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a) ilgsttrp

při B$ř,ízefiíúzexrníh0plánu

Na svém zasedání rozlrodlo Zastupitelstvo obce Újezdcc o pořízení změny č. 1 územního
Plánu Újezdec (dáIe téžjen ,.změna"). Dále zastrrpitelŠtvo určilo starostu obcá liris*..';á-t"
zastuPitelc, kteý bude spolupracovat s pořizovatclem v oblasti ťlzenrního plárrování (nail,.
§
47 odst. l a odst. 4, § '19 odst, 1, § 53 octst. 1 stavebrrího zákona) po ..te funkčníobdobí

tolroto zastupitelstva.

Následně bYl zPracován návrh zadání, který byl vystavcn na ťrřední desce a rozeslán
dotČenýn orgánŮm. Po veřejném projednávání byl návrh zad,ání schválerr Zastupitelstvem
obce Ujezdcc dne 30. 12.2009. Společnéjcdnání o návrhu zlněny se konalo dne 10. 3. 2010.
Následně bYlo vydárlo stanovisko krajskélro ťrřadu dlc
§ 51 stavcbního zákona. Veřejné
projednání o návrhu změny se konalo dne 8. l 0. 2010.
Zpracol,atclcrtl ttár,r"hu "jc s1;olcčrrost UPLAN. s. r. t:r.

b) VYhotlnocení soqladu,s ptliitikou ťlzem4ího
{tlzvtlie a územně
plánovnpí Scii,$nrentací _ r:y{lanorr kraiem,
.,vr*unocení
ace využíváníúzerní h led is ka ršíchvzt u v ltze§l
\ilrocltttlccltí srruilltitl s prl|iťikou úzenlníhorczvoie Čnz*ts
sprár,ní ťrzentíobce ttelllí stlučástí žáctnérilzvil.ior,é oblasti arri os1,. speciíicltó obiasti.
o, politice ťtzenllíhorozvojc
CR 2008, Vzliledom
ltinísttrítnu význam* znltrny č. l úze,nníiroplánrr Újezdec 1cláie též
_jeri ..zněnii"'') trctlí
přcclpoltlaci ircsoLtlaciri s politiirou ťrzcinlílro rozvo jc,

plochy ani koritlorr.r i,,vtnezených
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Úze *rrlč plilnovaní doliumcntace sclryálc*á kl,a.ienr

Řcšcnó úzcniízměnou jc

vclkóiro ťrzctttnii:o
pro řcšetié
tl*r,yplývají
plánLr
vclktlilcl
r*ll<u
úzen:nílto
ce]kLr .Ti*rlřichohraclecko. Z ťtzenrtlílro
úzetnízt-něnrlLt ž;irlnó požaclarli<1,. 1_-ntčttlt ne nt \ 1t},/ll()ru s úzcrnnítir1riáncnr ve]kóhcl
sor_rčirstí řcšcrrólro ťiz.-ntí itzct,nnim pláItctrr

tizcnlníhrr ccltr<tt,

§i**rrlinace vvilživ;irlíúzcnríz h|cclislia širšíclrl,zt;tilii v ťtzcrlti zeimd:na n:ivaznosti na
sttt.lseclní sp rávní ú zenrí

Řcšcnó ťtzcilíznlěnou úzcnrního plánr-r obcc sc nachází Ltvnitř sprii,vnílro úzcnríobcc a
11gv),žaclLlie licrorclirraci r,l,Lržíviirríťrzcnrí z lrleilislia širšíchvztahťi l,úzclnívzh]cclenr ke
sprái,nírn obi,ocliirn

so

uscclníclt obcí.

dnocsní §oHledu § cíli

e}v

úzernníhonlánování

a

rl:,imóna s pož;trlavkt,nil ot:hrilnu architeiitoniekÝ*h it urballistickÝch
lrodnot v úzenrí:lpožadavlr.v na rrchrflnrl l}ezastiryěnólrtr ťige mí
Znrrlnrllt nerlo.jrlc k 1lorušerrí ilyťvcriettr,,clr poeitrlírtek aiti lt;rt,r-tšetri r,l,i,ážerrélro l'ztahu pt'r,l
urlržitciný rozvo_| územít_j. vvr,,rižerrélto htrspoiijiřskéhcl t"tlzvo.ie- sociírlrrísouciržniisti a
kl,ai itIr íclr životrl íclr poclnrínek.

