu (projektant)

www.rokycany.cz, městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí a jejich změny, obec Bušovice,

6) Diskuse, dotazy (zodpovídají-pořizovatel, projektant, starosta a přítomní zástupci dotčených

projednávaný nový ÚPBušovice. Vystavena je zde aktuální verze vyhotovená v 05/2016.
Jak je možné k návrhu územního plánu vyjádřit svůj názor:

orgánů)
7) Uplatnění námitek, připomínek či stanovisek do protokolu z veřejného jednání
8) Závěr (pořizovatel)

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání je možné k návrhu územního plánu uplatnit:
1) Námitky:

Informace o doručování tohoto oznámení (veřejné vyhlášky):
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1. Veřejná vyhláška bude vystavena na úředních deskách MěÚ Rokycany a OÚ Bušovice od
2.6.2016 do doby konání veřejného projednání + 7dnů (tj.do 15.8.2016).

Státní veterinární správa, IDDS: z5d8b62
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

2. 15. den po dni vyvěšení je dnem doručení veřejné vyhlášky (tj. 17.6.2016).

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,, odbor územní správy majetku Praha, IDDS: hjyaavk

3. Zároveň bude veřejná vyhláška vystavena k dálkovému nahlížení ve stejných lhůtách.

Obecní úřad Bušovice, IDDS: yu3bmir
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Způsoby doručení tohoto oznámení:


Obdrží veřejnou vyhláškou:

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

Veřejnost (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

veřejnosti)

Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd


Obdrží jednotlivě (do datové schránky nebo dodejkou):

Obec, pro kterou je ÚPpořizován:
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Projektant, který bude mít při veřejném projednání odborný výklad:
Ing.arch. Petr Tauš, Bělohorská č.p. 3, 301 64 Plzeň
Sousední obce:
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj
Obec Litohlavy, Obecní úřad, IDDS: 85bbrfr
Obec Osek, IDDS: 89say7c
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
Obec Nadryby, IDDS: nw7btcz
Obec Všenice, IDDS: dxdavvx
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01 Rokycany 1
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb

Státní pozemkový úřad, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Krajský úřad:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (oprávněný
investor) a ostatní organizace hájící v předmětném území své zájmy:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., IDDS: pzkgw87
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomicá a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS:
hjyaavk
ČEPRO,a.s., IDDS: hk3cdqj
Česká geologická služba - GEOFOND, Kostelní č.p. 26, 170 06 Praha
České radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS:
5ixai69
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
R E V O S Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
RWE Distribuční služby, s.r.o.,, IDDS: jnnyjs6
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

V rámci veřejného jednání byly dohodnuty některé úpravy návrhu ÚP, např. komunikace v ploše B1

UPC Česká republika, a.s., IDDS: 4hds44f

budou zařazeny jako VPS, do výkresu TDI budou vyznačeny stáv.účelové komunikace na severním okraji

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IDDS: rrwciem

zastavěného území obce Bušovice ke „Třem lipám“ a ze Sedlecka na „Richradov“, do návrhu budou

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx

zapracovány stavby, které už byly započaty. Dále byly projednány dosud došlá vyjádření k návrhu ÚP.

Vodafone Czech Republic a. s., IDDS: 29acihr

Veřejného jednání se zúčastnilo 10 osob. V jeho průběhu žádný z přítomných své vyjádření neuplatnil.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Správa úložišť radioaktivních odpadů, IDDS: 6qsigjs

Dne 9.9.2016 pořizovatel a určený zastupitel zpracovali návrh rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek podle § 53 odst. 1 stavebního zákona a tentýž den bylo zasláno:

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
ČEZ, a. s., IDDS: yqkcds6
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Lesy ČR s.p., Správa toků- oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn
RWE Supply & Trading CZ, a.s., IDDS: rjycg7e

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/7157/OST/16

V Rokycanech: 9.9.2016

Dagmar Svobodová
371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

VÝZVA

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif

NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako
Veřejná vyhláška byla vystavena na úřední desce pořizovatele i dálkovým způsobem od 2.6.2016
do 15.8.2016., IDDS: qbep485
Veřejná vyhláška byla vystavena na úřední desce pořizovatele i dálkovým způsobem od 19.1.2015
do 7.4.2015, pro informaci byla vyvěšena i na úřední desce OÚ Bušovice ve dnech 19.1.2015 až 2.4.2015.
Veřejné projednání se konalo dne 8.8.2016 v kulturním domě v Bušovicích. Při jednání byl

úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu
územního plánu Bušovice a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval podle § 53 odst. 1 stavebního zákona
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.
Pořizovatel v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona

respektován program jednání:

vyzývá

Program veřejného jednání:
1. Úvod (pořizovatel)

dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, aby k nim uplatnily stanoviska ve lhůtě

2. Informace o tom, k čemu ÚPslouží (pořizovatel)
3. Slovo starosty (starosta obce)
4. Postup dosavadního pořizování Územního plánu Bušovice (pořizovatel)

30 dnů ode dne obdržení.
Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se
za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.

5. Odborný výklad územního plánu (projektant)
6. Diskuse, dotazy (zodpovídají-pořizovatel, projektant, starosta a přítomní zástupci dotčených

Otisk úředního razítka

orgánů)

Ing. Oldřich Dienstbier

7. Uplatnění námitek, připomínek či stanovisek do protokolu z veřejného jednání
8. Závěr (pořizovatel)

vedoucí stavebního odboru
Příloha:
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-

Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats

Obdrží:

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

Dotčené orgány:

ČEPRO,a.s., IDDS: hk3cdqj

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

České radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS:

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

5ixai69

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01 Rokycany 1

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

R E V O S Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

RWE Distribuční služby, s.r.o.,, IDDS: jnnyjs6

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Státní veterinární správa, IDDS: z5d8b62

UPC Česká republika, a.s., IDDS: 4hds44f

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IDDS: rrwciem

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha, IDDS: hjyaavk

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Vodafone Czech Republic a. s., IDDS: 29acihr

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, IDDS: zzjbr3p

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

Správa úložišť radioaktivních odpadů, IDDS: 6qsigjs

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4

ČEZ, a. s., IDDS: yqkcds6

Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

Státní pozemkový úřad, IDDS: yphaax8

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4

Lesy ČR s.p., Správa toků- oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn

Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy, IDDS: 9gsaax4

RWE Supply & Trading CZ, a.s., IDDS: rjycg7e

Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomicá a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS:

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif

hjyaavk

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Krajský úřad jako nadřízený orgán:

Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Obec Břasy, IDDS: p8ubrid

Ostatní na vědomí:

Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj

Obec Bušovice, Obecní úřad Bušovice, IDDS: yu3bmir

Obec Litohlavy, Obecní úřad, IDDS: 85bbrfr

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., IDDS: pzkgw87

Obec Osek, IDDS: 89say7c
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Obec Smědčice, IDDS: ceway9p

bezdůvodné měnit ornou půdu, která může sloužit zemědělským účelům na les. Dojde ke snížení

Obec Nadryby, IDDS: nw7btcz

bezpečnosti a přehlednosti silničního provozu. Plocha B 27 bude bráni obhospodařování zbylé půdy

Obec Všenice, IDDS: dxdavvx

na pozemku p.č. 425/3. Jedná se o znehodnocení jedněch z posledních obecních pozemků.
2) SŽDC, č.j.24551/2016 ze dne 8.6.2016: Upozorňujeme na nepřesnosti v textové části výroku

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/7157/OST/16

V Rokycanech: 9.9.2016

„podmínkou využití je výstavba v ochranném pásmu železnice pouze na základě výjimky, podle

Dagmar Svobodová

posouzení negativních vlivů železnice (hluk a vibrace), pro využití budou navržena případná

371 706 145

E-mail:
ID datové
schránky:

územního plánu. V části C2) Zastavitelné plochy je u lokality E3 chybně uvedena podmínka -

dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp

ochranná opatření realizovaná na náklady stavebníka“. Lokalita E3 nezasahuje do ochranného
pásma dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Do ochranného pásma dráhy naopak zasahuje
lokalita E12, u které tato podmínka chybí a požadujeme ji doplnit. Dále požadujeme doplnit

NÁVRH
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu

plochu E12 do výčtu ploch v posledním odstavci textu části C2) Zastavitelné plochy. V části F1)
Regulativy využití ploch, Plochy bydlení by měl být pro plochu E12 doplněn obdobný bod jako je
pro plochy E4, E5, S3 a S4 v části F1) Regulativy využití ploch, Plochy smíšené obytné, bod 5.
V grafické části by text „(podmíněno výjimkou z OP dráhy)“ měl být doplněn v textu popisu
plochy (legendě) E4 a E12. Obdobný text je uveden např. u plochy E5.

