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Obec Počepice
Č. j.: …………

V Počepicích dne …………

Změna č. 2, kterou se mění Územní plán obce Počepice
návrh
Zastupitelstvo obce Počepice, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a
§ 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
vydává

Změnu č. 2 Územního plánu obce Počepice
kterou se mění Územní plán obce Počepice takto:

1.

Na straně 6, v kapitole B, podkapitole B.3, části Posílení složky bydlení / BV, řádku čtvrtém, se číslo
„7,165“ nahrazuje číslem „8,159“.

2.

Na straně 9, v kapitole C, podkapitole C.4, řádku prvním, se číslo „7,165“ nahrazuje číslem „8,159“.

3.

Na straně 9, v kapitole C, podkapitole C.4 , tabulce BV, v řádku prvním, v sloupci Velikost, se číslo
„1,970“ nahrazuje číslem „2,355“.

4.

Na straně 9, v kapitole C, podkapitole C.4 , tabulce BV, v řádku druhém, v sloupci Velikost, se číslo
„0,590“ nahrazuje číslem „0,730“.

5.

Na straně 10, v kapitole C, podkapitole C.4, tabulce BV, řádku dvacátém sedmém, se do sloupce Plocha
vkládá zkratka „Z 29“, do sloupce Využití se vkládá zkratka „BV“, do sloupce Velikost se vkládá číslo
„0,368“, do sloupce Katastr se vkládá slovo „Skuhrov“.

6.

Na straně 10, v kapitole C, podkapitole C.4, součtovém sloupci tabulky BV, se číslo „7,165“ nahrazuje
číslem „8,159“.

7.

Na straně 18, v kapitole F, podkapitole BV, v odstavci Podmínky prostorového uspořádání se vkládá
odstavec „u lokality Z03 bude v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb, které by mohly být
ovlivněny hlukem ze stávajících či navrhovaných zdrojů hluku budou prokázána opatření k ochraně před
hlukem. Jedná se o stávající plochy OM v případě provozů s hlukovou zátěží, navržené plochy OM v
případě provozů s hlukovou zátěží a pozemní komunikaci – silnici II. třídy,“.

8.

Textová část změny č. 2 ÚP obce Počepice obsahuje 23 str. textu bez titulní stránky, identifikačních
údajů a obsahu.
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(2) Grafická část Změny č. 2 ÚP obce Počepice
Grafická část změny obsahuje Schéma výřezů v příloze č. 1, výřezy Výkresu základního členění
území uvedené v příloze č. 2-4 (k.ú. Počepice, Rovina, Skuhrov), výřezy Hlavního výkresu v příloze č.
5-6, výřezy Koordinačního výkresu v příloze č. 7-9, výřezy Výkresu ZPF v příloze č. 10-12.
Poznámky:
Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací– výřez výkresu nebyl
pro účel změny č. 2 územního plánu obce Počepice zpracován, neboť změnou není dotčen.

Odůvodnění
Textová část odůvodnění změny č. 2 ÚP obce Počepice obsahuje 29 str. textu. Grafická část
odůvodnění změny č. 2 obsahuje 13 str. grafické části v přílohách 1-13. Textová část územního plánu
s vyznačením změn (viz. příloha č. 14 Srovnávací text) obsahuje 26 str. textové části ÚP vč. titulní
strany, identifikačních údajů a obsahu (celkem 3 str. v části úvodu).
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(3) Textová část odůvodnění změny č. 2 územního plánu Počepice
Obsah textové části odůvodnění:
(3) Textová část odůvodnění změny č. 2 územního plánu Počepice ................................................................ 5
1. Postup při pořízení změny územního plánu .................................................................................................... 6
2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem ................................................................................................................................................... 6
3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území ..................................................10
4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ..........................................................12
5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů...............................................................................................12
6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí................................................................12
7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ...............................................................13
8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly .............................................................14
9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty ..................................................................15
10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
...........................................................................................................................................................................19
11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů ...........................................21
12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu .................................................22
12.1 se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle §
51 odst. 2 stavebního zákona, ..........................................................................................................................
12.2 s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního
zákona, .............................................................................................................................................................
12.3 s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona, ....
12.4 s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle
§ 55 odst. 3 stavebního zákona ........................................................................................................................
13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1
stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení ...........................................................................23
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky
určené k plnění funkce lesa................................................................................................................................23
15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění ........................................................................27
16. Vyhodnocení připomínek..............................................................................................................................27
17. Srovnávací text s vyznačením změn ............................................................................................................27
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1. Postup při pořízení změny č. 2 ÚP obce Počepice.
Zastupitelstvo obce Počepice na svém veřejném zasedání dne 4.12.2018 ve svém usnesení č.
17/ZO/2-12/2018 rozhodlo v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o pořízení Změny č.2 ÚP
obce Počepice v tzv zkráceným postupem dle § 55a – 55c stavebního zákona. Na základě žádosti ze
dne 21.12.2018 se pořizovatelem stal MěÚ Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování. Zároveň
v tomto usnesení zastupitelstvo obce Počepice schválilo navržený obsah Změny č. 2 ÚP. Obec
Počepice má aktuálně platný územní plán, ve znění po Změně č. 1 ÚP ze dne 5.10.2017.
Následně byl vyhotoven návrh Změny č. 2 ÚP obce Počepice autorizovanou osobou – Mgr. A. Marek
Topič (ČKA 3576). O zpracovaném návrhu ÚP obce se konalo veřejné projednání ve smyslu § 55 odst.
1 a 2 stavebního zákona dne 31.5.2019 na obecním úřadě Počepice. Návrh Změny č. 2 ÚP byl řádně
oznámen a zveřejněn formou veřejné vyhlášky v souladu s § 55 odst. 1 a 2 stavebního zákona. K
návrhu Změny č. 2 ÚP byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů a organizací, zároveň k návrhu
nebyly uplatněny námitky, ani připomínky.
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný nadřízený správní orgán územního plánování,
následně vydal dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona, stanovisko k návrhu Změny č. 2 ÚP
Počepice, ve kterém neshledal rozpory a umožnil pokračovat v dalším řízení o územním plánu.
Pořizovatel zajistil úpravu návrhu Změny č. 2 ÚP Počepice v souladu se stanovisky dotčených orgánů
a dále došlo k doplnění odůvodnění předmětného návrhu ÚPD.
Pořizovatel přezkoumal postup pořizování územního plánu v rozsahu § 44-55c stavebního zákona.
Dále byl návrh Změny č. 2 ÚP přezkoumán z hlediska § 18 a 19 stavebního zákona. Pořizovatel
neshledal v procesu pořizování Změny č. 2 ÚP Počepice rozpory a předložil návrh předmětné územně
plánovací dokumentace v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce, jenž je
příslušné dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, k jeho vydání.