Navrlrovaltii, znrčnrr je v soulaclu s požaclai,lov na ocitt,anti i:,lcltitel<tonickÝclr ii
irrbanistických hodnot v ťtzcrní.Při dociržcní stanovených pocirrtíttelt navržctlťl loliillita ulrrož,ní
l,tlzl.,oi byd}*ni.
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Vzhlclicnr 1< současrlýni pi,irrcipťrur vvdávániťtzctlně piánovací ciokttrtlcrrtacc včctně jcjích
zmčtl |brtirou opati-cníolrccnó povaliv jc zn,iěna rozdčlcna ira viastlli zntčnli obsa}rrrjicí pok,vn,v
pro i:ozhodor,,ritrí r, ťtzenli a tlást rirrrhou. kte,rolt tvtlři odťivildnční.Zttrčna _je členěrra rlle
přílohl,č.7 vyhlrlšlry č. 500,'2t}Oíj §b, Vzh]cclcrl l<e skutcčrtt]sti, ž-c l,c zlrrěně úzcirlrrího pláirLr
obcc riejsou \r}l]lezetl;- žrrrlnó stiltlb\," opirtl,ctri a,lli asanacc" pro 1<.1clc lzc uplatnit pi'cdltriprrí
priivo či iirstitr,rt vvvlastnčrrí.ncobsalirric znrčlttt r,ýirt,es vcřcjnč prospčšnýchstavcb. opatictrí it
asanací,

Poř-izovatei n:á za to, že b1,,l_v splnčn1,, požadarll<1, stavebníiio zákona a.jeho pror'áděcíc}r
přeclpisťr lla postltp poří;rerri znrětry úzenlníilclill1rlru a obsalt ztnětty úzcnLnÍ1"lo pliinu.
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*ř,ccll:is{í a §c §ť&[xd}vi§kv {iotřcnÝc!r {r,,gti§§ {}{}{lle:{v!
p r álJr c h Řř Qdj} i s ti., ř rr_§ í l3 s§š_§Jť§!_Qd k e ry řgš §$ í r o z p $ r ů
}1

{

rY

I}i:tčeiréorgárly uplatnily l< návlhu změn,v bezrczpot,na slarr<lvis]ia" i,,Uárrrh zrněn,v hyi
jrrtlr'lclr[rl ř1radcc.
riohs)dnut s l{raiskoLr 1rygicnickou slarricí "Iiirtlčeskóht,i krirjc. prirctlriště
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Požilclavlcl, pi,vnoilcí zc sclrl,ále nólro zadáni b;,l5, splnčn.v.
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konr*rlexní zdrivoeinění přiiatého

ř-e še ní a vybranó t,ariarlty,
r'Četně r'l'hodnocení pi"edptllttťrdanÝch drisledků trihuto ř.cšení. zej11réna
le vztirlrtt k rozboru utlržifelnéhtrrozr,oje úzenrí

Záměr Pot'Ízeníznlčllr,r'eagLt.ie nii vzttesené požaciavkv na ziněttu v,i,,Lržití z ploch l,ýr.obv a
skladoi,irní na plochy plo bvtllcrrí. Obě bkality se rracháze |íLrvnitř zastar,ěnélrci ťtzetrri obce.
Prrl obČ PtroclrY sn:iŠcni-r ob1,1nc l,cti]<ovskó podrnirrěné (SOVp) b1.1a zyolerra nrožtrr:st širšíiro
vYrrŽití s nroŽttostí Ltnrist'tlviltii rrový-ch staveb rodiirirÝch clolrrů rrčctně trczbytnélttr
PřísluŠenstr'Í.irJa to tiavtzLtií ta]<ó ostattlí ttlclžnt;sti v_l,Lržití.kteró respekttljí vcnkovské
71'1'klostia LrrrroŽriujíprolírránírťLznýclr způsobťr vvužití. avšal< vžc1l,přilcsllcktoi,irnihlavrrílrc
vYuŽití PloclrY'a ploclr souseclnícil a při splněrlí 1itrritťt v ob]asti veře.jné}ro zdlar,,í.při rcaliztci
vlužitíje nul,1itt zolrleclIrit skLrteč,rtost" že:
- u 1llochy SOVp-1 r,Ýclrodní část půvorlrri plochv r,ý-robil a sklaclování (cllc
stiiva_i íc ílro ťtzeirrrrího plťr nr,r) z

