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OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstvo obce Tochovice, jako v cn a místn p íslušný správní orgán podle § 6 odst. (5) písm. c)
zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, v platném zn ní (dále jen „stavební
zákon“) a §§ 10, 11 a § 171 zákona .500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní (dále jen „správní
ád“), v souladu s § 84, odst. (2), zákona . 128/2000 Sb., o obcích (Obecní z ízení), v platném zn ní
a v souladu s § 43 odst. (4) stavebního zákona

vydává
po provedeném ízení podle §§ 50 až 53 odst. (2) ve vazb na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4)
stavebního zákona a ve vazb na §§ 171 až 174 správního ádu, podle § 54 stavebního zákona

ZM NU .2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TOCHOVICE
(dále jen „Zm na .2 ÚPO Tochovice“)

FORMOU OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY,
schváleného usnesením Zastupitelstva obce Tochovice . 1/2010, jehož závazná ást byla vydána
obecn závaznou vyhláškou dne 29.3.2010 s ú inností od 15.4.2010 ve zn ní jeho pozd jších zm n
a úprav, v rozsahu návrhové ásti dokumentace, upravené na základ výsledku projednání podle §§ 50
až 53 stavebního zákona ve vazb na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) stavebního zákona a podle §§
171 až 174 správního ádu.

a)

ešené území zm ny . 2 ÚPO
Rozsah území ešeného Zm nou .2 ÚPO Tochovice je dán velikostí 2 ešených lokalit s celkovou
vým rou 0,71 ha.
Správní území celé obce Tochovice tvo í dv katastrální území Tochovice a Ho ejany o celkové vým e
1210 ha.

b) Vymezení zastav ného území
Zastav né území je vymezeno sou asn platnou územn plánovací dokumentací ÚPO Tochovice
schválenou 29.9.2003 (Agrourbanistický ateliér, Praha 6, Ing. Stanislav Zeman). Hranice stávajících
zastav ných ploch nejsou touto zm nou dot eny.

c) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Základní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot z stává zachována podle schváleného
ÚPO.
V p ípad zamýšlené stavební nebo jiné obdobné
zákonem o státní památkové pé i v platném zn ní.

innosti je nezbytné postupovat v souladu se

EHLED LOKALIT EŠENÝCH ZM NOU . 2 ÚPO TOCHOVICE
Po adové íslo
Ozna ení jednotlivých lokalit
1
Návrh plochy bydlení – rodinné domy
2
Návrh plochy bydlení – rodinné domy
OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Ve zm
jsou pln respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle schválené ÚPD. Vlivem
navrhovaných zm n nebudou nijak narušeny podmínky ochrany p írodních, civiliza ních a kulturních
hodnot území.
V ešeném území Zm ny .2 ÚPO Tochovice nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky
zapsané v úst edním seznamu a ešením Zm ny .2 ÚPO Tochovice nedojde ani k negativnímu
ovlivn ní nemovitých kulturních památek, ani kulturních hodnot v navazujícím území. Ochrana
ípadných archeologických nález bude ešena v podmínkách pro vlastní provád ní staveb, i jiných
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inností v souladu s p íslušnými ustanoveními § 21-24 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i
v platném zn ní.
Ochrana p írodních hodnot bude zajišt na odkanalizováním ploch ešeného území Zm ny .2 ÚPO
Tochovice. Dále jsou respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu (dále jen ZPF).
Zm nou .2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm

hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.

Civiliza ní hodnoty v ešeném území Zm ny .2 ÚPO Tochovice budou posíleny návrhem ploch pro
funkci bydlení.

d) Urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby
a systému zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Nezm

na oproti schválenému ÚPO.

