Obec Neuměřice

V Neuměřicích dne 27.5.2011

Číslo jednací: 116/11

Zastupitelstvo obce Neuměřice
příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písmo c) zákona č. 183/2006
·Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti vyd á v á

,

~ ~

Uzemní plán NEUMERlCE
Textová část územního plánu
viz příloha územní plán NEUMĚŘICE,opatřený
záznamem o účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (obsah je v souladu přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006
opatřený záznamem o účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
je v souladu přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

veřejné vyhlášky, jehož obsah

TEXTOVÁ ČÁST územního plánu obsahuje
a) vymezení zastavěného území
b) koncepce rozvoje území obce
c) urbanistická koncepce
d) koncepce veřejné infrastruktury
e) koncepce uspořádání krajiny
f) stanovení podmínek pro využití ploch
g) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit
h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb pro které lze uplatnit k pozemkům
předkupní právo
i) údaje o počtu listů
GRAFICKÁ
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ČÁST územního plánu obsahuje

Výkres
Hlavní
Hlavní
Hlavní
Hlavní
Hlavní
Výkres

Textová

základního členění území I :5000
výkres urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím I : 5 000
výkres koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
výkres koncepce veřejné infrastruktury - doprava 1 : 5 000
výkres koncepce veřejné infrastruktury - el. energie, zásobování vodou I :5 000
výkres koncepce veřejné infrastruktury - kanalizace, zásobování plynem 1: 5000
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanace 1 : 5000

i grafická část územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Odůvodnění
Odůvodnění územního plánu Neuměřice
část.

(dále také jen "územní plán") obsahuje textovou a grafickou

TEXTOVÁ ČÁST
1. Odůvodnění zpracované projektantem v rozsahu části II odst. 1 písmo a) až e) přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako samostatná "textová část odůvodnění" územního plánu je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy .
. 2. Odůvodnění

zpracované

pořizovatelem:

a) Postup při pořízení
O pořízení územního plánu obce NEUMĚŘICE rozhodlo zastupitelstvo obce na zasedání dne
07.05.2008.Projednaný
a dohodnutý
návrh zadání byl schválen zastupitelstvem
obce dne
13.10.2008.Projednávání
návrhu územního plánu NEUMĚŘICE bylo zahájeno dne 15.7.2009
společným jednáním. Po jeho ukončení a úpravě návrhu podle stanovisek dotčených orgánů byl
požádán Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního
řízení, dne 12.10.2010
v souladu s § 51 stavebního zákona o posouzení dokumentace a zprávy o projednávání návrhu
územního plánu Neuměřice a o vydání stanoviska Krajský úřad v zákonem stanované lhůtě ( 30
dnů) stanovisko
vydal dne 1.11.2010 a pořizovatel
zahájil dne 13.12.2010 řízení o vydání
územního
plánu. Veřejné
projednávání podle § 52 stavebního
zákona,
které představuje
modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a násl. zákona č.
500/2004 Sb. správního řádu, bylo skončeno dne 1.3.201 I. Při veřejném jednání nebyla podána
žádná námitka. Na veřejné jednání (§ 52 SZ) zajistil pořizovatel ÚZEMNÍHO PLÁNU Neurněřice
Úřad územního plánování MěÚ Slaný účast zpracovatele návrhu územního plánu Neuměřice ing.
Stanislava Zemana - Agrourbanistický ateliér Praha.
Po vyhodnocení veřejného projednávání předložil pořizovatelobci
návrh na vydání územního
plánu Neurněřice.

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
- Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Územní plán je vytvořen v souladu s územně plánovací dokumentací okolních obcí a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem. Řešené území je předmětem řešení územního plánu velkého
územního celku Pražský region.
- Soulad s Politikou územního rozvoje ČR
Územní plán Neuměřice prověřuje a zapracovává republikové pnonty územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území obsažené v Politice územního rozvoje (PÚR) České republiky a
to zejména kpt. 2.2 bod 14, 15, 16, 19,20,25 a 26:
ad bod 14: "Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné
kulturní krajiny,
V rámci aplikace těchto zásad PUR respektuje územní plán využívání současných i zastavitelných
ploch, tak aby byly v souladu s požadavky komplexní ochrany a územně technického rozvoje území.
Přitom územní plán plně respektuje současnou architektonicko urbanistickou strukturu sídla, zejména
jeho typické jádrové územ í s klasickým venkovským charakterem.
ad bod 15: "Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
V rámci aplikace těchto zásad PUR navrhuje územní plán výhradně zastavitelné plochy tak, aby
nedošlo k vytváření samostatných odloučených nových ploch bydlení. Návrhy navazují na současně
zastavěné území a scelují půdorys sídla. Tím dochází k přirozené prevenci před segregací obyvatel
v odloučených lokalitách.