-

u Ploch5"
r,ýrobv a

Lt

stti

v

ti \/
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ll,lt0 i r Lr ž ití.

§OVp-2 západní čťistbýr,alého zcrrrěilělsliélio ar"eáir_r zťlstál,ir v plochách

slt latlor,,ári

í"

l]egativllě o1,1iviiclvai požador,atlrj 1,1,užití, l}rotro je b),cilelrí a cialšívr,užití.lilerii b1
rnohla být negativrrě ol'livnělla ,.př-cřlze ttit" dtr ptrtlrrrínčněpřípustnélro yyužitííi
l' navazujícíclr řízcrríc}t jc nutno prol<ázat zcjrnóna s;llrrěrií lirnitů v oblasti vcřcjirólro zdraví.
Pro t-l"to Ploch,v (SOVp-1. 5qitip-2) jc porlmírrkou a průl"azcí}]pro urrrist'or,áli jakýci{<oliv
staveb, kterc{ nla.jí clirťiněrrÝ venkovní prostoť ncbo chráněný vnitř-lií prostor" a plo 1,1,užití
niajícich chalaktcr chráněnóho vctlko1,1lílrci prclslclrLt cllc zákorra č, 25,!i2ůOtl Sb., cl tlciitltně
l'eřc.jrlého zdraví a o zttlčltě rrc:kterýclt souvisi,jících z/tkorlťr, ,,, plirtttétrr zttční.splnčilí
ziilionných linritťr zátěž,e Úzenlí lrlukem ze.inréna z dopt,itl,t, ttll železrličnítr.ati a z okolních
Prtlvozťl nir nloŠc vý-rolry a sklaclclvárrí, např. akttstickou stuclií. To1g prokázání budc tvořit
rrcdílrtou soi:Část ProicktovÓ doltunrctttacr: přikláclané rirístnča l,čctlčpříslrršninrtl stavcbnítnri
Úřirclu li Žiiclosti o vYclltní územiríhcl rozhoclnutí a stavel.1niho pov<;letlí slal,tl\,. f3cz
Protihlukol'ých oprtřcní. ktelii za.jistí dociržcní hvgierriciiých lirrritri ze.itnéna , chlá nětlénr
venkol'níl'tt PrOSi,()rLl staveb ir v chrlltlčtiénrv,enkclvItínr prostg],Ll 1ptlrLrrt se n*prokitže
.jednoznaČné splnČnílirrrrtťr dalrÝcli zitkottem č, 2_58i2000 Sb,), nc]zs stavbr_r unrístit ani
pclvolit.
Pro obČ Ploclrv s lrlavttírrr \,),Llžitím by,cllení platí sl<rrtečnost. že b,i, mčly nal,ázat tril
stlrva.jícílrtlcltrtltnclit zitstirvlrtt. ]]}řcs to jsor,r pIOpOrce jccinotlivých staveb rnírněji
bcnel'olcnttlě.}ší než r,ostatttíclr plochJrclr, To b1, však ncměIo vést kc ,,katalcrgg1,1,rř.
zl,vk lclstcni poslerfui ícir lelt.
Obě PtochY,isort Pr'ístuPtii ze stťil'a.iícícllpozenrních konrLrnikitcí. ktcró
"isclu lllpo.jclly 1lx
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.lelikož cicltčenÝ orgťtl-t z lilediska zitkona cr t;cluaně pi-ír-ocl5, a ltra,jinl,stittlovil. že znlěirit
nebudc nrít význanlný vliv na cvro;lstri1,,význanrnoir lokalittr ncbo ptar\i oilast a clolčcrrÝ ol.cán
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are /l!ce