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
íslo plochy
Ozna ení jednotlivých lokalit
Návrh plochy bydlení - rodinné domy – v severozápadní ásti sídla Ho ejany,
k.ú. Ho ejany. Lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území – sjezd ze stávající komunikace III t ídy na parcelu 543/1, který
BR 1
bude obsluhovat i parcelu 544.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice.
Návrh plochy bydlení - rodinné domy – ve východní ásti sídla Ho ejany,
k.ú. Ho ejany. Lokalita navazuje na sou asn zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
BR 2
Limity využití území – hranice nezastavitelné plochy je ve vzdálenosti 20 metr
od okraje vodní plochy.
Podmínka - p evážná ást st ešního h ebene bude po vrstevnici.
SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde k zásahu do systému sídelní zelen . Sou asný podíl zelen
v sídle z stane zachován.

e) Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Zm na . 2 ÚPO Tochovice nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury. P ístup k navrženým
plochám bude zajišt n z místních komunikací nebo sjezdem ze stávající silnice III. t ídy na parcelu
543/1, který bude obsluhovat i parcelu 544.
Doprava v klidu
Na plochách ešených zm nou musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu
pokrytu na vlastním pozemku, a to již p ímo jako sou ást stavby.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO

EŠENÍ

Zásobování pitnou vodou
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm

v koncepci zásobování pitnou vodou.

Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm
v koncepci odkanalizování.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm

koncepce zásobování el. energií.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V obci Ho ejany není provedena plynofikace.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm

koncepce zásobování teplem.
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KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice není vymezena plocha ob anského vybavení.
KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nejsou vymezeny plochy ve ejných prostranství.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

CIVILNÍ OCHRANA
ešení požadavk civilní ochrany se Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nem ní – z stává v platnosti ešení
dle schváleného ÚPO.

f)

Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro
zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
ochrana p ed povodn mi
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.
V souvislosti s návrhem Zm ny . 2 Tochovice se nenavrhují žádné nové prvky územního systému
ekologické stability krajiny.
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
Záplavové území
Území ešené Zm nou . 2 ÚPO Tochovice není dot eno záplavovým územím.
Protipovod ové opat ení
V souvislosti s návrhem Zm ny . 2 ÚPO Tochovice se nenavrhují žádná protipovod ová opat ení.
Protierozní opat ení
V souvislosti s návrhem Zm ny . 2 ÚPO Tochovice se nenavrhují žádná protierozní opat ení.
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Zm na . 2 ÚPO Tochovice nevymezuje plochu pro rekreaci.
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V území ešeném Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nejsou vymezeny žádné plochy ur ené pro dobývání
ložisek nerostných surovin.

g) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní území ešeného Zm nou . 2
ÚPO Tochovice do ploch s rozdílným zp sobem využití. Funk ní plochy jsou ozna eny barvou
up es ující zp sob využití.
DEFINICE POUŽITÝCH POJM
Obecn
Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu
(p ístavby, nástavby a dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu
s regulativy umož ující zm ny sou asného stavu. (Nap íklad sou asná zastav nost budovami m že
být již v sou asnosti vyšší, než umož uje plošný regulativ pro možnost p ístavby).
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého zp sobu
funk ního využití bez teras, p ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících
íst ešk ;
Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami a v etn teras a p ístupových
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cest a všech zpevn ných ploch a bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
plocha lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta;
Výškové regulativy
Výška budovy
výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 – 3,5 m;
obytným podkroví se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na
vn jším líci
výšky 0 - 1 m;
Výška budovy do h ebene v metrech
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy
s p vodním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;
Výška ímsy v metrech
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy
s p vodním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) k ímse;
Prostorové regulativy
St echa – typ a sklon
regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze
malé ásti p dorysné plochy v celkovém sou tu do 20%, nap íklad pro zast ešení vstup ,
íst ešk pro venkovní posezení a viký ;
nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech;
(nesymetrické, násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …);
u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4m;
dorys budovy
p dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ;
nemusí být spln no p i z etelném tvaru „L“ nebo „T“
Hlavní využití
íslo plochy
BR 1
Plochy bydlení - rodinné domy
ípustné využití
Bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady,
vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení,
obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní
bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní
architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná
jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním
pozemku, z izování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura, ve ejná zele .
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující
venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže,
nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace.
Vymezení zastavitelných ploch
BR 1 – Plochy bydlení - rodinné domy – v severozápadní ásti sídla Ho ejany, k.ú. Ho ejany.
Lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území – sjezd ze stávající komunikace III t ídy na parcelu 543/1, který bude obsluhovat i
parcelu 544.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
maximáln 25%
Zastav nost budovami
maximáln 35%
Zastav nost celková
Výškové regulativy
Výška budovy v NP
(výškové uspo ádání nových staveb musí odpovídat dosavadnímu
charakteru staveb)
Výška budovy do h ebene v metrech

