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VÝROK ZM NY . 2 ÚPO MIŠOVICE
a)

vymezení zastav ného území

Zastav né území je vymezeno sou asn platnou územn plánovací dokumentací (dále jen „ÚPD“) Územním plánem obce Mišovice. Zm nou . 2 Územního plánu obce Mišovice (dále jen „ÚPO Mišovice“) se
nem ní.

b)

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
ešení Zm ny . 2 ÚPO Mišovice vychází z rozvojové koncepce zakotvené v ÚPO Mišovice. Zm na . 2
ÚPO Mišovice spo ívá v napln ní aktuálních požadavk obce na zm ny využití díl ích ploch ve správním
území. Cílem je dosáhnout obecn prosp šného souladu ve ejných zájm a soukromých aktivit, aniž by byly
ohroženy hodnoty území a možnosti tyto hodnoty rozvíjet.
OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Ve zm
. 2 jsou pln respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle platné ÚPD. Vlivem
navrhované zm ny nebudou zásadn narušeny podmínky ochrany p írodních, civiliza ních a kulturních
hodnot území. Civiliza ní hodnoty v ešeném území zm ny . 2 budou posíleny zm nou zp sobu využití z
plochy výrobní a výrobních služeb na plochu bydlení a s tím souvisejícím rozvojem technické infrastruktury.
S návrhem Zm ny . 2 ÚPO Mišovice se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické
stability krajiny.
V ešeném území Zm ny 2 ÚPO Mišovice nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané v
úst edním seznamu a ešením nedojde k negativnímu ovlivn ní nemovitých kulturních památek ani
kulturních hodnot v navazujícím území.

c)

urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby
a systému sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Nezm

na oproti schválenému ÚPO Mišovice.

VYMEZENÍ P ESTAVBOVÝCH PLOCH
Ozna .
plochy
B1

Charakteristika plochy
Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Svu ice v zastav ném území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Využití plochy p ed p estavbou - plocha výrobní a výrobních služeb.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nedojde k zásahu do systému sídelní zelen . Sou asný podíl zelen v sídle
stane zachován.

d)

koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Zm na . 2 ÚPO Mišovice nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury. P ístup k ploše B1 bude zajišt n
stávajícím sjezdem z místní komunikace.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nedojde ke zm
koncepce vodohospodá ského ešení.
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Do doby vybudování centrální OV bude odkanalizování nemovitosti ešeno vlastní OV (p ípadn jímkou
na vyvážení), po vybudování obecní kanalizace bude i tato lokalita napojena na kanaliza ní sí (pokud to
bude technicky možné).
KONCEPCE ENERGETICKÉHO EŠENÍ
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nedojde ke zm

koncepce zásobování el. energií.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice není vymezena plocha ob anského vybavení.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Ve zm

. 2 ÚPO Mišovice nejsou vymezeny plochy ve ejných prostranství

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

CIVILNÍ OCHRANA
Na ešení požadavk civilní ochrany navržené v platné ÚPD nemá Zm na . 2 ÚPO Mišovice vliv. Z stává v
platnosti ešení dle vydaného ÚPO Mišovice. V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle
Krizového resp. Havarijního plánu jiho eského kraje.

e)

koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek
pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobn

NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již v platné ÚPD. V souvislosti s
návrhem Zm ny . 2 ÚPO Mišovice se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability
krajiny. ešeného území se dotýká v jihovýchodní ásti pouze lokální biokoridor (LBK13), který Zm na . 2
ÚPO Mišovice žádným zp sobem neovlivní. Návrh ešení je p izp soben požadavk m ochrany p írody a
krajiny (krajinný ráz).