územního plánu Bušovice a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval podle § 53 odst. 1 stavebního zákona

3) Povodí Vltavy č.j.41154/2016-342/Če ze dne 5.8.2016:

a navrhuje rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu:

1. V grafické části ÚP bude zakreslen drobný bezejmenný vodní tok (IDVT 12000977), který je

Návrh rozhodnutí o námitkách:
1) Jiří Pytlík, narozen 1.10.1955, bytem Bušovice čp. 40, ze dne 15.8.2016: Jako vlastník pozemku
p.č. 439/1 v k.ú. Bušovice, požaduje jeho zařazení do plochy smíšené obytné – venkovské.

levostranným přítokem Lužnice. Vodní tok (IDVT 12000977) je evidován v Centrální evidenci
vodních toků. (zdroj: portál Ministerstva zemědělství: http://voda.gov.cz/portal/cz/ - evidence
ISVS, Aplikace, CEVT) – viz přiložená situace.
2. Pro navrhovanou výstavbu musí být zajištěn dostatečně vydatný zdroj pitné vody splňující

Odůvodnění: V budoucnu uvažuje o výstavbě na tomto pozemku, pozemek plynule navazuje na zastavěné

požadavky uvedené v ustanovení § 11, § 13 a § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

území obce.

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a

Pořizovatel vyhověl námitce: Pozemek p.č. 439/1 v k.ú. Bušovice bude zařazen do plochy smíšené
obytné – venkovské.
Odůvodnění: Pozemek navazuje na zastavěné území, neklade příliš vysoké nároky na novou dopravní i
technickou infrastrukturu, je ve stejné pozici jako jiné pozemky občanů, např. pozemek 229/2 v k.ú.
Bušovice, které byly do ploch umožňujících výstavbu zařazeny.
Návrh vyhodnocení připomínek:
1) Jan Pytlík, narozen 24.10.1990, bytem Bušovice 40, ze dne 15.8.2016: Vymezení území dotčeného

kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškerá likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu s požadavky ustanovení § 16, §
31, § 32 odst. 2 a 3, § 35 odst. 2 a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

připomínkou: Pozemky p.č. 897 a 425/3 v k.ú. Bušovice. Připomínka: Zrušit návrh lesních ploch B

citlivých oblastech.

27 a B 28.

Bušovice - plánovaná výstavba centrální ČOV a kanalizace – DČOV budou povolovány pouze

Odůvodnění: Dojde ke změně krajinného rázu na dlouhé roky, historicky zde žádný les nestál, je

jako stavby dočasné.
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Střapole – odpadní vody z DČOV budou vypouštěny především do vodního toku a veřejné

-

kanalizace v souladu s kanalizačním řádem. Vypouštění odpadních do vod podzemních lze

3) Sedlecko a Střapole – co se týká pojednání o ČOV v návrhu ÚP toto uvést do souladu se zákonem o
vodovodech a kanalizacích, viz připomínka Povodí.

povolit pouze výjimečně (solitérní objekty), pokud nelze vypouštět přečištěné odpadní vody do

-

4) a 5) Projektant prověří, zda návrh ÚP není v rozporu s body č.4) a 5) připomínek Povodí.

vod povrchových případně do veřejné kanalizace (viz § 38 odst.7 vodního zák.).

-

6) Zohledněna nebude neb je toto řešeno v § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

Sedlecko – odpadní vody z DČOV budou vypouštěny především do vodního toku a veřejné

některých zákonů (vodní zákon).

kanalizace v souladu s kanalizačním řádem. Vypouštění odpadních do vod podzemních lze povolit
pouze výjimečně (solitérní objekty), pokud nelze vypouštět přečištěné odpadní vody do vod
povrchových případně do veřejné kanalizace (viz § 38 odst.7 vodního zák.).
4. Likvidaci srážkových vod z území požadujeme řešit podle zásady:

Úprava návrhu dohodnutá při veřejném projednání s projektantem:
1) Komunikace v ploše B1 budou pojednány jako veřejně prospěšné stavby.
2) Do výkresu TDI vyznačit stáv.účel.komunikaci na severním okraji zastavěného území Bušovice ke

c) maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do půdy, tzn. minimalizovat
zpevňování ploch území nepropustnými materiály,
d) ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody především dešťovými stokami oddílné kanalizace a

„Třem lipám“.
3) Do návrhu ÚP budou zapracovány stavby, které už byly započaty – v Sedlecku – Jan Huml.
4) Ve výkresu TDI vyznačit rozoranou komunikaci ze Sedlecka na „Richardov“.

odpadní vody splaškovými stokami oddílné kanalizace,
e) pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové vody společně s odpadními jednotnou

Otisk úředního razítka

kanalizací.

Ing. Oldřich Dienstbier

5. Upozorňujeme na nutnost respektování oprávnění Povodí Vltavy (Lesy ČR, státní podnik), státní

vedoucí stavebního odboru

podnik při správě vodních toků (ustanovení § 47, § 49 a § 59 vodního zákona a vyhlášky č.

………………………………………………………………………………………………………………

178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností

Výzva ze dne 9.9.2016 byla doručena obeslaným nejpozději 12.9.2016.Lhůta pro uplatnění

souvisejících se správou vodních toků).
6. Záměry staveb, zařízení nebo činností na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků

stanovisek skončila dne 12.10.2016. Dotčené orgány s návrhem rozhodnutí souhlasily.
……………………………………………………………………………………………………………

nebo na pozemcích s nimi sousedících, musí být projednány s Povodím Vltavy, státním podnikem,

Dne 17.10.2016 pořizovatel vydal pokyn k úpravě návrhu ÚP:

závodem Berounka.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínky takto:

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:

-

1) Připomínce bude vyhověno, plochy B 27 a B 28 budou ponechány v ploše pro zemědělské využití,

Tel.:

a to zejména z hlediska ochrany bezpečnosti silničního provozu a pak také proto, že obec nemá zájem

E-mail:

tyto pozemky zalesňovat.

ID datové

-

2) Připomínce bude vyhověno, projektant prověří zmíněné a pokud bude nutno, opraví.

schránky:

-

3) 1. Připomínce bude vyhověno, potok bude zakreslen.

-

3) 2. Projektant prověří, jestli návrh ÚP se zabývá dostatečně vydatným zdrojem pitné vody splňující
požadavky uvedené v ustanovení § 11, § 13 a § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění pozdějších předpisů. Popřípadě tuto problematiku dořeší.

-

3) Bušovice: DČOV budou ponechány jako stavby trvalé, neb obec v současné době nemůže
garantovat výstavbu centrální ČOV z finančních důvodů v a v konkrétním čase v budoucnosti.