1 nadzemní podlaží
+ podkroví
maximáln 9,5m
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Výška ímsy v metrech
Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon
dorys budovy

maximáln 4,5m
sedlová, polovalbová, valbová,
33° - 45°
evážn obdélníkový
1:1,5 – 1:3

Hlavní využití
íslo plochy
BR 2
Plochy bydlení - rodinné domy
ípustné využití
Bydlení v rodinných domech i rekrea ních domech a innosti a d je s tímto typem související, tj.
užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost,
administrativní za ízení, obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která
nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení
(bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání
okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným
využitím území na vlastním pozemku, z izování místních komunikací, nezbytná technická
infrastruktura, ve ejná zele . P ípustné využití pro innosti, d je a za ízení související s individuální
rekreací
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující
venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže,
nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Vymezení zastavitelných ploch
BR 2 – Plochy bydlení - rodinné domy – ve východní ásti sídla Ho ejany, k.ú. Ho ejany. Lokalita
navazuje na sou asn zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – hranice nezastavitelné plochy je ve vzdálenosti 20 metr od okraje vodní
plochy.
Podmínka - p evážná ást st ešního h ebene bude po vrstevnici.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Výškové regulativy
Výška budovy v NP
(výškové uspo ádání nových staveb musí odpovídat dosavadnímu
charakteru staveb)
Výška budovy do h ebene v metrech
Výška ímsy v metrech
Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon
dorys budovy

maximáln 25%
maximáln 35%
1 nadzemní podlaží
+ podkroví
maximáln 9,5m
maximáln 4,5m
sedlová, polovalbová,
valbová,
33° - 45°
eben po vrstevnici
evážn obdélníkový
1:1,5 – 1:3

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
Dopravní za ízení
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá
funk ní využití na vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby.
Území s možnými archeologickými nálezy ( ešené území)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení ran prav kého a st edov kého osídlení. V p ípad
výstavby je nutné zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.
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h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb
a opat ení k zajišt ní obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Ve Zm
.2 ÚPO Tochovice nejsou vymezeny žádné ve ejn prosp šné stavby ve ejn prosp šná
opat ení, stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit.

i)

Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení,
pro které lze uplatnit p edkupní právo
Ve Zm
. 2 ÚPO Tochovice nejsou vymezeny žádné další plochy ve ejn prosp šných staveb a
ve ejn prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit pouze p edkupní právo.

j)

Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní
studií nebo regula ním plánem podmínkou pro rozhodování
Návrh Zm ny . 2 ÚPO Tochovice nevymezuje plochy ani koridory, u kterých by bylo nutné prov ení
zm n jejich využití územní studií nebo regula ním plánem.

k) Údaje o po tu list Zm ny .2 ÚPO Tochovice a po tu výkres grafické ásti
Výroková ást dokumentace Zm ny .2 ÚPO Tochovice obsahuje v originálním vyhotovení výrokové
ásti 8 list A4 textové ásti a strany 2 až 7 tohoto opat ení obecné povahy.
Grafická výroková ást Zm ny .2 ÚPO Tochovice je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy
jako p íloha . 1 a obsahuje celkem 2 výkresy.
SEZNAM P ÍLOH - VÝROKOVÁ ÁST:
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres

l)