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Území ešené Zm nou . 2 ÚPO Mišovice není dot eno záplavovým územím.
PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 2 ÚPO Mišovice se nenavrhují žádná protipovod ová opat ení.
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 2 ÚPO Mišovice se nenavrhují žádná protierozní opat ení.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Zm na . 2 ÚPO Mišovice nevymezuje plochu pro rekreaci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V území ešeném Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nejsou vymezeny žádné plochy ur ené pro dobývání ložisek
nerostných surovin ani plochy pro jeho technické zabezpe ení.

f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
ípustného využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých
plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad
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výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 2 000 je patrné len ní území ešeného Zm nou . 2 ÚPO
Mišovice do ploch s rozdílným zp sobem využití.
Definice použitých pojm
Obecn
Hlavní stavba - vždy souvisí s hlavním zp sobem využití stavebního pozemku.
Dopl ková stavba - stavba, která se stavbou hlavní svým ú elem a umíst ním souvisí, a která zabezpe uje
funk nost stavby hlavní (její uživatelnost), nebo dopl uje základní funkci stavby hlavní.
Plošné podmínky využití území
Celková zastav nost plochy
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám;
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami, v etn teras, p ístupových cest,
všech zpevn ných ploch, bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
plochy 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 podmínky využití území
Výšková hladina zástavby
výškou podlaží se rozumí b žná výška do 3,5 m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst
vn jším líci výšky 0 - 1 m.

Plochy bydlení

obvodové st ny na

B

Hlavní využití
Bydlení v rodinných a bytových domech.
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nového individuálního bydlení v rodinných a bytových domech a innosti a d je s
tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, ob anská
vybavenost (nap . administrativní za ízení, obchody do 500 m2, 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 (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.), stávající stavby a pozemky
individuální rekreace. Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustné jsou
rovn ž parkovací stání a garáže, stavby ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro
pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická
infrastruktura, ve ejná zele a ve ejné prostranství.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a
autobusy, hromadné garáže, výrobní a pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a
stitelské innosti, nákupní za ízení nad 500 m2 celkové zastav né plochy, autobazary. Nová výstavba
samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky
apod.).
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy
maximáln 35%
minimáln 700 m², pro dopl kové stavby omezení
Velikost stavebních pozemk
velikosti pozemku neplatí za podmínky dodržení
maximální zastav nosti 35% plochy.
Podmínky pro výškové využití území
max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, výšku na
Výšková hladina zástavby
maximáln 9,5 m.
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PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé zp soby
využití na vlastním pozemku.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení území s možnými archeologickými nálezy. V p ípad
archeologických nález p i stavební innosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického
pr zkumu.

g)

vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb 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

Ve Zm
. 2 ÚPO Mišovice 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 plochy pro asanaci, pro které lze
práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit.

h)

vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze
uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a pop ípad
dalších údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

Ve Zm
. 2 ÚPO Mišovice nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn prosp šných staveb, pro které lze
uplatnit pouze p edkupní právo.

i)

stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst.6 stavebního zákona

Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nedochází k pot eb stanovení kompenza ních opat ení.

j)

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické
ásti

1.

Dokumentace Zm ny . 2 ÚPO Mišovice obsahuje v originálním vyhotovení 6 stran A4 textové ásti.

2.

Grafická ást Zm ny . 2 ÚPO Mišovice je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako
íloha . 1 a obsahuje celkem 2 výkresy.

Seznam p íloh:
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres

1: 2 000
1 : 2 000

Stránka 6 z 12

OD VODN NÍ ZM NY . 2 ÚPO MIŠOVICE
a)

postup po ízení a zpracování územního plánu

Bude dopln no po spole ném projednání.

b)

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

Území ešené Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nemá vliv na sousední správní území, nebo ešené lokality
nemají p ímou vazbu na správní území sousedících obcí. Ani z hlediska širších vztah v území nebude mít
Zm na . 2 ÚPO Mišovice žádný negativní dopad. Veškeré požadavky a návaznosti na využívání území z
hlediska širších vztah v území jsou zobrazeny ve Výkresu širších vztah .