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/8060/OST/16

V Rokycanech: 17.10.2016

Dagmar Svobodová
371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp

Pokyn k úpravě návrhu územního plánu podle výsledku projednání podle § 53 odst.1 stavebního
zákona
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu
územního plánu Bušovice (ÚP) a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval podle § 53 odst. 1 stavebního
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zákona návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu,

bezpečnosti a přehlednosti silničního provozu. Plocha B 27 bude bráni obhospodařování zbylé půdy

který je níže uveden a podle něhož tímto dává pokyn k úpravě předmětného návrhu ÚP Bušovice:

na pozemku p.č. 425/3. Jedná se o znehodnocení jedněch z posledních obecních pozemků.

Návrh rozhodnutí o námitkách:
1) Jiří Pytlík, narozen 1.10.1955, bytem Bušovice čp. 40, ze dne 15.8.2016: Jako

2) SŽDC, č.j.24551/2016 ze dne 8.6.2016: Upozorňujeme na nepřesnosti v textové části výroku

vlastník pozemku p.č. 439/1 v k.ú. Bušovice, požaduje jeho zařazení do plochy

územního plánu. V části C2) Zastavitelné plochy je u lokality E3 chybně uvedena podmínka -

smíšené obytné – venkovské.

„podmínkou využití je výstavba v ochranném pásmu železnice pouze na základě výjimky, podle

Odůvodnění: V budoucnu uvažuje o výstavbě na tomto pozemku, pozemek plynule navazuje na zastavěné

posouzení negativních vlivů železnice (hluk a vibrace), pro využití budou navržena případná ochranná

území obce.

opatření realizovaná na náklady stavebníka“. Lokalita E3 nezasahuje do ochranného pásma dráhy dle

Pořizovatel námitku zamítl: Pozemek p.č. 439/1 v k.ú. Bušovice bude ponechán beze změny.

zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Do ochranného pásma dráhy naopak zasahuje lokalita E12, u které
tato podmínka chybí a požadujeme ji doplnit. Dále požadujeme doplnit plochu E12 do výčtu ploch
v posledním odstavci textu části C2) Zastavitelné plochy. V části F1) Regulativy využití ploch, Plochy

Odůvodnění:

bydlení by měl být pro plochu E12 doplněn obdobný bod jako je pro plochy E4, E5, S3 a S4 v části

Pořizovatel a určený zastupitel nejprve rozhodli o tom, že námitce pana Pytlíka bude vyhověno,

F1) Regulativy využití ploch, Plochy smíšené obytné, bod 5. V grafické části by text „(podmíněno

své rozhodnutí odůvodnili takto: Pozemek navazuje na zastavěné území, neklade příliš vysoké nároky na

výjimkou z OP dráhy)“ měl být doplněn v textu popisu plochy (legendě) E4 a E12. Obdobný text je

novou dopravní i technickou infrastrukturu, je ve stejné pozici jako jiné pozemky občanů, např. pozemek

uveden např. u plochy E5.

229/2 v k.ú. Bušovice, které byly do ploch umožňujících výstavbu zařazeny.

3) Povodí Vltavy č.j.41154/2016-342/Če ze dne 5.8.2016:

Při projednání kladného rozhodnutí o námitce podle § 53 odst. 1 stavebního zákona, Krajský úřad

1. V grafické části ÚP bude zakreslen drobný bezejmenný vodní tok (IDVT 12000977), který je

PK odbor ŽP jako dotčený orgán nesouhlasil s tím, aby námitce bylo vyhověno. Svůj nesouhlas odůvodnil

levostranným přítokem Lužnice. Vodní tok (IDVT 12000977) je evidován v Centrální evidenci

tím, že pozemek se nachází na půdě II.třídy ochrany podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně

vodních toků. (zdroj: portál Ministerstva zemědělství: http://voda.gov.cz/portal/cz/ - evidence

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kde v § 4 odst. 3 zákona o ZPF je odnětí

ISVS, Aplikace, CEVT) – viz přiložená situace.

půdy v II. třídě ochrany podmíněno převažujícím veřejným zájmem nad veřejným zájmem ochrany ZPF.

2. Pro navrhovanou výstavbu musí být zajištěn dostatečně vydatný zdroj pitné vody splňující

Jelikož již byl ve fázi zadání a návrhu ÚP vymezen dostatek ploch pro bydlení a případně doplňující

požadavky uvedené v ustanovení § 11, § 13 a § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

zastavitelné plochy pro tento účel lze situovat i mimo půdy I.a II.třídy ochrany, nelze zařazení pozemku

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a

p.č. 439/1 v k.ú. Bušovice považovat za výrazně převažující veřejný zájmem na veřejným zájmem

kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

ochrany ZPF.

3. Veškerá likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu s požadavky ustanovení § 16, §

Toto stanovisko je podle § 4 odst. 2 písm. v) stavebního zákona pro opatření obecné povahy závazné,

31, § 32 odst. 2 a 3, § 35 odst. 2 a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

z tohoto důvodu bylo rozhodnutí o námitce změněno podle stanoviska dotčeného orgánu.

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 274/2001

Návrh vyhodnocení připomínek:
1)Jan Pytlík, narozen 24.10.1990, bytem Bušovice 40, ze dne 15.8.2016: Vymezení území dotčeného
připomínkou: Pozemky p.č. 897 a 425/3 v k.ú. Bušovice. Připomínka: Zrušit návrh lesních ploch B 27
a B 28.
Odůvodnění: Dojde ke změně krajinného rázu na dlouhé roky, historicky zde žádný les nestál, je
bezdůvodné měnit ornou půdu, která může sloužit zemědělským účelům na les. Dojde ke snížení

Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech.
4. Bušovice - plánovaná výstavba centrální ČOV a kanalizace – DČOV budou povolovány pouze
jako stavby dočasné.
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5. Střapole – odpadní vody z DČOV budou vypouštěny především do vodního toku a veřejné

-

3) Sedlecko a Střapole – co se týká pojednání o domovních ČOV v návrhu ÚP toto uvést do souladu

kanalizace v souladu s kanalizačním řádem. Vypouštění odpadních do vod podzemních lze

se zákonem o vodovodech a kanalizacích a do souladu s vodním zákonem (viz § 38 odst.7 vodního

povolit pouze výjimečně (solitérní objekty), pokud nelze vypouštět přečištěné odpadní vody do

zákona), viz připomínka Povodí.

vod povrchových případně do veřejné kanalizace (viz § 38 odst.7 vodního zák.).
6. Sedlecko – odpadní vody z DČOV budou vypouštěny především do vodního toku a veřejné
kanalizace v souladu s kanalizačním řádem. Vypouštění odpadních do vod podzemních lze povolit

-

4) a 5) Projektant prověří, zda návrh ÚP není v rozporu s body č.4) a 5) připomínek Povodí.

-

6) Zohledněna nebude neb je toto řešeno v § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon).

pouze výjimečně (solitérní objekty), pokud nelze vypouštět přečištěné odpadní vody do vod
povrchových případně do veřejné kanalizace (viz § 38 odst.7 vodního zák.).
7. Likvidaci srážkových vod z území požadujeme řešit podle zásady:
8. maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do půdy, tzn. minimalizovat
zpevňování ploch území nepropustnými materiály,
9. ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody především dešťovými stokami oddílné kanalizace a
odpadní vody splaškovými stokami oddílné kanalizace,
10. pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové vody společně s odpadními jednotnou

Úprava návrhu dohodnutá při veřejném projednání s projektantem:


Komunikace v ploše B1 budou pojednány jako veřejně prospěšné stavby.



Do výkresu TDI vyznačit stáv.účel.komunikaci na severním okraji zastavěného území Bušovice ke
„Třem lipám“.



Do návrhu ÚP budou zapracovány stavby, které už byly započaty – v Sedlecku – Jan Huml.



Ve výkresu TDI vyznačit rozoranou komunikaci ze Sedlecka na „Richardov“.

kanalizací.