1: 5 000
1 : 5 000

D sledky na jednotlivé složky ÚPO
1. TEXTOVÁ ÁST: b) Koncepce rozvoje území obce: „V místní ásti Ho ejany jsou vymezeny 2 nové
zastavitelné plochy pro bydlení.“
2. OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA: Do obecn závazné vyhlášky obce o schválení ÚPO se vkládá:
„Tato obecn závazná vyhláška se m ní v rozsahu ešeného území Zm ny .2 ÚPO Tochovice
v lokalit .1 a 2 opat ením obecné povahy, kterým byla dne 29.3.2010 usnesením Zastupitelstva obce
Tochovice . usnesení 1/2010 vydána Zm na .2 ÚPO Tochovice.“
3. GRAFICKÁ ÁST: Zm na .2 ÚPO Tochovice má dopad do hlavního výkresu a výkresu
edpokládaných zábor p dního fondu.
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OD VODN NÍ Zm ny .2 ÚPO Tochovice
a) Proces po ízení Zm ny .2 ÚPO Tochovice
ešené území Zm ny .2 ÚPO Tochovice je vymezeno v grafické ásti této územn plánovací
dokumentace. P edkládaný návrh Zm ny .2 ÚPO Tochovice je výsledkem procesu projednávání
s Krajským ú adem St edo eského kraje, dot enými orgány, obcí, pro kterou se tato zm na po izovala,
sousedními obcemi, ve ejností, správci sítí a ostatními p íslušnými orgány a organizacemi, kterých se
ešení Zm ny .2 ÚPO Tochovice dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, p ipomínky a námitky z procesu
projednávání.
1. O po ízení Zm ny .2 ÚPO Tochovice rozhodlo Zastupitelstvo obce Tochovice svým usnesením
. 9.3.2009 ze dne 2/2009.
Na základ projednání návrhu zadání bylo posouzeno, že Zm na .2 ÚPO Tochovice nebude mít
variantní ešení a nikdo z dot ených orgán nevznesl požadavek na zpracování konceptu. Z tohoto
vodu bylo rozhodnuto o slou ení konceptu a návrhu Zm ny .2 ÚPO Tochovice a zpracování
ímo návrhu Zm ny .2 ÚPO Tochovice.
2. Toto zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tochovice dne 8.6.2009.
3. Projektantem Zm ny .2 ÚPO Tochovice je Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Dan k,
autorizovaný architekt, . autorizace 0279.
4. Spole né jednání o návrhu Zm ny .2 ÚPO Tochovice, zpracovaném podle nového stavebního
zákona a vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále jen „vyhláška . 500/2006 Sb.“),
prob hlo dne 8.10.2009. Na základ došlých stanovisek a vyjád ení bylo vypracováno jejich
vyhodnocení, které bylo spole
s návrhem p edáno k posouzení Krajskému ú adu St edo eského
kraje. Posouzení bylo krajským ú adem vydáno dne 14.12.2009 .j. 176764/2009/KUSK, ve kterém
konstatoval, že lze zahájit ízení o vydání této územn plánovací dokumentace.
5. Oznámení o zahájení ízení o Zm
.2 ÚPO Tochovice podle § 52 ve vazb na § 55 odst. (2)
a §188 odst. (4) stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního ádu bylo u in no ve ejnou
vyhláškou ze dne 18.12.2009. Tato ve ejná vyhláška byla zve ejn na na ú ední desce obce
Tochovice po dobu min. 45 dn (od 21.12.2009 do 5.2.2010). Ve ejné projednání prob hlo dne
5.2.2010. Na ve ejném projednání nebyly vzneseny žádné námitky ani p ipomínky.

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztah
SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (dále jen „PÚR“)
Návrh Zm ny .2 ÚPO Tochovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje R:
- ešené území není za azeno do specifických oblastí.
- ešeným územím Zm ny .2 ÚPO Tochovice neprochází žádná vymezená plocha ani koridor
mezinárodního významu.
- Obce Tochovice se nedotýká ani nejbližší zám r rychlostní komunikace R4 v úseku P íbram – Nová
Hospoda (k ižovatka se silnicí I/20).
SOULAD S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Správní území obce spadá do území ešeného ÚP VÚC okresu P íbram. Zm na .2 ÚPO Tochovice
tento ÚP VÚC z hlediska širších návazností respektuje.
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH
Z hlediska širších územních vztah p edm tná zm na nekoliduje s územn plánovací dokumentací
sousedících obcí. P edm tné lokality této zm ny nemají vazby na správní území sousedních obcí.
V pr
hu projednávání Zm ny .2 ÚPO Tochovice neuplatnily sousedící obce žádné požadavky na
obsah dokumentace.
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c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastav ného území
Zm na .2 ÚPO Tochovice vytvá í p edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který
spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro
soudržnost spole enství obyvatel území.
Zm na .2 ÚPO Tochovice vymezuje nová zastavitelná území, která jsou v souladu s cíli a úkoly
územního plánování obsaženými v §§ 18 a 19 stavebního zákona a sou asn i v souladu s požadavky
na ochranu hodnot v území.
Zm na .2 ÚPO Tochovice koordinuje ve ejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce.
Zm na je zpracována v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civiliza ních hodnot, respektuje
památkov hodnotné stavby, návesní prostory a sídelní ráz.
S požadavky na ochranu p írodních hodnot a nezastav ného území je zm na též v souladu – návrh
ešení respektuje významné krajinné prvky, krajinný ráz a systém ekologické stability krajiny. Podmínky
pro umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení v nezastav ném území jsou v souladu s § 18 odst.5
zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších
edpis .