a
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Plocira pi-cstavby srrúšcná obytná r,cnlrovská poclrniněui sc na,clrit,zi v bczprostřccltti
blíztr<<lsti zenrčdělskélto at"erilu,.jeilož čilst.|e dlres o1,1r;9 vl,rržíváttrr" Ni-tl,rlrované plochy"b1,,
:;lěl_v být oclclorrěny zclcní.
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Ztlůl,tldntYní. protY je navrlrovanó řešeni ve srovnání s jinýnr mtlžným řešením
nejvýhoclněiší z lilcclisl<a tlcltr:rn1, zclllčdčiskóho pťrdního fondu a o§tatních zákonenr
chrírněnýclt tllrecnÝclr záj rrlů
Navr}:ovaná zastar,'itelná ploulta St}Vp-1 se nachází uvnirř zastar,ěnc{htl úlzemí;1
1,1,užívá
Pi'o1rrk-v mczi stiir"ajícízástavlloi,r. Plocha sc naclriizí na zernčclělsl<ó priclě s převiižnč třctiirr
str_iptlě l-;:

cch lan

"v

pťrii,

}iavr]itlvirná ploclra přcstart1, SOVp-2
"jc sama částíbývalóho zernědělskcho arcálu, kcl.v
na riávrlt vlastníka clochiizí k pclstittu vl,Lržití sniěrcrn k bvdlcní. sotlscdní část zcničclč]sltóho
areálr: zŮstár'ii nadálc \lvlllťzel] .jako 1llochv vÝrolry a skladclvitt;í. Zrnčnir vi,,Ližití
ploclry

rněla přispět l< ozdraverrí a
arcáltt.
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- P lvana lt"{arkol'á spolcČrrě sc spolcčnostíOVIS-LA],{D. spL;l. s í. o. zastottpcltou jcclrrirtclclli
FrantiŠkcm tr"Íarkcnr - llcsouhlasí sc zai,azcninr pozctrrkťr dlc pl( p. e. zls
a 2i9 vk,

ťr,

Újezdec u KardaŠovy lit'Čice clo ploclr SOV-l. V textor,é čirsti požaclLrjíuvést ..stavby prtl
r'Ýrobu a sklaciill'ání a slirvbv zeirrěciělskýclt staveb" zařaclit
iako..hlavili vl,Lržití,.. _ nálrlitce
se l'r'htlvujť -- n3. r',Ýšc uvcrlciiÝclt pozctrrcic]r ]l§. ]1t) zůstirvii vvLržitírJle sráva"jícíhi:
iize tniriho PllilrLr. t_i. Plochy vÝrob.v a s]<laciov:irtí. v_viržitípro čírstptlzciitkti
cllc pK p, c. 22 l
řcŠeltéVc ztrrěně č. l.ie Pt'clbrtrrultlviitta na zastavilelilclt-t plochu sttrišenou
o[]vlnotl

poclniíněnotl

zt

totltu takó oclpor,ídai í ťrprarr_u- tcxtor,ó části.
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r t,rroi,lici íl lr í §rř,i §loln ínc !i
K nii,r,r,hr-r ztlrčny b1,-1v upiatrrčnv pottzc bczrozportrc připourinky.
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Údui* tl glotitu list,l r,tlť}o,rcl,rění ,rrrč*r, ,lre*níř,,, p_láolu o p*čt*
Počet lislťr odťrvodrrěrrí znlčny rizcntního plárlu
ttětrrtt připo,it:nó grafickó části
. l<oorilinačrrí vi.ltles v rrrěřítlctr 1 : "5 000.
. 1,ýkrcs širšíchvzta}rů r, tt-iěl'ítliLl 1 ; 25 00ú.
, výlrres přcdpoklrlclanýcl: záborri pťidníhoíbnclLr v lrrěřítku 1 : 5 000,
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