Otisk úředního razítka

11. Upozorňujeme na nutnost respektování oprávnění Povodí Vltavy (Lesy ČR, státní podnik), státní

Ing. Oldřich Dienstbier

podnik při správě vodních toků (ustanovení § 47, § 49 a § 59 vodního zákona a vyhlášky č.
178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností
souvisejících se správou vodních toků).
12. Záměry staveb, zařízení nebo činností na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků
nebo na pozemcích s nimi sousedících, musí být projednány s Povodím Vltavy, státním podnikem,

vedoucí stavebního odboru
Obdrží:
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Ing.arch. Petr Tauš, Bělohorská č.p. 3, 301 64 Plzeň

závodem Berounka.

Návrh ÚP byl projektantem upraven a předán pořizovateli. Zpracována byla verze 10/2016.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínky takto:
-

Dopisem ze dne 15.11.2016 pořizovatel oznámil konání opakovaného projednání návrhu ÚP:

1) Připomínce bude vyhověno, plochy B 27 a B 28 budou ponechány v ploše pro zemědělské využití,
a to zejména z hlediska ochrany bezpečnosti silničního provozu a pak také proto, že obec nemá zájem
tyto pozemky zalesňovat.

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:

-

2) Připomínce bude vyhověno, projektant prověří zmíněné a pokud bude nutno, opraví.

Tel.:

-

3) 1. Připomínce bude vyhověno, potok bude zakreslen.

E-mail:

-

3) 2. Projektant prověří, jestli návrh ÚP se zabývá dostatečně vydatným zdrojem pitné vody splňující

ID datové

požadavky uvedené v ustanovení § 11, § 13 a § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/8929/OST/16

V Rokycanech: 15.11.2016

Dagmar Svobodová
371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění pozdějších předpisů. Popřípadě tuto problematiku dořeší.
-

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

3) Bušovice: DČOV budou ponechány jako stavby trvalé, neb obec v současné době nemůže
garantovat výstavbu centrální ČOV z finančních důvodů v a v konkrétním čase v budoucnosti.
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OZNÁMENÍ
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako

oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

tisk úředního razítka

řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1

Ing. Oldřich Dienstbier

stavebního zákona zpracování návrhu Územního plánu Bušovice a projednal ho s dotčenými orgány,

vedoucí stavebního odboru

krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 a § 53 odst.1 a 2 stavebního zákona doručuje upravený a

Program veřejného jednání:

posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou.

1.

Úvod (pořizovatel)

Pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání se koná

2.

Informace o postupu pořizování (pořizovatel)

3.

Odborný výklad územního plánu (projektant)

4.

Diskuse, dotazy (zodpovídají-pořizovatel, projektant, starosta a přítomní zástupci dotčených

dne 9.1.2017 (pondělí) od 18:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kulturním sále v Bušovicích čp.145.
Kde je možné do návrhu územního plánu nahlédnout:
Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny Po a St 7:30 - 16:30 a

orgánů)
5.

Uplatnění námitek, připomínek či stanovisek do protokolu z veřejného jednání

6.

Závěr (pořizovatel)

v obci, pro kterou se ÚPpořizuje. Dálkovým způsobem je možné do návrhu územního plánu nahlédnout
na www.rokycany.cz, městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí a jejich změny, obec Bušovice,
projednávaný nový ÚPBušovice. Vystavena je zde aktuální verze vyhotovená v 10/2016.
Jak je možné k návrhu územního plánu vyjádřit svůj názor:
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání je možné k návrhu územního plánu uplatnit:

Informace o doručování tohoto oznámení (veřejné vyhlášky):
1. Veřejná vyhláška bude vystavena na úředních deskách MěÚ Rokycany a OÚ Bušovice od
16.11.2016 do doby konání veřejného projednání + 7dnů (tj.do 16.1.2017).
2. 15. den po dni vyvěšení je dnem doručení veřejné vyhlášky (tj. 1.12.2016).
3. Zároveň bude veřejná vyhláška vystavena k dálkovému nahlížení ve stejných lhůtách.

1) Námitky:
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb

Způsoby doručení tohoto oznámení:

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou.
2) Připomínky:
Každý (kdokoliv) může uplatnit své připomínky.
3) Stanoviska:
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k



Obdrží veřejnou vyhláškou:

Veřejnost (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti)


Obdrží jednotlivě (do datové schránky nebo dodejkou):

Obec, pro kterou je ÚPpořizován:
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Projektant, který bude mít při veřejném projednání odborný výklad:
Ing.arch. Petr Tauš, Bělohorská č.p. 3, 301 64 Plzeň

částem řešení návrhu územního plánu, které byly od společného jednání změněny.

Sousední obce:

Poučení:

Obec Břasy, IDDS: p8ubrid

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby

Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj
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Obec Litohlavy, Obecní úřad, IDDS: 85bbrfr

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., IDDS: pzkgw87

Obec Osek, IDDS: 89say7c

Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats

Obec Smědčice, IDDS: ceway9p

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

Obec Nadryby, IDDS: nw7btcz

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha,

Obec Všenice, IDDS: dxdavvx

IDDS: hjyaavk

Dotčené orgány:

ČEPRO,a.s., IDDS: hk3cdqj

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Česká geologická služba - GEOFOND, Kostelní č.p. 26, 170 06 Praha

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

České radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS:

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01 Rokycany 1

5ixai69

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

R E V O S Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

RWE Distribuční služby, s.r.o.,, IDDS: jnnyjs6

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Státní veterinární správa, IDDS: z5d8b62

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

UPC Česká republika, a.s., IDDS: 4hds44f

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha, IDDS: hjyaavk

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IDDS: rrwciem

Obecní úřad Bušovice, IDDS: yu3bmir

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Vodafone Czech Republic a. s., IDDS: 29acihr

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

Správa úložišť radioaktivních odpadů, IDDS: 6qsigjs

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

ČEZ, a. s., IDDS: yqkcds6

Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

Státní pozemkový úřad, IDDS: yphaax8

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy, IDDS: 9gsaax4

Lesy ČR s.p., Správa toků- oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn

Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur

RWE Supply & Trading CZ, a.s., IDDS: rjycg7e

Krajský úřad:

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif

Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (oprávněný

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

investor) a ostatní organizace hájící v předmětném území své zájmy:

………………………………………………………………………………………………………………
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Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce pořizovatele a dálkovým způsobem ve dnech

www.rokycany.cz, městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí a jejich změny, obec Bušovice,

16.11.2016 až 18.1.2017 Jednotlivě byla doručena ve dnech 15.11.2016 až 21.11.2016.

projednávaný nový ÚPBušovice. Vystavena je zde aktuální verze vyhotovená v 10/2016, původně

……………………………………………………………………………………………………………

vystavená verze z 05/2016 je neplatná.
Jak je možné k návrhu územního plánu vyjádřit svůj názor:

Dopisem ze dne 5.12.2016 byl změněn termín konání veřejného opakovaného projednání návrhu
ÚP:
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/9479/OST/16

V Rokycanech: 5.12.2016

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání je možné k návrhu územního plánu uplatnit:
1) Námitky:
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb

Dagmar Svobodová

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, ve kterých musí uvést

371 706 145

odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené

dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp

námitkou.
2) Připomínky:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Každý (kdokoliv) může uplatnit své připomínky.
3) Stanoviska:
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k
částem řešení návrhu územního plánu, které byly od společného jednání změněny.