ad bod 16: "Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území."
Při uplatňování uvedených zásad územní plán navrhuje plochy, které jsou lokalizovány na
místech, splňujících veškeré podmínky pro komplexní řešení především dopravní a technické
. infrastruktury.
Výstavba
individuálních
objektů, které by byly určeny pro uspokojování
jednostranných
hledisek investorů bez respektování komplexnosti urbani tického řešení, není
v územním plánu navrhována.
ad bod 19: "Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského ajiného původu).
Územní plán nenavrhuje žádné nové plochy zemědělské a průmyslové výroby. Současný
zemědělský a průmyslový potenciál je pro obec dostačující. V obci je také mnoho objektů, které jsou v
současné době nevyužívané. Právě tyto budovy jsou navrženy k modernizaci pro eventuelní
zemědělskou či drobnou průmyslovou výrobu. Využití těchto objektů je v souladu se způsobem jejich
původního užívání.
ad bod 20: .Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
Územní plán navrhuje rozvojové plochy, které neovlivní negativně charakter krajiny která se
na území obce mimořádně cenná (s ohledem na "otevřený" prostor je i citlivá na jakékoliv zá ahy).
ad bod 25: "Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními kata trofami v území (zápla y, sesuvy půdy, eroze atd.)
cílem minimalizovat
rozsah případných škod.
V rámci aplikace těchto zásad PUR navrhuje územní plán plochy tak, aby bylo území a obyvatelstvo
chráněno před potencionálními riziky a přírodními katastrofami. Územní plán navrhuje západně od
obce vodní nádrž pro ochranu obce před záplavami.
ad bod 26: "Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
V rámci aplikace těchto zásad PUR navrhuje územní plán plochy tak, aby nebyly v záplavových
územích umisťovány žádné stavby ani veřejná infrastruktura.
Dle Politiky územního rozvoje ČR zasahuje do katastrálního
dopravy (Dresden -hranice SRN/ČR - Praha).

území obce koridor vysokorychlostní

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Vydáním územního plánu
euměřice se vytvoří předpoklady pro udržitelný rozvoj území za
předpokladu obecně prospěšného souladu veřejných i soukromých zájmů.
Územní plán je řešen v souladu s úkoly územního plánování, uvedenými v § 19 zákona Č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Usiluje v řešeném území o zajištění trvale udržitelného
rozvoje všech složek území a osídlení při zachování a ochraně přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území, zejména pak architektonických a urbanistických hodnot, při zajištění podmínek rozvoje
obce a koordinaci veřejných i soukromých záměrů v území.
Z hlediska ochrany urbanistických a architektonických hodnot území jsou dány specifické podmínky
pro využití území jako podmínky pro rozhodování v území.
Ochrana nezastavěného území byla ošetřena již při zadání územního plánu a podrobně pak byly řešena
při společném jednání o návrhu územního plánu, zejména na základě požadavků orgánu ochrany
přírody.
Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
Požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů byly při procesu pořizování územního
plánu Neuměřice plně respektovány a splněny. Územně plánovací dokumentace byla pořizována a
projednána dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
. Textová i grafická část návrhu územního plánu a jeho odůvodnění
skladbou výkresů odpovídá příloze
č. 7 vyhlášky Č. 500/2006 Sb.
Při členění řešeného území na plochy s rozdílným způsobem využití byla respektována vyhláška Č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a územní plán stanovil podmínky pro
jejich využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití,
případně podmíněně přípustného využití, stanovil podmínky prostorového uspořádání těchto ploch,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.
Návrh územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. popřípadě
s výsledkem řešení rozporů
Stanoviska dotčených orgánů vydaná na základě společného jednání k návrhu územního plánu
Neuměřice
byla v rozsahu stanoveném vyhláškou
Č. 500/2006 Sb. pro obsah územního
plánu
respektována.
K návrhu územního plánu Neuměřice se ze sousedních
obcí nevyjádřila žádná. Na základě
veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu a takto byl předložen Zastupitelstvu obce
Neuměřice
k vydání. Nepodstatné úpravy vyplývající ze závěrů pořizovatele k uplatněným
stanoviskům a připomínkám a následnému rozhodnutí o námitkách v souladu se stanovisky dotčených
orgánů jsou provedeny v čistopise.
V průběhu pořizování návrhu nebyly řešeny žádné rozpory postupem podle § 136 odst. 6 zákona Č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona Č. 413/2005 Sb.
Návrh je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů.

o Vyhodnocení

splnění sch váleného zadání

Lze konstatovat, že požadavky vyplývající ze zadání ÚP Neuměřice byly dle významu splněny,
řešeny či respektovány. V zadání územního plánu Neuměřice nebyly stanoveny situace, které by
vyžadovaly rozhodnutí o výběru jedné varianty nebo alternativy řešení.
Údaje jsou dále zpracovány v Odůvodnění textové části územního plánu
eumence
zpracované
zhotovitelem v části Vyhodnocení splnění zadání, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy.