2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Vyhodnocení souladu změny č. 2 s prioritami PÚR ČR.
Dle politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou ČR dne 15.4.2015
usnesením č. 276., ÚP obce Počepice s nabytím účinnosti ke dni 25.9.2013, je změna č. 2 ÚP v
souladu s PÚR ČR 2008, které na řešeném území nevymezovaly žádné rozvojové oblasti a rozvojové
osy, koridory a plochy dopravní infrastruktury vč. TEMMK, ani koridory a plochy technické
infrastruktury a související rozvojové záměry.
PÚR ČR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
z nichž změna č.2 podporuje a řeší především priority (14), (16), (19)a (20).
Navrhovaná zástavba nezasahuje do specifikovaných území. Návrh změny je v souladu s prioritou
(14). Návrh umisťuje jednotlivé rozvojové lokality rozprostřeně, s ohledem a v návaznosti na stávající
urbanistickou strukturu. Lokality nezasahují do stávajících chráněných přírodních regionálních a
lokálních center, koridorů a kulturních prvků a památek, respektují stávající dopravní a inženýrskou
infrastrukturu a dané limity v území.
Nové zastavitelné plochy pro dostavbu jsou navrženy jako nově zastavitelné plochy přímo navazují na
zastavěné části sídel (Z 01, 03, 10, 29). Do volné krajiny se žádné zastavitelné plochy nenavrhují.
Změna č.2 je zpracována v souladu s PÚR ČR.
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Vyhodnocení souladu změny č. 2 s prioritami ZÚR SK.
Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje bylo zveřejněno současně s 2. aktualizací
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a je účinné od 4. 9. 2018. Pořízení a vydání je dáno
zákonem č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato
územně plánovací dokumentace nahrazuje územní plány velkých územních celků. ZÚR SK byly
pořizovány od r. 2007.
Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 2011 usnesením č. 420/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012 a nabyly účinnosti
dne 22. února 2012.
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, jsou platné ve znění po 2. Aktualizaci ZÚR, ze dne
5.9.2018.
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako
základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při
rozhodování o změnách ve využití území.
Změna ÚP obce Počepice je v souladu s požadavky na vytváření podmínek s pomocí nástrojů
územního plánování.
Návrh změny vymezuje nové plochy pro bydlení. Podmínka povinnosti zpracování ÚS zůstává
zachována od 5-ti RD.
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v
Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci
významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v
Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006).
Uvedeno v předchozí části - Vyhodnocení souladu změny č. 2 s prioritami PÚR ČR.
Změna podporuje a řeší především priority (14), (16), (19)a (20).
Změna č.2 ÚP je v souladu s PÚR ČR.
(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou
podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na území
Středočeského kraje:
Řešené území není definovanou oblastí / regionem se soustředěnou podporou státu.
(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na
městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník,
Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná Hora,
Nymburk-Poděbrady.
Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vlašim, Sedlčany, Čáslav, Mnichovo
Hradiště, Votice, Hořovice, Dobříš, Český Brod.
Návrh nových ploch bydlení, a připravované využití stávajících zastavitelných ploch splňuje
požadavek stanovený v prioritě (4).
Změna č.2 ÚP je v souladu s požadavkem na posilování významu ostatních center osídlení
(Sedlčany).
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
Řešené území není definovanou oblastí kraje. Změna č.2 ÚP nezasahuje do opatření dopravní
dostupnosti kraje.
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(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména
na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
Podmínky a regulativy stanovené v platném ÚP obce Počepice nejsou návrhem změny
dotčeny ani měněny. Nové zastavitelné plochy pro dostavbu jsou navrženy jako nově
zastavitelné plochy přímo navazují na zastavěné části sídel (Z 01, 03, 10, 29). Do volné krajiny
se žádné zastavitelné plochy nenavrhují.
Změna č.2 ÚP je v souladu s prioritou (6).
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit
zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel,
příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení
veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů,
vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvost
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině,
vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu
využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech:
- poznávací a kongresové turistiky,
- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy a
dalších rozvojových oblastech,
- vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce,
- rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví,
- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha.
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu,
strategických služeb (znalostní ekonomika);
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu
krajiny a eliminujících erozní poškození;
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou
a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj
vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje.
Požadavky stanovené v platném ÚP obce Počepice nejsou návrhem změny dotčeny ani
měněny. Registrovaná cyklotrasa č. 8144 není změnou č.2 dotčena. Nezastavěné území i
nadále slouží pro nepobytovou rekreaci a pěší turistiku.
Změna č.2 ÚP je v souladu s prioritou (7).
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(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování
požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy rozvoje,
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho
hodnot. Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraji.
Řešené území se nenachází na hranici kraje. Koordinace se sousedními kraji spadá pod vyšší
správní celek. Změna nenarušuje a zachovává specifické hodnoty oblasti.
(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého,
Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat
dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje.
Viz. odůvodnění plnění priority (8). Řešené území se nenachází na hranici kraje a neplní jiné
definované obslužné funkce v rámci kraje.
Shrnutí splnění požadavků a priorit dle základních okruhů ZÚR:
Návrh změny č. 2 neovlivňuje ani nezasahuje do rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených
v PÚR.
Návrh změny č. 2 neovlivňuje ani nezasahuje do rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových
center krajského významu.
Území řešené v Návrhu změny č. 2 se nenachází ve specifických oblastech stanovených PÚR ani ve
specifických oblastech krajského významu.
Území řešené v Návrhu změny č. 2se nenachází v plochách a koridorech stanovených PÚR ani v
plochách a koridorech krajského významu.
Návrh změny č. 2 dodržuje podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních a kulturních a
civilizačních hodnot stanovené ZÚR a nezasahuje a nemění podmínky stanovené v platném ÚP obce
Počepice.
Návrh změny č. 2 nezasahuje, nemění a respektuje cílovou charakteristiku krajiny stanovenou ZÚR a
uvedenou v platném ÚP obce Počepice.
Návrh změny č. 2 respektuje koncepci vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu stanovenou ZÚR.
Území řešené v Návrhu změny č. 2 se nenachází v oblastech, kde jsou stanoveny požadavky
nadmístního významu na koordinaci územně plánovací oblasti obcí.
Území řešené v Návrhu změny č. 2 se nenachází v oblastech, v kterých jsou vymezeny plochy a
koridory, ve kterých je prověření změn využití uzemní studií podmínkou pro rozhodování.
Území řešené v Návrhu změny č. 2 se nenachází v oblastech, v kterých jsou vymezeny plochy a
koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování.
Území řešené v Návrhu změny č. 2 se nenachází v oblastech, v kterých jsou vymezeny plochy a
koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení a vydání
regulačního plánu na žádost.
Změna č.2 je zpracována v souladu se ZÚR SK.
Vyhodnocení souladu změny č. 2 s ÚAP obce Počepice.
Změna č.2 nezasahuje ani nemění limity využití území.
Z ÚAP ORP Sedlčany 2014 nejsou stanoveny žádné další požadavky.
Koncepčně změna č. 2 ÚP navazuje ne SWOT analýzu v ÚAP, kde je stanovena koncepce ve smyslu
posilování počtu obyvatel v menších částech obce a dalšího územního rozvoje pro udržení stabilního
počtu obyvatel a zachování zdravé věkové struktury.
Změna č.2 je zpracována v souladu se ÚAP.
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3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
Vyhodnocení souladu s § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb.
Cíle územního plánování
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Podmínky a regulativy stanovené v platném ÚP obce Počepice nejsou návrhem změny
dotčeny ani měněny. Nové zastavitelné plochy pro dostavbu jsou navrženy jako nově
zastavitelné plochy přímo navazují na zastavěné části sídel (Z 01, 03, 10, 29). Do volné krajiny
se žádné zastavitelné plochy nenavrhují.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a
hospodářský potenciál rozvoje.
Změna ÚP č. 2 je v souladu s předpoklady a cíli územního plánování. Viz. bod (2).
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Změna ÚP obce Počepice je v souladu s požadavky na vytváření podmínek s pomocí nástrojů
územního plánování.
Návrh změny vymezuje nové plochy pro bydlení. Podmínka povinnosti zpracování ÚS je
požadována od 5-ti RD. Tento případ nenastává v rámci řešených lokalit, které jsou měněny
změnou ÚP č. 2.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a
nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru využití zastavěného území.
Viz. kapitola 10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická
zařízení, ekologická a informační centra.
V řešeném území změny č. 2 nejsou umísťovány žádné stavby, zařízení nebo řešeny jiná
opatření. Regulativy a požadavky z platného ÚP obce Počepice jsou respektovány a nejsou
měněny.
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(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který
neznemožní jejich dosavadní užívání.
Viz. bod (5).
Úkoly územního plánování
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a)zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
Zjištění a posouzení stavu území nebylo požadováno. Posouzení popsané ve stávajícím ÚP
obce není měněno.
b)stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,
Koncepce rozvoje a urbanistická koncepce stanovená ve stávajícím ÚP obce není měněna.
c)prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území,
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
Prověření a posouzení změn nebylo požadováno.
d)stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
Podmínky a regulativy stávajícího ÚP obce Počepice nejsou měněny.
e)stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
Podmínky stanovené ve stávajícím ÚP obce nejsou měněny.
f)stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
Etapizace není v zadání požadována.
g)vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
Podmínky stanovené ve stávajícím ÚP obce nejsou měněny.
h)vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
V Zadání není požadováno.
i)stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
Viz. bod (e) a bod (1) a (3) v části Cíle územního plánování
j)prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území,
V Zadání není požadováno.
k)vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
Viz. bod (e) a bod (1) a (3) v části Cíle územního plánování
l)určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
V Zadání není požadováno.
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m)vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 4),12) před negativními
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak,
V Zadání není požadováno.
n)regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
V Zadání není požadováno.
o)uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče.
Změna č. 2 ÚP byla zpracována v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán,
dle příslušných ustanovení zákona. Viz. kapitola 4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů
Změna č. 2 je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 a § 19
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Změna č. 2 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na území
spravovaném obcí Počepice.
Navržená změna č. 2 nemá negativní vliv na území obce Počepice, na veřejné zdraví, při respektování
navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro rozhodování v
území.