ZMĚNA TERMÍNU
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1
stavebního zákona zpracování návrhu Územního plánu Bušovice a projednal ho s dotčenými orgány,

Poučení:
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Otisk úředního razítka

Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 a § 53 odst.1 a 2 stavebního zákona doručuje upravený a

Ing. Oldřich Dienstbier

posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou.
Pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání se koná
dne 30.1.2017 (pondělí) od 18:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kulturním sále v Bušovicích čp.145. Původní termín konání opakovaného
veřejného jednání dne 9.1.2016, oznámený dopisem ze dne 15.11.2016 (č.j.dopisu: 8929/16), se
z technických důvodů ruší.

vedoucí stavebního odboru
Program veřejného jednání:
1. Úvod (pořizovatel)
2. Informace o postupu pořizování (pořizovatel)
3. Odborný výklad územního plánu (projektant)
4. Diskuse, dotazy (zodpovídají-pořizovatel, projektant, starosta a přítomní zástupci dotčených
orgánů)

Kde je možné do návrhu územního plánu nahlédnout:

5. Uplatnění námitek, připomínek či stanovisek do protokolu z veřejného jednání

Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny Po a St 7:30 - 16:30 a v obci,

6. Závěr (pořizovatel)

pro kterou se ÚPpořizuje. Dálkovým způsobem je možné do návrhu územního plánu nahlédnout na

Informace o doručování tohoto oznámení (veřejné vyhlášky):
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1. Veřejná vyhláška bude vystavena na úředních deskách MěÚ Rokycany a OÚ Bušovice od
6.12.2016 do doby konání veřejného projednání + 7dnů (tj.do 7.2.2017).

Obecní úřad Bušovice, IDDS: yu3bmir
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

2. 15. den po dni vyvěšení je dnem doručení veřejné vyhlášky (tj. 22.12.2016).

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

3. Zároveň bude veřejná vyhláška vystavena k dálkovému nahlížení ve stejných lhůtách.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

Způsoby doručení tohoto oznámení:


Obdrží veřejnou vyhláškou:

Veřejnost (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd

veřejnosti)


Obdrží jednotlivě (do datové schránky nebo dodejkou):

Obec, pro kterou je ÚPpořizován:
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Projektant, který bude mít při veřejném projednání odborný výklad:
Ing.arch. Petr Tauš, Bělohorská č.p. 3, 301 64 Plzeň
Sousední obce:
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj
Obec Litohlavy, Obecní úřad, IDDS: 85bbrfr
Obec Osek, IDDS: 89say7c
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
Obec Nadryby, IDDS: nw7btcz
Obec Všenice, IDDS: dxdavvx
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01 Rokycany 1
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní veterinární správa, IDDS: z5d8b62
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha, IDDS: hjyaavk

Státní pozemkový úřad, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Krajský úřad:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (oprávněný
investor) a ostatní organizace hájící v předmětném území své zájmy:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., IDDS: pzkgw87
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha,
IDDS: hjyaavk
ČEPRO,a.s., IDDS: hk3cdqj
Česká geologická služba - GEOFOND, Kostelní č.p. 26, 170 06 Praha
České radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS:
5ixai69
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
R E V O S Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
RWE Distribuční služby, s.r.o.,, IDDS: jnnyjs6
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
UPC Česká republika, a.s., IDDS: 4hds44f
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IDDS: rrwciem
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Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx

Vyřizuje:

Vodafone Czech Republic a. s., IDDS: 29acihr

Tel.:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

E-mail:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

ID datové

Správa úložišť radioaktivních odpadů, IDDS: 6qsigjs

schránky:

Dagmar Svobodová
371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp
VÝZVA

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
ČEZ, a. s., IDDS: yqkcds6

NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného

Lesy ČR s.p., Správa toků- oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn

projednání návrhu územního plánu Bušovice a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval podle § 53 odst. 1

RWE Supply & Trading CZ, a.s., IDDS: rjycg7e

stavebního zákona návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

územního plánu.

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif

Pořizovatel v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

vyzývá
Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce pořizovatele a dálkovým způsobem ve dnech
6.12.2016 až 7.2.2017. Jednotlivě byla doručena ve dnech 5.12.2016 až 7.12.2016.

dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, aby k nim uplatnily stanoviska ve lhůtě
30 dnů ode dne obdržení.

………………………………………………………………………………………………………………

Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené
lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.

Rok 2017

Otisk úředního razítka
Ing. Oldřich Dienstbier

Opakovaného veřejného projednání, které se konalo dne 30.1.2017 v místě podle pozvánky, a to

vedoucí stavebního odboru

od 18 hodin. Jednání se zúčastnilo 18 osob, včetně pořizovatele. Jednání proběhlo podle programu, při
jednání bylo dohodnuty úpravy, které jsou dále uvedeny v návrhu rozhodnutí o námitkách.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dne 13.2.2017 vyhodnotili výsledky projednání

Příloha:
-

Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

a s ohledem na veřejné zájmy zpracovali návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, které

Obdrží:

bylo dopisem ze dne 20.2.2017 zasláno dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska:

Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Spis. zn.:
Č.j.:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/1261/OST/17

V Rokycanech: 20.2.2017

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01 Rokycany 1
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
76

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

………………………………………………………………………………………………………………..

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Návrh rozhodnutí o námitkách:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb

.....................................................................................................................................................

Státní veterinární správa, IDDS: z5d8b62

Jana

Šmídková, bytem Bušovice 170, ze dne 3.2.2017:

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,, odbor územní správy majetku Praha, IDDS: hjyaavk

1) Ve výkrese VPS je chybně zakresleno VPO WK10 do zastavitelného území.

Obec Bušovice, Obecní úřad Bušovice, IDDS: yu3bmir

2) Ve výkrese VPS upravit zákres VPO WK4 u plochy B19 tak, aby nevedlo přes pozemek p.č. 229/2

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

v k.ú. Bušovice.
3) Ve výkrese VPS upravit plochu VPO WK6 tak, aby nevedlo přes pozemek p.č. 229/2 v k.ú.
Bušovice.

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

4) Do textové části návrhu ÚP doplnit k definici pojmu: Chov drobného zvířectva, chov koní pro

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4

soukromé účely.

Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd

5) Pozemek p.č. 1066 doplnit do návrhu ÚP jako komunikaci.

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4

Odůvodnění námitky:

Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

1)

Chyba v zákresu, v ostatních výkresech je zakresleno jinak.

2)

+ 3): VPO WK4 a WK6 by komplikovala umístění staveb a oplocení na pozemku p.č. 229/2
v k.ú. Bušovice.

4) Z důvodu plánování chovu koní v ploše smíšené obytné venkovské, kde návrh ÚP připouští pouze
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové
schránky:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/1261/OST/17

V Rokycanech: 20.2.2017

chov králíků, drůbeže, holubů apod. nikoliv však skotu, prasat a koní.
5) Z důvodu využití tohoto pozemku pro společná zařízení např. cesty při komplexních pozemkových

Dagmar Svobodová

úpravách.

371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz

Návrh rozhodnutí o námitce:
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Námitce č. 1 se vyhovuje.
NÁVRH

Námitce č. 2 se vyhovuje.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Námitce č. 3 se vyhovuje.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného
projednání návrhu územního plánu Bušovice a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval podle § 53 odst. 1

Námitka č. 4 se zamítá.
Námitce č. 5 se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:

stavebního zákona a navrhuje rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu

Ad 1): Ve výkresu VPS zřejmě došlo k chybnému zákresu VPO WK10, které má totožný rozsah jako

územního plánu v rámci opakovaného veřejného pojednání :

plocha B23, např. ve výkrese koordinačním je tento zákres správný.
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Ad 2): Ve výkresu VPS zřejmě došlo k chybnému zákresu VPO WK4, které má totožný rozsah jako

Námitce č. 1 bude vyhověno.

plocha B19, např. ve výkrese koordinačním je tento zákres správný.

Námitce č. 2 bude vyhověno.