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty. včetně

vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešeni, zejména
ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Důvodem přijatého řešení je posílení funkce bydlení především prostřednictvím individuálních
jednopodlažních rodinných domů s obytným podkrovím. Nejrozsáhlejší plochy bydlení vymezuje

územní plán v severní části obce na levém břehu Knovízského potoka. Zde nedojde v důsledku nové
výstavby k narušení stávajícího historicky vytvořeného urbanistického půdorysu sídla.
Uvedené řešení zajistí přirozené rozdělení sídla na původní zastavěné a nově zastavitelné území, čímž
bude zajištěn rozvoj území při zachování tradičního výrazu jeho původní zástavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že řešené území nevyžadovalo variantní řešení, nebylo nutné v návrhu
územního plánu provádět výběr variant.

. - Důsledky navrženého řešení
Celkem vymezuje územní plán na území obce Neuměřice 11 zastavitelných ploch. Z tohoto počtu je 6
ploch bydlení venkovského charakteru, I plocha zahrady, 1 plocha pro sport, I plocha pro rekreaci
(neveřejná parková úprava) ,1 plocha pro výrobu a skladování a jedna plocha veřejného prostranství specifická - plocha.
Důsledky navrženého řešení jsou rozděleny na důsledky na architektonicko urbanistické uspořádání
řešeného území, na důsledky na životní prostředí a důsledky na dopravní a technickou infrastrukturu.
Negativní důsledky na architektonicko urbanistické uspořádání obce budou relativně (ve srovnání
sjinými sídly, kde jsou plochy navržené ke změně využití rozmístěny rozptýleně v různých částech
sídla) minimální. Urbanistická koncepce předpokládá roztřídění rozhodujících ploch pro další rozvoj
sídla především do jeho severního sektoru. Přitom ostatní plochy (převážně malého rozsahu) jsou
navrženy v prolukách stávající zástavby. Také diverzifikace nových ploch je poměrně malá. Převažují
plochy bydlení dle §4 Vyhlášky Č. 501/2006 Sb.. Ostatní plochy určené pro sport ,rekreaci a výrobu a
skladování jsou navrženy v minimálním rozsahu.
Negativní důsledky na životní prostředí by měly být v důsledku nové výstavby rovněž minimální.
Krajinná zeleň není ani v jediném případě narušena a i zemědělský půdní fond nenarušuje souvislé
plochy orné půdy uvnitř zcelených zemědělských ploch. Pro zvýšení ekologického potenciálu území je
na západě navržena vodní plocha a v rámci sídla četná zeleň, včetně lesní půdy.
Negativní důsledky na dopravní a technickou infrastrukturu se rovněž nepředpokládají. Předpokládá se
výstavba komunikací v rámci jednotlivých navrhovaných ploch. Výhodou je, že největší plocha
bydleníje téměř souvisle obklopena silnicemi a místními komunikacemi.
Územní plán navrhuje jednu místní komunikaci a to na severním okraji plochy bydlení venkovského
charakteru č.I O. Tato místní komunikace by měla zpřístupnit uvedenou lokalitu ze severu. Důvodem je
nástup na plochu shora, který nezatíží nárůstem dopravy centrum obce s nevyhovujícími
komunikacemi.
Pokud se jedná o technickou infrastrukturu respektuje územní plán projektovou dokumentaci pro
zásobování obce vodou a pro čištění odpadních vod v ČOV Olovnice. Elektrická energie a plyn
zůstávají beze změny, pouze budou jejich sítě rozvedeny do nových zastavitelných ploch.

h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu, jelikož (dle § 50,
odst. 1 zákona č.I83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) zadání neobsahovalo
požadavek najeho zpracování.
Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu na životní
prostředí.

i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Ochrana půdního fondu
Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF, údaje o druhu
pozemku dotčené půdy
Celkem je na správním území obce eumence navrženo 15 rozvojových ploch. Celková rozloha
rozvojových ploch navržených na zemědělském půdním fondu je cca 12,977 ha.