4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Změna č. 2 ÚP byla zpracována v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán,
dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
A. Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu Územního plánu obce Počepice dle § 55b odst. 2
zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“)
Stanovisko Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, MěÚ č.j.: OVÚP/111436/2019
V grafické části ÚP bude zakresleno záplavové území Počepického potoka včetně aktivní zóny.
Respektováno ve vyhotoveném úplném znění – koordinační výkres
V aktivní zóně nebudou umísťovány žádné stavby, nebudou zde prováděny terénní úpravy
zhoršující odtokové poměry zřizováno oplocení, živé ploty a podobné překážky.
Ve Změně č. 2 ÚP takové stavby nejsou navrhovány
Srážkové vody ze střech rodinných domů budou vsakovány nebo akumulovány na přilehlých
pozemcích, srážkové vody z nových komunikací budou přednostně zasakovány v podélných
zasakovacích zatravněných pásech či zasakovacích zařízeních.
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Respektováno v platném ÚP.
Stanovisko Krajské hygienické stanice Stč. kraje, ÚP Příbram, MěÚ č.j.: OVUP/13860/2018
Na základě oznámení o konání jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu obce Počepice,
posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený
správní úřad podle ust. § 77 odst. 1 a § 82 odst.2 písm. i / zákona 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“). S projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu obce Počepice se
souhlasí za splnění následujících podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 77 odst. 1
zákona:
1. U řešené lokality Z03 /lokalita pro obytnou zástavbu/ bude respektován regulativ
stanovený v platné ÚPD – tj. u všech schvalovacích řízení konkrétních staveb, které by mohly
být ovlivněny hlukem ze stávajících či navrhovaných zdrojů hluku budou prokázána opatření k
ochraně před hlukem /jedná se o stávající plochy OM v případě provozů s hlukovou zátěží,
navržená plocha OM v případě provozů s hlukovou zátěží, pozemní komunikace – silnice II.
třídy/
Stanovisko respektováno, podmínka zapracována do Změny č. 2 ÚP
Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, MěÚ č.j.: OVÚP/9265/2019
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, ve věci ochrany a využívání
nerostného bohatství, ve smyslu ust. § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 52 odst. 3 a §
55b odst. 2 stavebního zákona, uplatňujeme k návrhu Změny č. 2 ÚP Počepice toto
stanovisko:
S návrhem Změny č. 2 ÚP Počepice souhlasíme za podmínky opravy zákresu 2 chybně
zakreslených ploch výhradních ložisek nerostných surovin v koordinačním výkrese.
Stanovisko respektováno, opraveno v koordinačním výkrese (úplné znění ÚP Počepice)

6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků
vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebyla vyhotovena.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán posuzování
vlivů na životní prostředí podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů na základě ust. § 10i odst. 2
zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předloženého návrhu Zadání změny č. 2 ÚP
Počepice nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Počepice na životní prostředí (tzv.
SEA).
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku k
návrhu Zadání změny č. 2 ÚP Počepice vyloučil v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114 / 1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění významný vliv předložené koncepce na území NATURA
2000.
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Důvody pro neprovedení SEA jsou následující. Podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona:
Předmětem navrhované změny je vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech a
jedné plochy pro bydlení hromadné se službami. Výměra jednotlivých ploch se pohybuje od 0,15 do
0,47 ha.
Změnou územního plánu se významně nezmění základní koncepce rozvoje obce. Příslušný orgán
ochrany přírody vyloučil významný vliv na území Natura 2000 (viz výše). Návrh obsahu změny
územního plánu je řešen invariantně. Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s
ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou
povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy
posoudit podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako
významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou významná. V
podkladech pro pořízení změny nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními
charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. Přeshraniční povahu vlivů provedení změny
koncepce lze vyloučit.
S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona, která mohou být navrhovaným obsahem
změny dotčena, příslušný úřad dospěl k závěru, že změnu koncepce není nutné posuzovat podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ostatní kritéria uvedená v příloze č. 8
zákona nejsou vzhledem k rozsahu navrhovaného obsahu změny relevantní.
Zároveň v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv předložené
koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními
nařízeními.
Obsahem navrhované změny č. 2 územního plánu Počepice je „V rámci schvalování návrhů a
vlastních podnětů obce na pořízení Změny č. 2 ÚP byly Zastupitelstvem obce Počepice odsouhlaseny
změny, které pořizovatel upravil. Plocha č. 1 - pozemky parc. č. 182/9, 182/10,189/4 v k. ú. Počepice
změna funkčního využití z plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území na plochu
bydlení (stavba RD + komunikace); Plocha č. 2 - pozemky prac. č. 161, 898/3 v k. ú. Počepice změna
funkčního využití z plochy zemědělské, částečně plocha bydlení na plochu bydlení (stavba bytového
domu, služby, parkoviště) a Plocha č. 3 - pozemky parc. č. 614/7, 614/8, 614/21, 614/24, 614/25,
614/29 v k. ú. Rovina změna funkčního využití z plochy NZ plochy zemědělské na plochu bydlení
(stavba RD + komunikace)“. Bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že se v místě předmětných ploch
(Plocha č. 1 – Plocha č. 3) evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) nenacházejí.
Nejbližší území soustavy Natura 2000 je EVL Jezera (CZ0213791), jejímž předmětem ochrany je
lokalita kuňky ohnivé. EVL je od plochy č. 1 vzdálena východním směrem vzdušnou čarou cca 2,6 km;
od plochy č. 2 vzdálena východním směrem vzdušnou čarou cca 2,9 km a od plochy č. 3 vzdálena
východním směrem vzdušnou čarou cca 1 km. Dále také vzhledem k charakteru koncepce v relaci k
poměrům a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany nelze dotčení žádné evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti předpokládat.

7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Stanovisko k dokumentaci Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) nebylo vydáno, Vyhodnocení
nebylo vyhotoveno, možný vliv Změny č. 2 ÚP Počepice na ŹP byl vyloučen.
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Podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a
kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona:
Předmětem navrhované změny je vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech a
jedné plochy pro bydlení hromadné se službami. Výměra jednotlivých ploch se pohybuje od 0,15 do
0,47 ha.
Změnou územního plánu se významně nezmění základní koncepce rozvoje obce. Příslušný orgán
ochrany přírody vyloučil významný vliv na území Natura 2000 (viz výše). Návrh obsahu změny
územního plánu je řešen invariantně. Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s
ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou
povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy
posoudit podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako
významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou významná. V
podkladech pro pořízení změny nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními
charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. Přeshraniční povahu vlivů provedení změny
koncepce lze vyloučit.
S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona, která mohou být navrhovaným obsahem
změny dotčena, příslušný orgán posuzování vlivů dospěl k závěru, že změnu koncepce není nutné
posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ostatní kritéria
uvedená v příloze č. 8 zákona nejsou vzhledem k rozsahu navrhovaného obsahu změny relevantní.