Ad 3): Na veřejném projednání bylo dohodnuto, že VPO WK6 bude zcela vypuštěno. Z tohoto důvodu

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:

bylo námitce vyhověno.
Ad 4): Námitka byla zamítnuta z důvodu, že kůň je svojí velikostí srovnatelný s velikostí skotu, který je
z definice pojmu „Chov drobného zvířectva“ vyloučen. Stavby pro koně lze umístit v ploše zemědělské,
která těsně navazuje na pozemky namítající.
Ad 5): Námitce bylo vyhověno z důvodu zajištění nejméně nákladného příjezdu k pozemku p.č. p.č. 229/2
v k.ú. Bušovice, kde v budoucnu mohou vzniknout pozemky pro výstavbu rodinných domů a přes
zastavěnou část obce je příjezd již nemožné zřídit. Jinudy jen za vynaložení neúměrně vysokých nákladů.
………………………………………………………………………………………………………………..
4) Ing.Jaroslava Bošková, Losiná 261, Nezvěstice, ze dne 7.2.2017:
Nesouhlasím se zahrnutím pozemku p.č. 439/21 v k.ú. Bušovice do protierozních opatření WK4.
Odůvodnění námitky: Protierozní opatření WK4 rozděluje pozemek na dvě části bez možnosti přístupu a
obdělávání mechanizací a tím dochází ke znehodnocení tohoto pozemku.

Ad 1): Ve výkresu VPS zřejmě došlo k chybnému zákresu VPO WK10, které má totožný rozsah jako
plocha B23, např. ve výkrese koordinačním je tento zákres správný.
Ad 2): Námitce bude vyhověno, neboť zmenšením plochy WK10 do rozsahu plochy B23 bude zmenšeno i
právo k pozemkům v sousední ploše B13, která je určena pro výstavbu a kde je ve výkresu VPS chybně
zakresleno VPO WK10 nad rámec plochy B23.
……………………………………………………………………………………………………………….
6) Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. čp. 400 Osek, ze den 6.1.2017:
Do návrhu ÚP navrhujeme zapracování rozvojových ploch výroby a skladování podle přílohy č. 1
nebo 2. Přílohy jsou v příloze k tomuto dopisu.
Odůvodnění námitky:
Stávající středisko v Bušovicích obsahuje budovy z 50-tých let, které již neodpovídají současným
požadavkům na životní prostředí zvířat i prac.prostředí zaměstnanců. Záměrem společnosti je

Návrh rozhodnutí o námitce:

modernizace střediska v Buš.výstavbou nových stájí pro skot u východní strany areálu, které je

Námitce bude vyhověno.

nejvzdálenější od obce, čímž by v západní části, která je blíže obci by došlo ke snížení počtu

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:

ustájených zvířat. Návrh ÚP tento rozvoj neumožňuje, neb do plochy pro výrobu a skladování je

Na veřejném projednání bylo dohodnuto, že VPO WK4 bude zcela vypuštěno, z tohoto důvodu lze
námitce vyhovět.
……………………………………………………………………………………………………………….
5) Ing.Hana Záhlavová, Bušovice 163, Ing.Jan Záhlava, Bušovice 59, ze dne 23.1.2017:
1. Požadujeme upravit grafiku prvku WK10 ve výkresu VPS tak, aby bylo pouze v lokalitě B23.
2. Zároveň požadujeme zrušení vyvlastnění pozemku v této lokalitě.
Odůvodnění námitky:
Opatření WK10 – revitalizace potoka nekoresponduje s vyznačením – šrafováním ve výkresu
VPS. Opatření WK10 totiž ve výkresu VPS přesahuje svým šrafováním vyznačenou plochu B23 a

zahrnut pouze stávající areál.v Buš., kde nejsou k dispozici dostatečně velké prostory pro výstavbu
nové stáje a také její umístění dále od obce.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Požadovanou stavbu pro zemědělství, kterou namítající hodlá realizovat na východní straně
stávajícího areálu, lze umístit ve stabilizované ploše pro výrobu a skladování (která je vymezena
v rozsahu stávajícího areálu pro zemědělství), např. na pozemku p.č. 66/4 v k.ú. Bušovice o výměře
5050m2, které se nachází ve východní části této plochy či na pozemcích dalších v této ploše.
Dále by bylo záměr možné umístit do plochy zemědělské, která také umožňuje umístění staveb pro

zasahuje až do plochy určené k zástavbě. Při tom v textové zprávě na straně 13 a v legendě výkresu VPS

zemědělství, což stáj pro skot je, viz § 3 odst.f) vyhlč. 268/2009 Sb., ze dne 12. srpna 2009, o technických

je uvedeno, že opatření WK10 se váže k lokalitě B23, nikoliv tedy k ploše navržené pro zástavbu.

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. v této ploše zemědělské namítající vlastní

Návrh rozhodnutí o námitce:

pozemek p.č. 673 v k.ú. Buš. o výměře 7676m2, který je také východně od stávajícího zemědělského
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areálu.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto námitku zamítnout a ÚPponechat bez úpravy.
……………………………………………………………………………………………………………..
Vypořádání připomínek:
………………………………………………………………………………………………………….
1) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, ze dne 15.12.2016: V zastavěném území obce nelze
použít izolované vodiče SAX.
Vypořádání: Připomínka bude zohledněna a textová část ÚP, která obsahuje chybné řešení, bude
opravena do více všeobecné roviny bez určování konkrétního druhu vodiče.
…………………………………………………………………………………………………………
2) Povodí Vltavy, Denisovo nábř.14, Plzeň ze dne 6.2.2017:
V grafické části ÚP bude zakreslen drobný bezejmenný vodní tok, který je přítokem levostranným
Lužnice, viz příloha.

Vypořádání: Připomínce nebude vyhověno, předmětný tok se nachází v ploše zemědělské, která
hlavně obsahuje pozemky ZPF, kterými jsou i vodní toky. Navíc tento potok není evidován v katastru
nemovitostí jako vodní plocha. A slouží jen k odvádění dešťových vod z polí. Není důvod samostatně
tento tok vymezovat. 90% dní v roce v tomto toku neteče žádná voda.
……………………………………………………………………………………………………………….
Dohodnuté úpravy při opakovaném veřejném projednání:
Z VPS bude vypuštěno VPO – WK4, WK 2 a WK3, VPO WK10 bude zmenšeno na rozsah plochy
B23. V návrhu ÚP bude plocha S13 prodloužena podél ZÚ až na hranici k.ú., kde bude navazovat na
stávající komunikaci.
……………………………………………………………………………………………………………..
Úpravy návrhu ÚP dohodnuté s určeným zastupitelem:
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Z textové části budou odstraněny podmínky využití plochy protierozních opatření a to tak, že tato

Vyřizuje:

plocha bude v textové části zcela zrušena. Dále bude prověřeno a popř. upraveno, aby plochy pod

Tel.:

překryvnou plochou protierozních opatření umožňovaly vznik tohoto opatření. A v grafické části bude

E-mail:

plocha protierozních opatření ponechána ne jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití, ale

ID datové

jako součást jednotlivých ploch pod ní. Nazvaná bude pouze „protierozní opatření“, ne „plocha

schránky:

Dagmar Svobodová
371 706 145
dagmar.svobodova@rokycany.cz
mmfb7hp

protierozních opatření“.
Bude sjednocena legenda výkresů a názvy ploch v textové části. Např. v textové části je název

Pokyn k úpravě návrhu územního plánu podle výsledku projednání podle § 53 odst.1 stavebního
zákona

plochy smíšená obytná, ve výkrese smíšená obytná– venkovská.
V legendě výkresu koordinačního je použit nesprávný název plochy smíšené nezastavěného území,
nutno opravit.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného

…………………………………………………………………………………………………………….
Uplatněná stanoviska s požadavky:

projednání návrhu územního plánu Bušovice (ÚP) a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval podle § 53
odst. 1 stavebního zákona

návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných

k návrhu územního plánu (dále jen "návrh rozhodnutí"). Návrh rozhodnutí je níže uveden. Pořizovatel
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí (dále jen „Městský úřad Rokycany, OŽP“), jako
dotčený orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona České národní rady č.

tímto dává pořizovatel pokyn k úpravě předmětného návrhu ÚP Bušovice podle návrhu rozhodnutí. Návrh
rozhodnutí byl projednán s dotčenými orgány, které s ním souhlasily.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává toto
stanovisko:

Návrh rozhodnutí o námitkách:

Biokoridor vymezený podél Bušovického potoka, respektive jeho nefunkční část v zastavěné části
obce Bušovice nedosahuje potřebných parametrů. Požadujeme, aby byl rozšířen do zahrad v současně

.....................................................................................................................................................
A) Jana Šmídková, bytem Bušovice 170, ze dne 3.2.2017:

zastavěném území (plochy smíšené obytné – venkovské) na minimální šířku 20 m, tak jak byl vyznačen v

1. Ve výkrese VPS je chybně zakresleno VPO WK10 do zastavitelného území.

původním výkresu.