Z celkové plochy rozvojových záměrů na území obce Neuměřice se předpokládá odnětí zemědělské
půdy cca 12,495 ha. Z tohoto rozsahu připadá největší podíl na ornou půdu, v menší míře dojde
k záboru zahrad a ovocných sadů. Požadavky týkající se trvalého odnětí ZPF jsou obsaženy
v závěrečné tabulce této kapitoly.
Z hlediska funkčního využití se na nových záborech zemědělského půdního fondu podílí v
Neurněřicích převážně bytová výstavba v rámci ploch bydlení venkovského charakteru.
,Údaje o skutečných investicích vložených do půdy a o jejich předpokládaném porušení.
Na odnímaných plochách nejsou vybudovány žádné meliorační stavby.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a o jejich předpokládaném porušení
V Neuměřicích

nedojde plánovanou výstavbou k narušení žádných objektů zemědělské prvovýroby.

Údaje o významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprava o
jejich předpokládaném porušení
Pro obec Neuměřice nebyly dosud zpracovány "Komplexní pozemkové úpravy". Avšak s ohledem
na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na Pozemkových úpravách schválen, lze
předpokládat, že bude možno projekt Pozemkových úprav budoucímu uspořádání obce přizpůsobit.
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a katastrálních území
V územním plánu jsou v grafické dokumentaci znázorněny hranice
a katastrálních území.

územních

obvodů

obcí

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvhodnější z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu
Územní plán obce Neurněřice byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu převážně do
proluk ve stávající zástavbě nebo na plochy, které na stávající zástavbu sídla bezprostředně navazují.
Díky tomuto řešení nedochází k vytváření samostatných obytných souborů na plochách, které by
narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských honů a vytvářely tak
těžko obdělávatelné enklávy, mezi stávajícím zastavěným územím a nově navrhovanými plochami
budoucí výstavby. Další výhodou urbanistického
řešení územního plánu je skutečnost, že
prostřednictvím nové výstavby zkompaktňuje a aronduje současný urbanistický půdorys obce
do jednoho komplexně uceleného útvaru bez obtížně přístupných a těžko obdělávatelných ploch, které
by byly uvnitř plánované zástavby, eventuálně podél jejího nepravidelně uspořádaného obvodu.
Znázornění prllběhu hranic zastavěného území obce a hranic pozemkové držby, tras základních
zemědělských účelových komunikací
V rámci grafické dokumentace územního plánu věnované problematice ochrany ZPF je uvedena
hranice zastavěného území obce zahrnující stávající zastavěné plochy a území obce zastavěné k I.září
1966 podle zákresů v mapách evidence nemovitostí, jak to ukládá § 12 v odstavci I, vyhlášky
č.13/1994 Sb.
Dále jsou v grafické dokumentaci uvedeny zemědělské komunikace.
Údaje o zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek
Na katastrálním území obce Neuměřice se nachází celkem 16 BPEJ, dotčených plánovanou výstavbou.
V rámci tohoto klimatického regionu se zde vyvinuly čtyři z celkového počtu 78 hlavních půdních
jednotek, které budou dotčeny plánovanou výstavbou:
Konkrétní odnětí ZPF uvádí tabulka na následujících stranách, kde jsou zohledněny zásadní
požadavky na řešení důsledků odnětí ZPF dle Přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb.

j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Při veřejném projednávání
žádné námitky.

návrhu

územního plánu

euměřice

nebyly podány v zákonné

lhůtě

územního plánu

euměřice

nebyly

lhůtě

k) Vyhodnocení připomínek
Při veřejném projednávání
žádné připomínky.

B. GRAFICKÁ

ČÁST

návrhu

podány v zákonné

(v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

1- Širší vztahy I : 500000
2- Koordinační výkres 1 : 5 000
3- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5000
Výkresy jsou nedílnou součástí odůvodnění

územního plánu

euměřice

Toto opatření
obecné povahy, kterým se vydává Územní plán
EUMĚŘICE
nabytím své
účinnosti ( 15 den od vyvěšení ) ruší původní platnou územně plánovací dokumentaci Územní
plán sídelního útvaru NEUMĚŘICE
schváleno u zastupitelstvem
obce dne 15.8.2000 pod
č.j. 1981- 957/2000.

Poučení:
Návrh na vydání územního plánu Neuměřice byl schválen na řádném za edání zastupitelstva
obce Neuměřice dne 26. 5. 2011.
Proti územnímu plánu Neuměřice, vydaném formou
opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek ( 173 odst. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Správní řád výslovně vylučuje přezkoumávání
tohoto opatření
obecné povahy v řízení
odvolacím, jeho zákonnost však lze přezkoumat v řízení přezkumném. V rámci tohoto řízení lze
přezkoumávat toliko soulad opatření obecné povahy s obecně závaznými právními předpisy ne
však věcnou správnost. Do úplného znění textové a grafické části může nahlédnout každý na obci
euměřice, stavebním úřadě MěÚ Velvary a na úřadě územního plánování Měst. úřadu ve Slaném.

V

euměřicích dne 27.5.2011

starosta obce
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