8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
Předmětné stanovisko nebylo vydáno (viz. kapitola 7. odůvodnění)

9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
V základním členění dle platné ÚPD.
A. Vymezení zastavěného území
Návrh změny č. 2 vycházel z níže uvedených podkladů.
Seznam podkladů:
Návrh změny č. 2 ÚP obce Počepice vychází z předaných podkladů:
Územní plán obce Počepice 07/2013 vč. změny ÚP č. 1
Návrh obsahu Změny č. 2 ÚP Počepice 2018
Územně analytické podklady ORP Sedlčany v aktuální verzi
Výkresy ÚAP Sedlčany 2014
Snímek celku katastrální mapy 02/2019
Místní šetření
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Předané požadavky
Stanovisko KÚSK 11/2018
Stanovisko MÚ Sedlčany 11/2018
Ostatní nadregionální podklady:
PÚR ČR 2008 vč. přihlédnutí k návrhu aktualizace
ZÚR Středočeského kraje vč. aktualizací k roku 2018
Návrh Zadání změny č. 2 byl projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem
Středočeského kraje viz. stanovisko KÚSK 11/2018 a stanovisko MÚ Sedlčany 11/2018.
Předmětem navrhované změny je vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech a
jedné plochy pro bydlení hromadné se službami. Výměra jednotlivých ploch se pohybuje od 0,15 do
0,47 ha.
Jedná se o plochy v následujícím výčtu:
Plocha č. 1 – pozemky p. č. 182/9, 182/10, 189/4 v k. ú. Počepice, stav: plochy zemědělské,
plochy smíšené nezastavěného území, návrh: plochy bydlení, 1 400 m2
Plocha č. 2 – pozemky p. č. 161, 898/3 v k. ú. Počepice, stav: plochy zemědělské, částečně
plocha bydlení, návrh: plochy bydlení, 3 853 m2
Plocha č. 3 – pozemky p. č. 614/7, 614/8, 614/21, 614/24, 614/25, 614/29 v k. ú. Rovina, stav:
plochy zemědělské, návrh: plochy bydlení, 4 686 m2
Plocha č. 4 – pozemky p. č. 212/1, 212/3 v k. ú. Skuhrov; plochy zemědělské, návrh: plochy bydlení, 0
m2; úprava tvaru o velikosti 516m2
Návrh změny č. 2 splňuje požadavek stanovený v Zadání a respektuje zastavitelné plochy vymezené v
návrhu Zadání, jenž byly navrženy na základě požadavků vlastníků pozemků a schváleny
zastupitelstvem obce.
B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
V platné ÚPD bylo stanoveno rozšíření zastavitelného území pro bydlení v jednotlivých sídlech a po
jejich okrajích v rozsahu cca 7,165 ha. Návrh změny respektuje navržené lokality a rozšiřuje jejich
plochy o cca 14% tj. celkem na 8,159 ha.
Rozvoj přírůstku bytů se navrhuje převažující formou individuální výstavby rodinných domů.
C. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systémů sídelní
zeleně
Změna č. 2 ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území.
Návrh dodržuje technické, přírodní i kulturní limity, regulace a limity ze stávající ÚPD a zachovává a
rozvíjí charakter okolní zástavby a urbanistickou strukturu ve vazbě na okolní krajinu.
Etapizace vzhledem k rozsahu a charakteru změny není řešena. Plochy s rozdílným využitím v
zastavěném a zastavitelném území jdou vymezeny v souladu s § 4-14 vyhl. č. 501/2006 Sb., v
návaznosti na stávající ÚPD.
Systém sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně je upraven změnou č.2. Jsou dotčeny plochy NZ, NSp, NSz odebráním v
okrajových částí ploch Z1, Z03, a Z 29. U plochy Z10 nedochází ke změně v rozsahu, ale pouze v pozici
a tvaru.
Celkový přehled odebraných ploch podle typu a rozsahu je uveden n následující tabulce.
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Plocha
Z 01
Z 03
Z 10
Z 29
Celkem

Využití
NZ
NZ, NSz
NSz
NZ, NSp

Velikost
0,3853
0,1400
0,0000
0,4686
0,9939

Katastr
Počepice
Počepice
Skuhrov
Rovina

Č. plochy v zadání
2
1
4
3

D. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování
Občanské vybavení
Občanské vybavení není Změnou č. 2 dotčeno.
Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Navrhované pozemky jsou přímo přístupné z místních a obslužných komunikací. Případná
potřeba na obslužné komunikace, která může vzniknout při úpravě parcelace v jednotlivých
lokalitách, není změnou řešena. Územní rezerva pro obslužné komunikace v tomto případě
není nutná. Připojení a jejich rozsah nebo počet bude standardně posuzován při správních
řízeních DOSS.
Dopravní napojení lokalit Z01 a Z03 zajišťuje silnice II/105 a systém místních komunikací.
Dopravní napojení lokalit Z10 a Z29 zajišťuje silnice III/10525 a systém místních komunikací.
Pěší doprava není Změnou měněna ani dotčena. Bytové objekty budou řešeny dle požadavků
z platné ÚPD (vč. požadavku nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.).
Statická doprava
Parkovací plochy budou řešeny dle platné ÚPD a příslušných vyhlášek.
Technická infrastruktura
Vodní hospodářství
Vodní režim
Změna se řídí platnou ÚPD.
Zásobování vodou
Změna se řídí platnou ÚPD, a respektuje požadavek Zadání na řešení zásobování pomocí
individuálních zdrojů s podmínkou možného budoucího napojení na vodovod, pokud bude v
daném sídle vybudován.
Odkanalizování
Změna se řídí platnou ÚPD, a respektuje požadavek Zadání na odvádění odpadních vod
formou nepropustných jímek, s tím, že se nedoporučuje systémově řešit odkanalizování
větších lokalit pomocí domovních ČOV.
Srážkové vody budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona a § 20 vyhlášky č. 501/2006
Sb. (resp. č. 431/2012 Sb.) o obecných požadavcích na využívání území. Srážkové vody ze
střech rodinných domů budou vsakovány nebo akumulovány na přilehlých pozemcích,
srážkové vody z nových komunikací budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích
zatravněných pásech či zasakovacích zařízeních.
Energetika, spoje
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Zásobování plynem
Není Změnou řešeno ani dotčeno. Plynofikace není na řešeném území provedena.
Zásobování elektrickou energií
Úprava rozvodů VN a trafostanic není Změnou řešena ani dotčena.
Zásobování elektrickou energií se bude řešit v souladu se záměry provozovatele na základě
konkrétních požadavků.
Zásobování teplem
Není Změnou řešeno. Bude řešeno individuálně.
Nakládání s odpady
Svoz komunálního odpadu zajišťuje pro obec oprávněná osoba. Na území obce se nachází funkční
zařízení pro ukládání komunálního odpadu (skládka komunálního odpadu).
Není Změnou řešeno ani dotčeno.
Veřejná prostranství
Není Změnou řešeno ani dotčeno.
E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a pod
Není Změnou řešeno ani dotčeno.
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití), včetně podmínek vyloučení umisťování
staveb pro účely, uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona, stanovení podmínek prostorového
uspořádání, základních podmínek ochrany krajinného rázu atd.
Změnou č. 2 ÚP se nemění regulativy ani podmínky stanovené v platné ÚPD.
U všech schvalovacích řízení konkrétních staveb (navrhované lokality pro obytnou zástavbu),
které by v rámci území mohly být ovlivněny hlukem z dalších stávajících či navrhovaných
zdrojů, prokázána opatření k ochraně před hlukem.
Hluk bude prokazován v případě stávajících zdrojů hluku měřením hluku těchto zdrojů, v
případě navrhovaných zdrojů hluku bude zohledněn akustickou studií.
G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření k zajištění obrany a
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Není Změnou řešeno ani dotčeno.
Obec má zpracovaný a schválený Krizový (květen 2016) a Povodňový plán (schválen MÚ
Sedlčany v červenci 2015), podle kterého se postupuje v jednotlivých případech.
H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území atd.
Není Změnou řešeno ani dotčeno.
I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Není Změnou řešeno ani dotčeno.
K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti
Není Změnou řešeno ani dotčeno.
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10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území:
Viz. přehled rozvojových ploch BV z ÚP 2013 a změny č. 2 níže.
Plocha
Z 01
Z 03
Z 06
Z 08
Z 10
Z 14
Z 20
Z 21
Z 25
Z 26
Z 27
Z 28