c)

soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem

VYHODNOCENÍ S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Z Politiky územního rozvoje eské republiky ve zn ní Aktualizace . 1 schválené usnesením vlády R dne
15. dubna 2015 (dále jen APÚR) nevyplývají pro ešené území Zm ny . 2 ÚPO Mišovice žádné specifické
požadavky. ešené území neleží v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose republikového významu, neleží v
žádné specifické oblasti republikového významu a neleží ani v žádném koridoru nebo ploše dopravní a
technické infrastruktury mezinárodního nebo národního významu. Zm na územního plánu vychází z
republikových priorit územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území formulované v kap. 2
APÚR.
VYHODNOCENÍ S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje ve zn ní 1. aktualizace (dále jen „AZÚR“) byly schváleny
zastupitelstvem kraje dne 18. 12. 2014. Zm na . 2 ÚPO Mišovice je zpracována v souladu s AZÚR.
Zm na . 2 ÚPO Mišovice vychází z priorit územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje
území formulované v kap. a) výrokové ásti AZÚR.
Zm na . 2 ÚPO Mišovice minimalizuje negativní vlivy územního rozvoje na p írodní, krajinné a kulturní
hodnoty v území, v etn urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. Pro ochranu
krajinného rázu a dalších hodnot území jsou Zm nou . 2 ÚPO Mišovice navrženy podmínky prostorového
uspo ádání urbanizovaných ploch.

d)

soulad návrhu územního plánu 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 Mišovice je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a §19
stavebního zákona 183/2006 Sb., nebo respektuje koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty
a podmínky území, které byli stanoveny ve vydaném ÚPO Mišovice.
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 sociální soudržnost obyvatel
obce
koordinuje ve ejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce - respektuje stávající trasy technické
infrastruktury
s požadavky na ochranu kulturních a civiliza ních hodnot, p edevším urbanistického,
architektonického a archeologického d dictví je ešení v souladu - respektuje sídelní ráz
požadovaná zm na v území nemá negativní vliv na ve ejné zdraví, životní prost edí, geologickou
stavbu území, ve ejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání
stanovuje podmínky pro provedení zm n v území, zejména pak pro umíst ní a uspo ádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

e)

soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis

Zm na . 2 ÚPO Mišovice je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou . 501/2006
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Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou . 500/2006 Sb.,
o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací
innosti (dále též jen „vyhláška 500“). Jednotlivé plochy jsou len ny dle §4 až 19 vyhlášky 501.
Zm na . 2 ÚPO Mišovice byla zpracována a projednána v souladu s p íslušnými ustanoveními stavebního
zákona (§ 22, §50 až 53, §55 a §188 odst. (4)) a s §171 až 174 správního ádu.
Obsah dokumentace je v souladu s p íslušnými ustanovení stavebního zákona, správního ádu a s §13 a
ílohou . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb.

f)

soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních p edpis a se
stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop ípad
s výsledkem ešení rozpor

Bude dopln no po spole ném projednání.

g)

zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení
vliv na životní prost edí

Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského ú adu na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území ( íslo jednací: KUJCK 59817/2015/OZZL/2), který spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro
íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území a který
uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. P i ešení
zm ny územního plánu a vymezení nových lokalit nedochází k narušení vyváženého vztahu a podmínek
udržitelného rozvoje území. Z t chto d vod nebylo vyhodnocení zpracováno.

h)

stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského ú adu na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území, nebo nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení.

i)

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

Ve stanovisku krajského ú adu nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vliv zm ny územního plánu na
udržitelný rozvoj území.

j)

vyhodnocení spln ní požadavk zadání, pop ípad vyhodnocení souladu
s body (1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v p íloze 7 ásti II. bod b)

Zm na . 2 ÚPO Mišovice je zpracována v souladu se schváleným zadáním a podle požadavk zákona
. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a
jeho provád cích p ihlášek v platném zn ní a respektuje pokyny po izovatele, v etn vyhodnocení
požadavk dot ených orgán , krajského ú adu a obce. Zm na je v souladu s jednotlivými kapitolami zadání
Zm ny . 2 ÚPO Mišovice nebo : respektuje APÚR, AZÚR (širší vztahy nejsou zm nou ovlivn ny), ctí
požadavky vyplývající z ÚAP, prov uje požadavky na rozvoj území a s ním spojený rozvoj ve ejné
infrastruktury, ochra uje a rozvíjí existující hodnoty území a respektuje požadavky zvláštních právních
edpis . V zadání Zm ny . 2 ÚPO Mišovice nebylo požadováno variantní ešení.