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích
edpis
Dle výše uvedeného a popsaného postupu p i po izování územního plánu (viz kap. 1 od vodn ní a této
kapitoly) byly spln ny požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis na postup po ízení
územního plánu a obsahu územního plánu.
Textová ást je zpracována dle p ílohy . 7 vyhlášky 500, grafická ást územního plánu je zpracována
v m . 1: 5000. Pouze výkres širších vztah je zpracován v m ítku 1 : 50 000, tedy ve stejném m ítku
výkres jako je u schváleného ÚP VÚC okresu P íbram. Výkres etapizace nebyl požadován, protože
nebyl považován za pot ebný.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních p edpis
a se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop ípad s výsledkem
ešení rozpor
Zm na .2 ÚPO Tochovice je zpracována v souladu s požadavky zvláštních p edpis . K návrhu Zm ny
.2 ÚPO Tochovice nebyla v rámci spole ného jednání uplatn na stanoviska, tj. dot ené orgány
vyjád ily souhlas bez požadavk . Zárove nevznikly žádné rozpory.

f)

Vyhodnocení spln ní zadání
Návrh Zm ny .2 ÚPO Tochovice je zpracován v souladu s požadavky zadání schváleného dne
8.6.2009. Spl uje požadavky dané zadáním a jeho obsah je v souladu s novým stavebním zákonem a
vyhláškou . 500/2006 Sb.

g) Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn vyhodnocení
edpokládaných d sledk tohoto ešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území
Navrhovaná zm na nem ní koncepci p vodního územního plánu, pouze up es uje a dopl uje již d íve
navržené ešení. Ve Zm
. 2 ÚPO Tochovice je umožn n rozvoj bydlení - rodinné domy.
Lokality Zm ny . 2 ÚPO Tochovice navazují na zastav né území.
Navrhované ešení vychází z požadavk obce na provedení zm ny a výsledk ve ejnoprávního
projednání Zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných zm n.
Jednotlivé lokality jsou ozna eny íslem plochy a takto jsou zakresleny v grafické ásti.
Lokalita . 1 – návrh plochy bydlení - rodinné domy, k.ú. Ho ejany. ástí plochy prochází OP silnice.
Lokalita . 2 – návrh plochy bydlení - rodinné domy, k.ú. Ho ejany.
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
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Rozbor udržitelného rozvoje podle §4 odst.1 písm.b) vyhl. . 500/2006 Sb., o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sob evidence územn plánovací innosti nebyl
dosud zpracován.
S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných zm n není návrh v rozporu se zásadami
udržitelného rozvoje území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých
životních podmínek. Zpracovaný návrh Zm ny . 2 ÚPO Tochovice respektuje požadavky zákona
. 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis o ochran p írody a krajiny, zejména pak prvky
nadregionálního a regionálního ÚSES i lokálního systému ekologické stability krajiny. Udržitelný rozvoj
území „spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé p írodní prost edí, pro hospodá ský rozvoj
a pro soudržnost spole enství obyvatel území.“
Z hlediska zabezpe ení zájm ochrany ovzduší budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší
a k zabezpe ení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy
snižování emisí zne iš ujících látek dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona . 86/2002 Sb..
V území ešeném Zm nou . 2 ÚPO Tochovice se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky,
ochrana kulturních hodnot území i p ípadných archeologických nález bude ešena v podmínkách pro
vlastní provád ní staveb i jiných inností v souladu s p íslušnými ustanoveními § 21-24 zákona .
20/1987 Sb., o státní památkové pé i v platném zn ní.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Zm na . 2 ÚPO Tochovice nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury. P ístup k navrženým
plochám bude zajišt n z místních komunikací nebo sjezdem ze stávající silnice III. t ídy na parcelu
543/1, který bude obsluhovat i parcelu 544.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
Zásobování pitnou vodou
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm

v koncepci zásobování pitnou vodou.

Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm
v koncepci odkanalizování.
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm

koncepce zásobování el. energií.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V obci Ho ejany není provedena plynofikace.
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm

koncepce zásobování teplem.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Ve Zm
. 2 ÚPO Tochovice nejsou vymezeny žádné ve ejn prosp šné stavby, opat ení a asanace.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 2 ÚPO Tochovice nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Zm na . 2 ÚPO Tochovice nevymezuje plochy pro dobývání nerost .
RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Orienta ní údaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚPO.
VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Ochranné pásmo silnice
Do území ešeného Zm nou .2 ÚPO Tochovice zasahuje ochranné pásmo silnice III. t ídy (lokalita
.1).

h) Informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území spolu
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vliv na
životní prost edí, pop . zd vodn ní, pro toto stanovisko nebo jeho ást nebylo
respektováno
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V zadání Zm ny .2 ÚPO Tochovice nebylo požadováno vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj.
S ohledem na velikost ešeného území a stanovené funk ní využití pro bydlení v území, které navazují
na již stávající zástavbu se shodnou formou bydlení lze konstatovat, že p ijaté ešení nemá zásadní
negativní vliv na trvale udržitelný rozvoj, nep edpokládá narušení soudržnosti spole enství obyvatel
v navazujícím území a nemá vliv na hospodá ský rozvoj.
Ze souhrnného stanoviska odboru životního prost edí, zem
lství a lesnictví Krajského ú adu
St edo eského kraje k návrhu zadání j.: 026289/2009/KUSK-OŽP/Tu ze dne 4.3.2009, vyplývá :
Nepožaduje zpracování vyhodnocení vliv zadání návrhu Zm ny .2 ÚPO Tochovice z hlediska vliv
na ŽP.
K návrhu Zm ny
neuplatnil.

i)

.2 ÚPO Tochovice v rámci spole ného jednání tento orgán již své stanovisko

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
dní fond a na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
ZEM

lský

LSKÝ P DNÍ FOND

Zp sob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem Zm ny . 2 ÚPO Tochovice, zabírající
zem
lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur
v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.
Bonitované p dn ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zem
lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou
bonitované p dn ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku,
íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ
stupe t ídy ochrany zem
lské p dy. P íklad kódu BPEJ : 5.50.01 (5- klimatický region, 50- hlavní
dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru
skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p
, 01 - íselná kombinace skeletovitosti,
hloubky a expozice p dy).
dní jednotky v ešeném území
HPJ 50

HPJ 67

Kambizem oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách
(které nejsou v HPJ 48,49), st edn t žké leh í až st edn t žké, slab až st edn
skeletovité, se sklonem k do asnému zamok ení
Gleje modální na r zných substrátech asto vrstevnat uložených, v polohách širokých
depresí a rovinných celk , st edn t žké až t žké, p i vodních tocích závislé na výšce
hladiny toku, zaplavované, t žko odvodnitelné

Charakteristika t íd ochrany
III. Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr
rnou
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
ípadnou výstavbu.
V. Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn ekologické jednotky, které p edstavují
edevším p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi svažitých,
hydroformních, št rkovitých až kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem
lské
dy pro zem
lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn jší nezem
lské
využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany, s výjimkou vymezených pásem a
chrán ných území a dalších zájm ochrany životního prost edí. Na základ kombinace klimatického
regionu a hlavní p dní jednotky je stanovena základní sazba odvod za odn tí zem
lské p dy ve
smyslu zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .
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Tabulkové vyhodnocení jednotlivých lokalit – zm na .2 Tochovice

OZN.