Z 01
Z 03
Z 06
Z 08
Z 10
Z 13
Z 14
Z 20
Z 21
Z 25
Z 26
Z 27
Z 28

Využití
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
Celkem

Velikost
1,970
0,590
0,430
0,915
0,215
0,662
0,600
0,440
0,298
0,330
0,347
0,368
7,165

Katastr
Počepice
Počepice
Počepice
Vitín
Skuhrov
Rovina
Rovina
Rovina
Vitín
Počepice
Počepice
Skuhrov
ha

Změna majitele (větší část lokality zakoupila obec). Územní studie je rozpracována.
Předpoklad zahájení bytové výstavby srpen 2021.
Předpokládané zpracování ÚS v roce 2020-21. Předpokládané zahájené bytové výstavby
následně.
Zahájená bytová výstavba, rodinný dům před dokončením.
Zpracována územní studie. Na část parcel se zpracovávají projekty pro stavbu rodinných
domů.
Předpokládané zahájení bytové výstavby koncem roku 2019. Zpracovává se projekt DSP.
Vyřazení z rozvojových ploch BV.
Zpracována územní studie. Dokončena stavba RD. V přípravě další výstavba.
Zpracována územní studie. Zahájena výstavba rodinných domů.
Předpokládané zahájení výstavby do koncem roku 2019. V jednání zpracování územní studie.
Předpokládané zahájení bytové výstavby koncem roku 2019.
Výstavba rodinného domu dokončena.
Zpracovává se projekt DSP.
Zpracovává se projekt DSP.

Posouzení potřeby vymezení rozvojových ploch:
Změna č. 2 rozšiřuje zastavitelnou plochu Z 01.
Změna č. 2 rozšiřuje zastavitelnou plochu Z 03.
Změna č. 2 upravuje tvar zastavitelné plochy Z 10. Bez rozšíření. Změna odebráním 516 m2
z pozemku parc. č. 212/3 a přidáním 516 m2 na pozemek parc. č. 212/1.
Celkové zastavěné území se zastavitelnými plochami činí dle platného ÚP 33,157 ha. Celkový rozsah
zastavitelných ploch řešených v ÚP po změně č.2 se zvýšil o 0,994 ha. Celkem je v ÚP po změně č.2
navrženo 8,159 ha zastavitelných ploch. Dojde tak k navýšení stávajících zastavěných a zastavitelných
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ploch o 0,9939 ha tj. o cca 3 %, tzn. rozšíření zastavitelných ploch v rozvojových lokalitách o cca 14 %.
Bilanční přehled zastavitelných ploch vyřazených, upravených a nově navržených je uveden v tabulce
níže:
Plocha
Z 01
Z 03
Z 10
Z 29
Celkem

Využití
BV rozšíření
BV rozšíření
BV, změna tvaru
BV

Velikost
2,3553
0,7300
0,2150
0,4686
3,7689

Katastr
Počepice
Počepice
Skuhrov
Rovina

Č. plochy v zadání
2
1
4
3

Podrobné zdůvodnění:
Změna č. 2 ÚP navrhuje na území obce celkem 7,165 ha ploch bydlení v rozvojových lokalitách,
z toho v nově navržených lokalitách se předpokládá nárůst o cca 20 nových obyvatel. Předpokládaný
celkový počet je se započtením ploch z platné ÚPD cca 670 obyvatel, což představuje 125 %
stávajících obyvatel. Vzhledem ke sledovanému demografickému vývoji (viz. tabulka níže), je
stanovená rezerva ve střednědobém horizontu dostatečná. Potenciál obce čerpá z pozice ve spádové
oblasti města Sedlčany, které patří mezi specifikované lokality v rozsahu priorit dle ZÚR. Nové
požadavky na rozvoj ploch bydlení bude dále možné vyhodnotit v době aktualizace ÚPD.
Tabulka ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR – obec Počepice
Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2017)
Rok

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Stav 1.1. Narození

454
436
416
415
408
411
606
598
587
590
572
566
563
564
567
550
536
541
532
514
480
482

5
4
5
5
7
12
13
11
8
7
6
6
12
7
6
4
5
8
6
4
5
7

Zemřelí

15
7
6
7
3
9
11
10
7
14
14
7
4
8
2
8
2
8
10
6
6
4

Přistěhovalí

7
2
8
17
9
12
10
13
10
6
9
13
13
13
4
10
14
12
6
10
17
10

Vystěhovalí

15
19
8
22
10
13
20
25
8
23
7
15
20
9
25
20
12
21
20
16
14
7

Přírůstek Přírůstek
přirozený migrační

-10
-3
-1
-2
4
3
2
1
1
-7
-8
-1
8
-1
4
-4
3
-4
-2
-1
3

-8
-17
-5
-1
-1
-10
-12
2
-17
2
-2
-7
4
-21
-10
2
-9
-14
-6
3
3

Přírůstek
celkový

-18
-20
-1
-7
3
2
-8
-11
3
-24
-6
-3
1
3
-17
-14
5
-9
-18
-8
2
6

Stav
31.12.

436
416
415
408
411
606
598
587
590
566
566
563
564
567
550
536
541
532
514
506
482
488
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

488
492
484
487
500
512
515
513
495
492
504
504
514
509
506
499
511
521
536
541
546
546
537
530
542

7
3
2
1
6
3
5
2
2
8
3
4
4
6
4
3
10
8
3
4
3
5
2
7
6

6
8
9
4
5
4
4
9
8
7
10
5
5
8
9
7
4
4
2
2
3
7
7
4
5

11
8
21
18
15
11
8
3
15
18
12
21
11
18
12
24
11
14
7
18
5
9
8
13
5

8
11
11
2
4
7
11
10
12
7
5
10
15
19
14
8
7
6
3
15
5
16
10
4
13

1
-5
-7
-3
1
-1
1
-7
-6
1
-7
-1
-1
-2
-5
-4
6
4
1
2
-2
-5
3
1

3
-3
10
16
11
4
-3
-7
3
11
7
11
-4
-1
-2
16
4
8
4
3
-7
-2
9
-8

4
-8
3
13
12
3
-2
-14
-3
12
10
-5
-3
-7
12
10
12
5
5
-9
-7
12
-7

492
484
487
500
512
515
513
499
492
504
504
514
509
506
499
511
521
533
541
546
546
537
530
542
535

Zdůvodnění ploch návrhu změny č. 2:
Plocha 1 – Lokalita Z 01
Předpokládaná výstavba 1 RD a komunikace.
Plocha 2 – Lokalita Z 03
Předpokládaná výstavba 3 RD a komunikace.
Plocha 3 – Lokalita Z 29
Předpokládaná výstavba 1 RD a komunikace.
Plocha 4 – Lokalita Z 10
Předpokládaná výstavba 1 RD a komunikace.