2. Ve výkrese VPS upravit zákres VPO WK4 u plochy B19 tak, aby nevedlo přes
Otisk úředního razítka
Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

………………………………………………………………………………………………………………

pozemek p.č. 229/2 v k.ú. Bušovice.
3. Ve výkrese VPS upravit plochu VPO WK6 tak, aby nevedlo přes pozemek p.č. 229/2
v k.ú. Bušovice.
4. Do textové části návrhu ÚP doplnit k definici pojmu: Chov drobného zvířectva, chov

Tato výzva byla doručena dne 21.2.2017. Lhůta pro uplatnění stanovisek tedy skončila dne
23.3.2017. V této lhůtě byla uplatněna stanoviska, která byla vesměs bez požadavků.
Dopisem ze dne 27.3.2017 pořizovatel vydal pokyn k úpravě návrhu ÚP:

koní pro soukromé účely.
5. Pozemek p.č. 1066 doplnit do návrhu ÚP jako komunikaci.
Odůvodnění námitky:
1. Chyba v zákresu, v ostatních výkresech je zakresleno jinak.

Spis. zn.:
Č.j.:

MeRo/9377/OST/13 Svo
MeRo/2234/OST/17

V Rokycanech: 27.3.2017

2. + 3): VPO WK4 a WK6 by komplikovala umístění staveb a oplocení na
pozemku p.č. 229/2 v k.ú. Bušovice.
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3. Z důvodu plánování chovu koní v ploše smíšené obytné venkovské, kde návrh
ÚP připouští pouze chov králíků, drůbeže, holubů apod. nikoliv však skotu,
prasat a koní.
4. Z důvodu využití tohoto pozemku pro společná zařízení např. cesty při
komplexních pozemkových úpravách.
Návrh rozhodnutí o námitce:

Námitce bude vyhověno.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Na veřejném projednání bylo dohodnuto, že VPO WK4 bude zcela vypuštěno, z tohoto důvodu lze
námitce vyhovět.
……………………………………………………………………………………………………………….
C) Ing.Hana Záhlavová, Bušovice 163, Ing.Jan Záhlava, Bušovice 59, ze dne 23.1.2017:

Námitce č. 1 se vyhovuje.

1. Požadujeme upravit grafiku prvku WK10 ve výkresu VPS tak, aby bylo pouze v lokalitě B23.

Námitce č. 2 se vyhovuje.

2. Zároveň požadujeme zrušení vyvlastnění pozemku v této lokalitě.

Námitce č. 3 se vyhovuje.

Odůvodnění námitky:

Námitka č. 4 se zamítá.

Opatření WK10 – revitalizace potoka nekoresponduje s vyznačením – šrafováním ve výkresu

Námitce č. 5 se vyhovuje.

VPS. Opatření WK10 totiž ve výkresu VPS přesahuje svým šrafováním vyznačenou plochu B23 a

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:

zasahuje až do plochy určené k zástavbě. Při tom v textové zprávě na straně 13 a v legendě výkresu VPS

Ad 1): Ve výkresu VPS zřejmě došlo k chybnému zákresu VPO WK10, které má totožný rozsah jako

je uvedeno, že opatření WK10 se váže k lokalitě B23, nikoliv tedy k ploše navržené pro zástavbu.

plocha B23, např. ve výkrese koordinačním je tento zákres správný.

Návrh rozhodnutí o námitce:

Ad 2): Ve výkresu VPS zřejmě došlo k chybnému zákresu VPO WK4, které má totožný rozsah jako

Námitce č. 1 bude vyhověno.

plocha B19, např. ve výkrese koordinačním je tento zákres správný.

Námitce č. 2 bude vyhověno.

Ad 3): Na veřejném projednání bylo dohodnuto, že VPO WK6 bude zcela vypuštěno. Z tohoto důvodu

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:

bylo námitce vyhověno.

Ad 1): Ve výkresu VPS zřejmě došlo k chybnému zákresu VPO WK10, které má totožný rozsah jako

Ad 4): Námitka byla zamítnuta z důvodu, že kůň je svojí velikostí srovnatelný s velikostí skotu, který je
z definice pojmu „Chov drobného zvířectva“ vyloučen. Stavby pro koně lze umístit v ploše zemědělské,
která těsně navazuje na pozemky namítající.
Ad 5): Námitce bylo vyhověno z důvodu zajištění nejméně nákladného příjezdu k pozemku p.č. p.č. 229/2
v k.ú. Bušovice, kde v budoucnu mohou vzniknout pozemky pro výstavbu rodinných domů a přes
zastavěnou část obce je příjezd již nemožné zřídit. Jinudy jen za vynaložení neúměrně vysokých nákladů.
………………………………………………………………………………………………………………..
B) Ing.Jaroslava Bošková, Losiná 261, Nezvěstice, ze dne 7.2.2017:
Nesouhlasím se zahrnutím pozemku p.č. 439/21 v k.ú. Bušovice do protierozních opatření WK4.
Odůvodnění námitky: Protierozní opatření WK4 rozděluje pozemek na dvě části bez možnosti přístupu a
obdělávání mechanizací a tím dochází ke znehodnocení tohoto pozemku.
Návrh rozhodnutí o námitce:

plocha B23, např. ve výkrese koordinačním je tento zákres správný.
Ad 2): Námitce bude vyhověno, neboť zmenšením plochy WK10 do rozsahu plochy B23 bude zmenšeno i
právo k pozemkům v sousední ploše B13, která je určena pro výstavbu a kde je ve výkresu VPS chybně
zakresleno VPO WK10 nad rámec plochy B23.
……………………………………………………………………………………………………………….
7) Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. čp. 400 Osek, ze den 6.1.2017:
Do návrhu ÚP navrhujeme zapracování rozvojových ploch výroby a skladování podle přílohy č. 1
nebo 2. Přílohy jsou v příloze k tomuto dopisu.
Odůvodnění námitky:
Stávající středisko v Bušovicích obsahuje budovy z 50-tých let, které již neodpovídají současným
požadavkům na životní prostředí zvířat i prac.prostředí zaměstnanců. Záměrem společnosti je
modernizace střediska v Buš.výstavbou nových stájí pro skot u východní strany areálu, které je
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nejvzdálenější od obce, čímž by v západní části, která je blíže obci by došlo ke snížení počtu
ustájených zvířat. Návrh ÚP tento rozvoj neumožňuje, neb do plochy pro výrobu a skladování je
zahrnut pouze stávající areál.v Buš., kde nejsou k dispozici dostatečně velké prostory pro výstavbu
nové stáje a také její umístění dále od obce.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Požadovanou stavbu pro zemědělství, kterou namítající hodlá realizovat na východní straně
stávajícího areálu, lze umístit ve stabilizované ploše pro výrobu a skladování (která je vymezena
v rozsahu stávajícího areálu pro zemědělství), např. na pozemku p.č. 66/4 v k.ú. Bušovice o výměře
5050m2, které se nachází ve východní části této plochy či na pozemcích dalších v této ploše.
Dále by bylo záměr možné umístit do plochy zemědělské, která také umožňuje umístění staveb pro
zemědělství, což stáj pro skot je, viz § 3 odst.f) vyhlč. 268/2009 Sb., ze dne 12. srpna 2009, o technických
požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. v této ploše zemědělské namítající vlastní
pozemek p.č. 673 v k.ú. Buš. o výměře 7676m2, který je také východně od stávajícího zemědělského
areálu.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto námitku zamítnout a ÚPponechat bez úpravy.
……………………………………………………………………………………………………………..
Vypořádání připomínek:
………………………………………………………………………………………………………….
3) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, ze dne 15.12.2016: V zastavěném území obce nelze
použít izolované vodiče SAX.
Vypořádání: Připomínka bude zohledněna a textová část ÚP, která obsahuje chybné řešení, bude
opravena do více všeobecné roviny bez určování konkrétního druhu vodiče.