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA LOKALITY
V HA
CELKEM

1

Plochy bydlení - rodinné domy

0,61

2

Plochy bydlení - rodinné domy
Celkem

0,10
0,71

VÝM RA ZEM. P DY V
LOKALIT PODLE KULTURY
DRUH
POZEMKU
Trvalý travní
porost
Ostatní plocha
-

MIMO SOU AS.
ZASTAV. ÚZEMÍ

VÝM R
A
NEZEM.
PLOCH

0,61

-

0,61

0,10
0,10

BPEJ

ÍDA
OCHRA
NY ZPF

VÝM R
A DLE
BPEJ

5.50.11
5.67.01
-

III.
V.
-

0,01
0,60
0,61

Zábory p dy podle t íd ochrany celkem
ÍDA OCHRANY

ZÁBOR ZPF V HA

ZÁBOR ZPF V %

III.

0,01

1,64

V.

0,60

98,36

CELKEM

0,61

100

Nezem

lská p da

0,10

Zábory p dy pro funk ní využití celkem
FUNK NÍ VYUŽITÍ

ZÁBOR ZPF CELKEM V HA

ZÁBOR ZPF V %

Plochy bydlení - rodinné domy

0,61

100

Celkem

0,61

100
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Zd vodn ní
Lokalita íslo 1:

Plochy bydlení - rodinné domy – v severozápadní ásti sídla Ho ejany,
k.ú. Ho ejany. Lokalita navazuje na zastav né území. Lokalita je za azena do III. a
V. t ídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita íslo 2:

Plochy bydlení - rodinné domy – ve východní ásti sídla Ho ejany, k.ú. Ho ejany.
Lokalita navazuje na sou asn zastav né území. Plocha se nachází na
nezem
lské p
.

ZÁV R
V návrhu byly respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu. V p ípadech, kdy došlo
k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.
POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
V návrhu Zm ny . 2 ÚPO Tochovice není uvažováno se stavbami, které zasahují do OP PUPFL.

j)

Rozhodnutí o námitce, v etn od vodn ní rozhodnutí o námitce
Žádné námitky k návrhu nebyly vzneseny.

k) Vyhodnocení p ipomínek
Žádné p ipomínky k návrhu nebyly vzneseny.

l)

Úprava dokumentace na základ uplatn ných námitek a p ipomínek
Zm na .2 ÚPO Tochovice bude vypracována v istopisech v originálním vyhotovení ve 4 paré.

m) Údaje o po tu list od vodn ní Zm ny
grafické ásti od vodn ní

.2 ÚPO Tochovice a po tu výkres

Dokumentace od vodn ní Zm ny .2 ÚPO Tochovice obsahuje v originálním vyhotovení 7 list textové
ásti (a strany 8 až 13 tohoto Opat ení obecné povahy).
Grafická ást od vodn ní Zm ny .2 ÚPO Tochovice je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné
povahy jako p íloha . 2 a obsahuje celkem 3 výkresy.
SEZNAM P ÍLOH - OD VODN NÍ:
3. Koordina ní výkres
4. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
5. Výkres širších vztah

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 50 000

POU ENÍ :
Proti tomuto Opat ení obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního ádu podat opravný
prost edek.
UPOZORN NÍ:
Zm na .2 ÚPO Tochovice je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena na Obecním
adu Tochovice, v etn doklad o jeho po izování; opat ená záznamem o ú innosti je poskytnuta
stavebnímu ú adu B eznice, odboru územního plánování M Ú P íbram, Krajskému ú adu
St edo eského kraje, odboru územního a stavebního ízení.
Údaje o vydané Zm
.2 ÚPO Tochovice a místech, kde je do této územn plánovací dokumentace
a její dokladové ásti možné nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona
uve ejn ny na www stránkách obce Tochovice : http://www.tochovice.cz

………………………………………
starosta obce - Radek Walter

……………………………………
místostarosta obce - Ing. Jaroslav Folta
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