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních
vztahů
Ze změny č. 2 ÚP obce Počepice nevyplívají požadavky na koordinaci širších územních vztahů
z pohledu dopravní a technické infrastruktury, ÚSES, apod., ani požadavky na návaznosti liniových
částí na hranicích obce, ani na požadavky přípustných vzdáleností biocenter. Vyhodnocení
slučitelnosti navazujícího funkčního využití není vyžadováno v Zadání.
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12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení
souladu
A. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury
A1) Soulad s politikou územního rozvoje
Změna č. 2 je zpracována v souladu s PÚR ČR. (viz. kapitola 2)
A2) Soulad se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje
Změna č. 2 je zpracována v souladu se ZÚR SK.
Územní systém ekologické stability – ÚSES
Regionální prvky ÚSES nejsou změnou č. 2 dotčeny.
Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy
Veřejně prospěšné stavby se nenacházejí v řešeném území, nejsou změnou č. 2 dotčeny.
Ostatní veřejně prospěšné stavby
Ostatní veřejně prospěšné stavby se nenacházejí v řešeném území, nejsou změnou č. 2
dotčeny.
A3) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů pro obec Počepice
Změna č. 2 je zpracována v souladu s PÚR ČR. (viz. kapitola 2)
A4) Požadavky na rozvoj území obce
Požadavek na nové zastavitelné plochy změna č. 2 obsahuje a nové zastavitelné plochy nebo
plochy s jiným využitím nenavrhuje.
A5) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání (urbanistickou koncepci a uspořádání krajiny)
Nové rozvojové lokality jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území. Plochy pro bydlení
neklesnou pod 800 m2.
A6) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
A.6.1. Občanské vybavení
Ze zadání není požadováno řešení ve změně č.2.
A.6.2. Dopravní infrastruktura
Dopravní infrastruktura není dotčena změnou č. 2.
A.6.3. Technická infrastruktura
Technická infrastruktura není dotčena změnou č. 2..
A7) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot
Požadavky jsou splněny a zdůvodněny v kapitolách 9 a 14. Změna č. 2 nezasahuje do ploch,
kde se nacházejí půdy v I. a II. stupni ochrany (viz. kapitola 14).
B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude
nutno prověřit
Ze zadání není požadováno řešení ve změně č.2.
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C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Ze zadání není požadováno řešení ve změně č.2.
D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o
parcelaci
Ze zadání není požadováno řešení ve změně č.2.
E. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Ze zadání není požadováno řešení ve změně č.2.
F. Případný požadavek na zpracování variant řešení
Ze zadání není požadováno řešení ve změně č.2.
G. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
V Grafické části návrhu ÚP, byl po dohodě s Pořizovatelem vypuštěn výkres Koncepce veřejné
infrastruktury (výkres není změnou dotčen). Měřítko výkresů je změněno na 1:2880 (měř.
Katastrální mapy). Pozice výřezů viz. schémata výřezů (Výřez 1; Výřez 2).
V Grafické části odůvodnění návrhu ÚP, byl po dohodě s Pořizovatelem vypuštěn výkres
Širších vztahů (výkres není změnou dotčen). Měřítko výkresů je změněno na 1:2880 (měř.
Katastrální mapy).

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení
Řešené lokality ani území nespadá do ploch, které jsou řešeny v ZÚR SK.
Změna č.2 nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu nebo koridor nadmístního významu.
Změna č. ÚP obce Počepice nenavrhuje nové zákazy nebo regulativy, které by splňovali definici
nadmístního významu či vlivu.

14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
14.1 Důsledky navrhovaného řešení na zábor ZPF
Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, a
společného metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond z července 2011.
Podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000 (příloha 10-12 v
Grafické části odůvodnění změny č.2 znázorněná v měř. Katastrální mapy 1:2880).
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v níže uvedené Tabulce vyhodnocení záborů půdního fondu,
Návrh vychází z požadavků zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů § 4. Bylo vyhodnoceno využití a dostupnost navrhovaných zastavitelných
rozvojových ploch, kde ve většině případů probíhá výstavba nebo je plánována. Demografický vývoj
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má oproti předpokladu klesající tendenci, která je, kromě jiného důsledkem setrvačnosti způsobené
nedostupností stavebních pozemků v době vytváření ÚP v roce 2013 (viz. kapitola 10).
Zákon podmínečně připouští využití zemědělské půdy za těchto podmínek:
a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry
v území a síť zemědělských účelových komunikací,
Není řešeno. Nedochází ke změně.
b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu,
Zábor ZPF je proveden v minimálním rozsahu, a to pouze na půdách třídy III. - IV.
Není dotčena půda ve třídě I. a II.
c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování
zemědělského
půdního fondu,
Není řešeno. Nedochází ke změně.
d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby
dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle
schváleného plánu rekultivace.
Není řešeno. Postupuje se dle schváleného ÚP.
Shrnutí:
ÚP vychází z platné ÚPD.
Rozvojové plochy jsou řešeny ve vazbě na ZÚ a nevytvářejí v krajině zbytková území ZPF, která budou
špatně přístupná pro údržbu. V lokalitě Z 10 je provedena pouze úprava tvaru a pozice lokality.
Změna navrhuje, upravuje nebo ruší níže uvedené zastavitelné plochy:
Plochy BV - bydlení v RD Venkovské – přehled ploch dle Zadání:
Změna č. 2 navrhuje rozvojové plochy pouze v plochách BV.
Legenda ploch:
NSp (plochy smíšené nezastavěného území/přírodní)
NSz (plochy smíšené nezastavěného území)
NZ (plochy zemědělské)
BV (plochy bydlení/v RD/venkovské)
Z 01 – úprava a rozšíření zastavitelné plochy BV
Změna (v části rozšíření) z nezastavěného území NZ na novou zastavitelnou plochu BV.
Z 03 – úprava a rozšíření zastavitelné plochy BV
Změna (v části rozšíření) z nezastavěného území NZ a NSz na novou zastavitelnou plochu BV.
Z 10 – změna tvaru a pozice zastavitelné plochy BV
Beze změny.
Změna (v části rozšíření) z nezastavěného území NSz na novou zastavitelnou plochu BV.
Změna (v části odebrání) ze zastavitelné plochy BV na nezastavěného území NSz.
Z 29 – BV bydlení v RD venkovské
Změna z nezastavěného území NSp a NZ na novou zastavitelnou plochu BV.
Tabulka ploch dle Zadání:

25
parc.č.
BPEJ
Z 01 (plocha č. 2) celkem
52611
161
55011
898/3
bez BPEJ
Z 03 (plocha č. 1) celkem
52601
182/9
56811
52601
182/10
56811
189/4
56811
Z 10 (plocha č. 4) celkem
53211
212/1
53204
53211
212/3
53204
Z 29 (plocha č. 3) celkem
614/7
53204
614/8
53204
614/21
bez BPEJ
614/24
bez BPEJ
614/25
53204
614/29
53204
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třída ochrany
III.
III.
III.
V.
III.
V.
V.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

výměra m2
3853
1808
2030
15
2171
1426
96
112
400
137
18660
375
16704
4
1577
4686
2230
999
268
886
111
192

kultura
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha / neplodná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
ostatní plocha / neplodná půda
ostatní plocha / neplodná půda
orná půda
orná půda
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Tabulka vyhodnocení záborů ZPF

Číslo lokality
Zábor ZPF
celkem
Zábor ZPF
Vrácení ZPF

Způsob
Celkový zábor
využití plochy
ZPF (ha)

Parc. č.

0,8770
0,9286
-0,0516

Zábor ZPF
podle
jednotlivých
kultur (ha)
orná půda
0,4795
0,0000

Katastrální území Počepice (723151)
Z 01 (plocha č. 2)
0,3838
BV
BV
BV
Z 03 (plocha č. 1)
0,1400
BV
BV
BV
BV
BV

182/9
182/9
182/10
182/10
189/4

Katastrální území Skuhrov u Počepic (723169)
Z 10 (plocha č. 4)
0,0000
BV
BV
NSz
NSz

212/1
212/1
212/3
212/3

Katastrální území Rovina (742091)
Z 29 (plocha č.3)
0,3532
BV
BV
BV
BV
BV
BV

614/7
614/8
614/21
614/24
614/25
614/29

161
161
898/3

NSp (plochy smíšené nezastavěného území/přírodní)
NSz (plochy smíšené nezastavěného území)
NZ (plochy zemědělské)
BV (plochy bydlení/v RD/venkovské)

0,1263
0,0816
0,0096
0,0112
0,0239

Zábor ZPF
podle tříd
ochrany (ha)
chmelnice
0,0000
0,0000

vinice
0,0000
0,0000

zahrady
0,0000
0,0000

ovocné sady
0,0000
0,0000

trvalé travní
porosty
0,4491
-0,0516

I.
0,0000
0,0000

Investice do
půdy
II.
0,0000
0,0000

III.
0,4766
0,0000

0,3838
0,1808
0,2030

0,3838
0,1808
0,2030

0,0137

0,0928
0,0816

IV.
0,4048
-0,0516

V.
0,0335
0,0000

0,0335
0,0096

0,0112
0,0239
0,0137
0,0000
0,0000
0,0516
-0,0004
-0,0512

0,0000
0,0000
0,0516
-0,0004
-0,0512

0,3532
0,2230
0,0999

0,3532
0,2230
0,0999

0,0111
0,0192

0,0111
0,0192
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14.1 Důsledky navrhovaného řešení na PUPFL
Nejsou navrženy žádné nové rozvojové plochy na lesní půdě.
Návrhem změny č. 2 ÚP obce Počepice nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
Rozhodnutí o námitkách nebylo vyhotoveno, námitky nebyly uplatněny.