k)

komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty

Navrhovaná zm na nem ní základní koncepci vydaného územního plánu, pouze up es uje a dopl uje již
íve navržené ešení. Navrhované ešení vychází z požadavk po izovatele na provedení zm ny (zadání) a
výsledk ve ejnoprávního projednání zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných
zm n. Navržené ešení p isp je k realizaci požadavk obyvatel obce na rozvoj území.
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ZD VODN NÍ P ESTAVBOVÝCH PLOCH
B1 - Plocha bydlení se nachází v jihovýchodní ásti sídla Svu ice v zastav ném území. Plocha p estavby je
vymezena ze stávající plochy výrobní a výrobních služeb na plochu bydlení, která není využívaná.
Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení
inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné.

ZD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM
VYUŽITÍ
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice jsou podrobn zpracovány podmínky využití pro plochy s rozdílným zp sobem
využití. K podmínkám využití bylo p istoupeno p edevším z d vod ochrany hodnot a zachování kvality
okolního prost edí. Podmínky využití pro výstavbu by m ly ochra ovat stávající m ítko zástavby, v etn
výškové hladiny zástavy.
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice se stanovují podmínky pro využití území jako podmínky pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití s ur ením: hlavního využití, p ípustného využití, pop ípad podmín
ípustného využití a nep ípustného využití.
Hlavní využití ur uje p evažující ú el využití, jeho charakter a míru zát že plochy.
ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti, stavby
a za ízení dopl ující hlavní využití, s ním související a slu itelné.
Podmín
p ípustné využití je takové využití, pro jehož p ípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých
lze stavby, innosti a za ízení v území umístit. P i nespln ní t chto podmínek je umís ování inností, staveb
a za ízení nep ípustné.
Nep ípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nep ípustné je
zpravidla umís ovat innosti, stavby a za ízení, které nesouvisejí a nejsou slu itelné s p ípustným využitím.
DRUH PODMÍNEK VYUŽITÍ ÚZEMÍ
V zastav ném a zastavitelném území je možno umis ovat stavby a za ízení v souladu s charakteristikou
ploch s rozdílným zp sobem využití.
Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití je p edevším uchovat jeho hodnoty p i
respektování zásad pro novou zástavbu:
zajistit, aby zm ny využití území v etn nové zástavby vytvo ily harmonický celek se stávající
zástavbou;
podpo it a zd raznit prostorové uspo ádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utvá ení;
respektovat p iléhající plochy zastav ného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým
uspo ádáním;
nep ipustit výstavbu objekt na nezastavitelných plochách.
Definice použitých pojm jsou uvedeny v návrhové ásti kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití ... - vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití.
CELKOVÁ ZASTAV NOST PLOCHY
Ve zm
je definována celková zastav nost pozemku. K t mto podmínkám bylo p istoupeno p edevším
z d vod ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy. P i stanovení pouze procenta
zastav nosti pro hlavní stavbu dochází mnohdy k zastav ní zbývající plochy pozemku terasami, k lnami,
íst ešky, skleníky, parkovacími plochami apod. Z tohoto d vodu je ve zm
regulováno i maximální
celkové procento zastav nosti stavebního pozemku.
VELIKOST STAVEBNÍCH POZEMK
Navržené velikosti stavebních pozemk jsou voleny s ohledem na stávající zástavbu tak, aby byla
zachována stávající struktura sídel a jejich historická p dorysná osnova.
Ve zm
jsou regulovány velikosti stavebních pozemk . Minimální velikost stavebních pozemk je
navržena z d vodu zachování p im ené hustoty zástavby. Zástavba je navržena tak, aby nebyl významným
zp sobem narušen krajinný charakter a aby zástavba byla dostate
rozptýlená a vytvo ila tak harmonický
celek se stávající zástavbou.
VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY
Výškové uspo ádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro plochy s rozdílným zp sobem
využití v závislosti na prostorové stabilizované plochy. P i umís ování staveb je nutné brát z etel na vizuální
podmínky, aby zm ny neovliv ovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech. Výšková
hladina je ur ena max. možným po tem podlaží jednotlivých staveb na plochách s rozdílným zp sobem
využití v ešeném území.
Ve zm
je regulována výšková hladina nové zástavby. K t mto podmínkám bylo p istoupeno z d vodu
zachování okolní výškové hladiny výstavby a za len ní zastavitelných ploch do krajinného rázu. V sídlech se
nacházejí p ízemní i vícepodlažní budovy s obytným podkrovím. Z urbanistického hlediska je vhodné tuto
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výškovou hladinu zachovat. Z tohoto d vodu jsou v návrhové ásti stanoveny podmínky využití udávající
výškovou hladinu - p ízemní budovy s možností obytného podkroví.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb pro
jednotlivé tematické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prost edí,
hospodá ský rozvoj a soudržnost spole enství obyvatel území. Ze zpracovaných územn analytických
podklad , vyplývají podmínky pro p íznivé životní prost edí (environmetální pilí ), pro hospodá ský rozvoj
(ekonomický pilí ) a pro soudržnost spole enství obyvatel území (sociální pilí ).
Vliv Zm ny . 2 ÚPO Mišovice na podmínky pro p íznivé životní prost edí - environmentální pilí :
- Zm na . 2 ÚPO Mišovice je koncipována se snahou o zachování p írodních hodnot území;
- jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s p ihlédnutím na charakter
obce, urbanistickou strukturu, p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty obce;
Vliv Zm ny . 2 ÚPO Mišovice na podmínky pro hospodá ský rozvoj - ekonomický pilí :
ešení mimo hlavní zp sob využití p ipouští i možnost podnikání;
Vliv Zm ny . 2 ÚPO Mišovice na podmínky pro soudržnost spole enství obyvatel území:
- Zm na . 2 ÚPO Mišovice vytvá í podmínky pro rozvoj bydlení, které umož ují širší spektrum inností a
aktivit, p ináší oživení a zpest ení struktury obce.
S ohledem na rozsah, zp sob využití i lokalizaci navrhované Zm ny . 2 ÚPO Mišovice není návrh v rozporu
se zásadami udržitelného rozvoje území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých
životních podmínek. Rozsah ešení Zm ny . 2 ÚPO Mišovice je úm rný k velikosti a významu sídla.
Vzhledem ke kvalitnímu životnímu prost edí je podpo en rozvoj bydlení. ešení inženýrských sítí a
dopravního napojení je hospodárné, nedochází k nevhodným zábor m zem
lské p dy.