Vypořádání: Připomínce nebude vyhověno, předmětný tok se nachází v ploše zemědělské, která
hlavně obsahuje pozemky ZPF, kterými jsou i vodní toky. Navíc tento potok není evidován v katastru
nemovitostí jako vodní plocha. A slouží jen k odvádění dešťových vod z polí. Není důvod samostatně
tento tok vymezovat. 90% dní v roce v tomto toku neteče žádná voda.
……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
4) Povodí Vltavy, Denisovo nábř.14, Plzeň ze dne 6.2.2017:
V grafické části ÚP bude zakreslen drobný bezejmenný vodní tok, který je přítokem levostranným
Lužnice, viz příloha.

Dohodnuté úpravy při opakovaném veřejném projednání:
Z VPS bude vypuštěno VPO – WK4, WK 2 a WK3, VPO WK10 bude zmenšeno na rozsah plochy B23.
V návrhu ÚP bude plocha S13 prodloužena podél ZÚ až na hranici k.ú., kde bude navazovat na stávající
komunikaci.
……………………………………………………………………………………………………………..
Úpravy návrhu ÚP dohodnuté s určeným zastupitelem:
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Z textové části budou odstraněny podmínky využití plochy protierozních opatření a to tak, že tato
plocha bude v textové části zcela zrušena. Dále bude prověřeno a popř. upraveno, aby plochy pod

1.3. STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ K NÁVRHU
Informace o tom, které dotčené orgány se v průběhu pořizování vyjádřily, uvedena již výše.

překryvnou plochou protierozních opatření umožňovaly vznik tohoto opatření. A v grafické části bude

Dotčené orgány se vyjádřily bez připomínek či souhlasně, kromě orgánu ochrany ZPF a orgánu ochrany

plocha protierozních opatření ponechána ne jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití, ale

veřejného zdraví KHS. Stanovisky byla dohodnuta. Podrobnosti výše.

jako součást jednotlivých ploch pod ní. Nazvaná bude pouze „protierozní opatření“, ne „plocha
protierozních opatření“.

KÚPK,ORR, v rámci metodického vedení k zadání i k návrhu ÚP uplatnil své požadavky, které
byly zohledněny.

Bude sjednocena legenda výkresů a názvy ploch v textové části. Např. v textové části je název
plochy smíšená obytná, ve výkrese smíšená obytná– venkovská.
V legendě výkresu koordinačního je použit nesprávný název plochy smíšené nezastavěného území,
nutno opravit.
…………………………………………………………………………………………………………….
Uplatněná stanoviska s požadavky:

1.4. SDĚLENÍ, JAK BYLY ZOHLEDNĚNY PŘIPOMÍNKY SOUSEDNÍCH OBCÍ V RÁMCI
ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
Sousední obce se nevyjádřily.
2. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem:

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí (dále jen „Městský úřad Rokycany, OŽP“), jako

Vyhodnocení již provedl projektant v odůvodnění ÚP, pořizovatel se s tímto ztotožňuje, a proto

dotčený orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona České národní rady č.

není zde nutno duplicitně uvádět.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává toto

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a

stanovisko:

urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území:
Cíle a úkoly územního plánování jsou stanoveny v § 18 a § 19 stavebního zákona. Cílem územního

Biokoridor vymezený podél Bušovického potoka, respektive jeho nefunkční část v zastavěné části

plánování je mimo jiné vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve

obce Bušovice nedosahuje potřebných parametrů. Požadujeme, aby byl rozšířen do zahrad v současně

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost

zastavěném území (plochy smíšené obytné – venkovské) na minimální šířku 20 m, tak jak byl vyznačen v

společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky

původním výkresu.

života generací budoucích. Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Otisk úředního razítka

Základními principy rozvoje území je zachování historické urbanistické struktury jednotlivých obcí,

Ing. Oldřich Dienstbier

nezahušťovat nadměrně zastavěného území novou zástavbou.

vedoucí stavebního odboru

ÚPnavrhuje zastavitelné plochy pro bydlení v návaznosti na stávající zastavěné území, logicky doplňuje

Obdrží:

stávající strukturu zástavby a zarovnává současné hranice zastavěného území. Vyhodnocení tohoto souladu

Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir

provedl také projektant v odůvodnění ÚP, pořizovatel se s tímto hodnocením také ztotožňuje.

Ing.arch. Petr Tauš, Bělohorská č.p. 3, 301 64 Plzeň

c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

…………………………………………………………………………………….

Pořizovatel přezkoumal návrh územního plánu z hlediska stavebního zákona a z hlediska vyhlášek
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Následně pořizovatel zpracoval toto odůvodnění a návrh ÚP, včetně odůvodnění zpracovaného

územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a neshledal

pořizovatelem, předložil zastupitelstvu obce k vydání.

žádný rozpor mezi zákonnou úpravou a předloženým návrhem územního plánu.

………………………………………………………………………………………………………

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:
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Návrh územního plánu byl zaslán těm dotčeným orgánům, které podle zvláštních předpisů uplatňují

2. Grafická část odůvodnění

stanoviska k územnímu plánu. Dotčené orgány uplatnily ve svých stanoviscích požadavky, které byly

a) výkres širších vztahů

1 : 50 000

akceptovány a zapracovány do návrhu územního plánu. Návrh územního plánu je v souladu s požadavky

b) koordinační výkres

1 : 5 000

zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů.

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000

3. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán ve
stanovisku k návrhu zadání územního plánu neuplatnil požadavek na posouzení územního plánu z
hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) a vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či
ptačí oblast. Z tohoto důvodu nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území.
4.

STANOVISKO

KRAJSKÉHO

ÚŘADU

K VYHODNOCENÍ

VLIVŮ

NA

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO
Zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí nebylo dotčeným orgánem
požadováno, proto nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
5. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Vyhodnocení již provedl projektant v odůvodnění ÚP, pořizovatel se s tímto ztotožňuje, a proto
není zde nutno duplicitně uvádět.
6. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Zastavěné území obce je již zastavěno a uvnitř zastavěného území již není dostatek nezastavěných
pozemků. Nové zastavitelné plochy byly vymezeny na základě požadavků obce definovaných v zadání
územního plánu, předpokládaného demografického vývoje, průzkumů a rozborů provedených, podnětů
občanů vznesených již při projednávání zadání územního plánu nebo v průběhu pořizování návrhu ÚP.
7. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Uvedeno výše v části o postupu pořizování ÚP.
8. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínky uplatněny byly, jejich vyhodnocení je uvedeno výše v části o postupu pořizování ÚP.
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C. POUČENÍ
Proti územnímu plánu Bušovice, vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

D. ÚČINOST
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

...............................................

.............................................................

Ing. Stanislav Štrunc

Mgr. Luboš Pták

místostarosta obce

starosta obce
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