16. Vyhodnocení připomínek
Vyhodnocení připomínek nebylo vyhotoveno, připomínky nebyly uplatněny.

17. Srovnávací text s vyznačením změn
Je uveden v příloze č. 10
(Rušené části původního textu ÚP jsou vyznačeny červeně a přeškrtnuté. Nově vložené texty
vyznačeny červeně a podtrženě.)

(4) Grafická část odůvodnění změny č. 1 územního plánu Počepice
Grafická část změny obsahuje Schéma výřezů v příloze č. 1, výřezy Výkresu základního členění
území uvedené v příloze č. 2-4 (k.ú. Počepice, Rovina, Skuhrov), výřezy Hlavního výkresu v příloze č.
5-6, výřezy Koordinačního výkresu v příloze č. 7-9, výřezy Výkresu ZPF v příloze č. 10-12.
Poznámky:
Výkres Širších vztahů – výřez výkresu nebyl pro účel změny č. 2 územního plánu obce Počepice
zpracován, neboť změna se nedotýká ani nepřekračuje hranice řešeného území.
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Poučení:
Proti změně č.2 ÚP obce Počepice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

..............................................
Ing. Hana Kolínová
Starostka obce
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Seznam zkratek:
BC - biocentrum
BK - biokoridor
CO – civilní ochrana
ČOV - čistírna odpadních vod
ČSOV - čerpací stanice odpadních vod
ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot
DO - dotčený orgán
DÚR - dokumentace k územnímu řízení
DP - dobývací prostor
EVL – evropsky významná lokalita
FVE - fotovoltaická elektrárna
FUN - funkční
CHLÚ - chráněné ložiskové území
KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy
k.ú. - katastrální území
LOK - lokální
MŽP – ministerstvo životního prostředí
MÚK – mimoúrovňová křižovatka
MK – místní komunikace
MŠ – mateřská škola
MVE – malá vodní elektrárna
NREG – nadregionální
OP - ochranné pásmo
P+R - průzkumy a rozbory
PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa
PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1
PÚR ČR 2008 - Politika územního rozvoje České republiky 2008
Q100 – stoletá voda
REG - regionální
RD - rodinný dům
RS - regulační stanice
SP - stavební povolení
STL plynovod - středotlaký plynovod
SÚ, právní nástupce, a. s. – Sokolovská úhelná, právní nástupce, a. s.
TS - trafostanice
ÚP - územní plán
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚR - územní rozhodnutí
ÚAPO - územně analytické podklady obce
ÚS – územní studie
ÚSES - územní systém ekologické stability
VTL plynovod - vysokotlaký plynovod
VPS - veřejně prospěšná stavba
VPO - veřejně prospěšná opatření
VKP – významný krajinný prvek
VN – vysoké napětí
ZÚ - zastavěné území
ZÚR KK - zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
ZPF - zemědělský půdní fond
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1. Textová část územního plánu
A. Vymezení zastavěného území
Původní zastavěné území bylo stanoveno v roce 1966. Dle Veřejné databáze Českého statistického úřadu zabíraly
zastavěné plochy rozlohu 18 ha. Následně bylo zastavěné území obce definováno v Územním plánu sídelního útvaru
Počepice z roku 1997 a bylo řešením územního plánu rozšířeno o zastavitelné plochy o celkové rozloze 14,5 ha. Celkově
zastavěné území se zastavitelnými plochami činily 32,5 ha.
Do doby platnosti územního plánu sídelního útvaru tj. do konce roku 2009 se zástavba v obci řídila jeho koncepcí. Dle
aktuálních potřeb rozvoje obce se nyní do návrhu nového územního plánu zařazují některé zastavitelné plochy z
původního územního plánu sídelního útvaru, které nebyly dosud zastavěny a definují se nově zastavitelné plochy.
Navrhuje se rozšíření zastavitelného území obce.
Správní území obce Počepice má celkovou výměru 1 320 ha. Obec Počepice spravuje 4 katastrální území: Počepice,
Rovina, Skuhrov a Vitín. Obec spravuje 4 místní části – Oukřtalov , Skuhrov, Vitín a Rovina. Pod Rovinu patří osada
Veselíčko.
Dle statistických údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 19.9.2011 jsou v území nyní zastoupeny tyto
druhy pozemků:
cca 684,3 ha orná půda
cca 247,2 ha lesních pozemků
cca 22,5 ha zahrad
cca 0,7 ha ovocných sadů
cca 219,1 ha trvalých travních porostů
cca 26,7 ha vodních ploch
cca 112,4 ha ostatních ploch
cca 17,6 ha zastavěných ploch
Obec patří dle počtu 545 obyvatel k 1.1.2013 v území k malým sídlům, průměrný věk je 39,5 let.

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
B1. Úvod
Územní plán sídelního útvaru Počepice byl schválen obecním zastupitelstvem dne 5.6.1997. Zpracovala jej firma
Konsorcium, projektová, inženýrská a poradenská kancelář, Donská 15, Praha 10, autorem je RNDr Radim Perlín
(autorizace pro územní plánování ČKA 01139). Územní plán pozbyl platnosti ke dni 1.1.2010.
V roce 2008, z důvodů aktuálních požadavků na rozvoj obce, ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon) a souvisejících předpisů, se obec Počepice rozhodla o pořízení nového územního plánu. S ohledem na současný
stav a rozvojové tendence v území, byl pro obec nutný aktuální právní nástroj a dokument, podle něhož je možno
koncepčně i účelně řídit a regulovat rozvoj obce. Obec je vystavena tlaku zájmu obyvatel o nové plochy pro bydlení, tlaku
majitelů pozemků realizovat na pozemcích investice a zájmu investorů o účast na rozvoji území.
Využití dosud zpracované územně plánovací dokumentace a podkladů
Zpracovatel v návrhu územního plánu vycházel z těchto dokumentací:
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- Územní plán sídelního útvaru Počepice z roku 1997
- Zadání územního plánu z roku 2008
- Územně analytické podklady ORP Sedlčany z roku 2010
- Snímek katastrální mapy celého správního území
- Opakovaná místní šetření
- Specifikované požadavky ústně i písemnou formou
Zpracovatel respektoval nadřazené související podklady:
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje z roku 2012
- Politika územního rozvoje ČR (PÚR), schválená usnesením vlády ČR r. 2009
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací středočeského kraje z roku 2008
- Podklady, týkající se ochrany životního prostředí
V návrhu územního plánu byla použita metodika MINIS, vydaná Krajským úřadem Středočeského kraje, jednotlivé plochy
jsou značeny dle odpovídajících kódů a jsou očíslovány.
Všechny navrhované zastavitelné plochy mají hlavní kód Z s číslem a podkód určující jejich využití.
Na základě požadavku Obce Počepice, definovaného v zadání územního plánu, bylo v návrhu územního plánu podle § 31,
odst. 2 stavebního zákona spojeno zpracování a projednání konceptu a návrhu územního plánu obce.