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Zm na . 2 ÚPO Mišovice nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury z d vodu, že lokalita je situována
v p ímé návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu. Parkování a garážování vozidel bude ešeno
výhradn na vlastním pozemku.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nedojde ke zm
v koncepci zásobování pitnou vodou. Sídlo Svu ice nemá
vybudován ve ejný vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydatnost
studní a kvalita vody posta uje pot ebám sídla.
Sídlo Svu ice má vybudovanou jednotnou kanalizaci ve správ obce Mišovice. Kanalizace je p evážn
starší, net sná, se zna ným podílem balastních vod. Je vyúst na ty mi výustmi do recipientu, tj. do
otev eného i zatrubn ného toku Mišovického potoka. Hlavní problém tvo í pr chod Mišovického potoka vsí.
Tento potok v ásti toku p ímo souvisí s jednotlivými objekty zástavby, které jsou do n ho zárove
odkanalizovány. Do doby vybudování centrální OV bude odkanalizování lokality Zm nou . 2 ÚPO
Mišovice ešeno vlastní OV (p ípadn jímkou na vyvážení), po vybudování kanalizace bude tato otázka
ešena napojením na kanaliza ní sí (pokud to bude technicky možné).
Deš ové vody budou p ednostn ešeny vsakováním na pozemcích jednotlivých investor , s možností
dopln ní akumula ních jímek, p ípadn povrchovým odtokem do vodote í.
ENERGETICKÉ EŠENÍ
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nedojde ke zm
koncepce energetického ešení. Zásobování el. energií
v lokalit ešené Zm nou . 2 ÚPO Mišovice je ešeno v návaznosti na koncepci stanovenou v platném ÚPO
Mišovice. Lokalita ešená zm nou bude napojena na stávající rozvody nízkého nap tí elektrické energie.
Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nedojde ke zm
koncepce zásobování teplem. Budou respektovány
požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování
emisí tak, aby pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Ve Zm
. 2 ÚPO Mišovice nejsou vymezeny žádné ve ejn prosp šné stavby, opat ení a asanace.
Plochy ešené Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nejsou charakteru, který by vymezoval VPS.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou

. 2 ÚPO Mišovice nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství. Sou asný stav
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nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy
obvykle zabezpe ují dané území komplexn , tj. vedle svozu net íd ného komunálního odpadu zajiš ují i
separovaný sb r (nej ast ji sklo, plasty, pop . papír), sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního
odpadu a svoz objemného odpadu. Ob posledn jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu
recykla ních dvor a mobilního sb ru. Lokalita ešená Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nijak neovlivní tuto
stanovenou koncepci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Zm na . 2 ÚPO Mišovice 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
Celé správní území je situováno v zájmovém území MO R. Ve vymezeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit novou výstavbu p esahující výškovou hladinu stávající zástavby jen na základ
závazného stanoviska R - Ministerstva obrany.

l)

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

Zm na . 2 ÚPO Mišovice p ispívá k dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm
na rozvoji území. Cílem obce je zajistit dostatek ploch pro kvalitní bydlení. Tím bude eliminován odchod
mladých ob an za bydlením do m st. Rozsah vymezení ploch ve Zm
. 2 ÚPO Mišovice odpovídá
sou asným pot ebám obce a nijak dramaticky nezasahuje do urbanismu p vodního sídla a respektuje
všechny limity využití území. Plocha bydlení se nachází v jihovýchodní ásti sídla Svu ice v zastav ném
území. Plocha p estavby je vymezena ze stávající plochy výrobní a výrobních služeb na plochu bydlení,
která není využívaná. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské
dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné. Zvýšená poptávka po bydlení se již v
období let 2010 - 2014 projevila i v demografickém vývoji obce, kdy byl zaznamenám cca 10% p ír stek
po tu obyvatel obce.

m)

vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby
jejich vymezení

Zm nou . 2 ÚPO Mišovice nejsou stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly ešeny v
zásadách územního rozvoje.

n)

ZEM

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

lský

LSKÝ P DNÍ FOND

Ve Zm
. 2 ÚPO Mišovice se jedná o lokalitu, která eší zm nu zp sobu využití z plochy výrobní a
výrobních služeb na plochu bydlení. Z tohoto d vodu nebyla lokalita vyhodnocena a zárove nebyl
vypracován výkres p edpokládaných zábor p dního fondu.

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Ve Zm
. 2 ÚPO Mišovice nejsou ešeny zábory pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa ani se stavbami,
které zasahují do hranice 50 m od okraje lesa.

o)

návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách

Bude dopln no po ve ejném projednání.
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p)

vyhodnocení uplatn ných p ipomínek

Bude dopln no po ve ejném projednání.

q)

Údaje o po tu list od vodn ní územního plánu a po tu výkres
ipojené grafické ásti

1.

Dokumentace od vodn ní Zm ny . 2 ÚPO Mišovice obsahuje v originálním vyhotovení 6 list textové
ásti.
Grafická ást od vodn ní Zm ny . 2 ÚPO Mišovice je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné
povahy jako p íloha . 2 a obsahuje celkem 2 výkresy.

2.

SEZNAM P ÍLOH - OD VODN NÍ:
3. Koordina ní výkres
4. Výkres širších vztah

k n mu

1 : 2 000
1 : 50 000
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