B2. Charakteristika řešeného území
Obec Počepice se nachází ve východní části okresu Příbram, uprostřed správního území Obce s rozšířenou působností
Sedlčany, ve středočeském kraji.
Správní území obce leží ve Středočeské pahorkatině, 10 km jihozápadně od Sedlčan. Rozkládá se na svazích údolí
Počepického potoka na kótě 420 až 460 m.n.m., je obklopeno čtyřmi pahorky, dosahujícími výšky 483 až 565 m.n.m.
Jednotlivé zastavěné části obce jsou po území rozprostřeny rozvolněně. Celé správní území obce, rozmístěné na mírně
členitém terénu působí v krajině harmonicky a malebně. Jednotlivá sídla mají venkovský charakter zástavby, jsou
situovaná kolem místních komunikací a návsí a slouží převážně pro bydlení. Celé řešené území obce se nachází v
kvalitním přírodním krajinném prostředí. Významně se podílí přirozené ekosystémy rozlehlých lesních porostů a trvalých
travních porostů, vodních nádrží, potoků i kulturních památek, které dotvářejí její charakteristický ráz.
Obec, která se svou rozlohou i hustotou obydlení řadí k menším sídlům má poměrně nízkou hustotou zástavby, na 1 ha
připadá 0,41 obyvatel. První zmínka o obci Počepice pochází z roku 1219. Krajina je již od středověku osídlena a
kultivována.
Uspořádání krajiny i původní urbanistické struktury obce, které byly podrobně analyzovány v řešení Územního plánu
sídelního útvaru z r. 1997, jsou nyní v návrhu nového územního plánu akceptovány. Základní koncepce rozvoje obce,
předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot území jsou dány zadáním územního plánu Počepice, schváleným
zastupitelstvem obce dne 4.9.2008. Rozvoj obce bude směrován do dostavby ve volných prolukách a rozšíření
zastavitelného území po jeho okraji, v místech navazujících na stávající zástavbu. Charakter zástavby je regulativy ve zvl.
Kapitole definován tak, aby nepůsobil v krajině rušivě.

B3. Základní koncepce rozvoje území
Obec usiluje v území vytvořit kvalitní podmínky pro stabilizaci obyvatel. Cílem řešení územního plánu obce Počepice je
posílení a rozvoj funkce bydlení a zajištění rozvoje technické infrastruktury. Současný urbanistický charakter sídla je pro
zpracování územního plánu výchozí a je na něj v návrhu navázáno.
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V řešení územního plánu nedojde k zásadní změně v rozvoji sídla. Zůstane zachována koncepce z původního územního
plánu sídelního útvaru z roku 1997, který však pozbyl platnosti k 1.1.2010. Z hlediska demografického vývoje budou, pro
stanovení nárůstu počtu obyvatel v jednotlivých sídlech, rozhodující možnosti urbanistického uspořádání rozvojových
území, s ohledem na technickou infrastrukturu a zachování životního prostředí. Z hlediska ochrany hodnot v území se
nyní navrhované lokality nedotýkají přírodních útvarů ani kulturních památek.

Cílem řešení územního plánu Počepice je stabilizace a posílení funkce bydlení na území obce a
infrastruktury, zajištění její funkčnosti a provozuschopnosti, to vše s ohledem na posílení kvality životního prostředí.
Rozvoj obce v těchto oblastech
Posílení složky bydlení / BV
Zastavitelné území v návrhu územního plánu obce bude rozšířeno o plochy bydlení pro cca 50 rodinných domků.
Zástavba v obci bude vymezena jednak v prolukách dnes zastavěného území a dále se bude rozšiřovat zastavitelné území
po obvodě stávající zástavby. Rozšíření zastavitelného území pro bydlení v jednotlivých sídlech a po jejich okrajích se
navrhuje o cca 7,165 8,159 ha. V obci se v návrhovém období předpokládá nárůst počtu na cca 650 obyvatel. Rozvoj
přírůstku bytů se navrhuje převažující formou individuální výstavby rodinných domů a dále domů pro bydlení s možností
využití pro obslužnou sféru.
Rozvoj občanského vybavení / OM
Na severu sídla Počepice se navrhuje plocha pro komerční využití Z02, která navazuje na zastavěné území. Velikost plochy
je 0,401 ha.
Rozšíření ploch dopravní infrastruktury / DS
Na severu sídla Počepice u navrhovaného zastavitelného území Z 02 se navrhuje dopravní propojení komunikace II/105
se stávající místní komunikací uvnitř zástavby. Plocha dopravní plochy je 0,096 ha.

B4. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
Návrh nového územního plánu svým řešením nenarušuje soulad všech urbanistických, technických, přírodních,
civilizačních i kulturních systémů území a bere ohled na kulturní a historické souvislosti. Ty jsou v územním plánu obce
respektovány a nejsou dotčeny žádným z rozvojových záměrů. Jsou zohledněny a chráněny nemovité kulturní památky,
urbanisticky hodnotné části obce, prvky přírody, tj.:
Registrované kulturní památky
25-03 Kostel sv. Jana Křtitele (kostel sv. Jana Křtitele a hřbitovní zeď)
25-04 Fara č.p. 29 (č.parc.14 - zahrada, č.parc.15 - zahrada, 24 zastavěné území)
25-08 Sochy na můstku (socha sv. Vojtěcha a socha Jana Nepomuckého)
Stavby v památkovém zájmu
- k.ú. Počepice: » č.pop. 3 - roubená podsklepená komora na vyšší podezdívce
» č.pop. 5 - zděné přízemní stavení, ovlivněné klasicizmem z pol. 19. stol.
- k.ú. Skuhrov:
» kaplička s neogotickým závěrem z 19 století
- k.ú. Rovina:
» kaplička zasvěcení v cenru sídla
- k.ú. Vitín:
» kaplička na severu od sídla
» zvonička na návsi
- m.č. Oukřtalov: » č.p. 4 - klasicistní dům z pol.19 století
Archeologické naleziště
Území se nalézá na plochách s možnými archeologickými nálezy. Pro budoucí stavební činnost, při zahájení zemních prací
je nutný archeologický průzkum.
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Nerostné bohatství
Z hlediska geologického podloží se řešené území nachází v soustavě Českého masivu – pokryvné útvary a postvariské
magmatity, oblast kvartér. Radonový index je 1.
Dle údajů České geologické služby Geofond se ve správním území Počepice, na západní straně katastru Vitín, nachází 2
výhradní ložiska. V k.ú. Počepice se nachází dva dobývací prostory na pozemcích č.parc. 655/24 a č.parc.864/1 (vápenec).
V k.ú. Skuhrov se nachází 1 zatopený lom (žula) a 2 nezatopené lomy v lese (písek, žula). Zasituování těchto jevů je
zakresleno v grafické části návrhu územního plánu.

Dále se správní území obce Počepice nenachází v seznamu poddolovaných území, ani v seznamu plošných sesuvů.

C. urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
Počepice lze označit jako obec s vysokou hodnotou obytného prostředí. Původní sídelní struktura, ve správním území
obce, zůstává i nadále základem osídlení obce, vychází se z ní při určování rozvoje obce a definování urbanistické
koncepce. Hranice zastavěného území, definovaného v původním územním plánu sídelního útvaru, jsou zakresleny v
grafické části dokumentace.
Při návrhu urbanistické koncepce obce se vycházelo z požadavku obce znovu zařadit do zastavitelných ploch část lokalit z
původního územního plánu sídelního útvaru. Tyto plochy se staly součástí nyní navrhovaných zastavitelných lokalit.

C1. Urbanistická koncepce
-

-

-

-

Do návrhu nového územního plánu jsou ve smyslu schváleného zadání nového územního plánu zařazeny,
jak dosud nezastavěné rozvojové plochy z původního územního plánu sídelního útvaru z roku 1997, tak
nově navrhované zastavitelné plochy. Oboje tyto plochy jsou k sobě přiřazeny, uceleny a jsou definovány
jako zastavitelné.
Rozvoj bydlení v obci se navrhuje formou dostavby rodinných domků na volných pozemcích uvnitř území,
dále je zaměřen na rozšíření zastavitelného území po okrajích obce v místech avazujících na stávající
zástavbu.
Současné uspořádání dopravy je pro návrh územního plánu výchozí, je respektována stávající silniční sít, pro
obsluhu navrhovaných rozvojových ploch se odvozuje navazující síť místních obslužných komunikací.
Koncepce současné technické infrastruktury je platná i pro návrh územního plánu. Pouze pro odkanalizování
sídla Počepice se po zajištění finančního krytí počítá s vybudováním nové tlakové kanalizace a ČOV. Je
určena plocha pro její umístění. Lokalita ozn. Z 26/TI na pozemku č.parc. 569, k.ú.Počepice. V ostatních
sídlech ve správě obce budou i nadále splaškové odpadní vody zachycovány v bezodtokých jímkách.
Navrhovaná rozvojová území budou napojena na rozšířený systém infrastruktury a budou respektovat
platné právní předpisy i Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.
Z vymezení ochranných pásem a limitů v území vyplývá omezení funkcí na plochách. Ochranné pásmo
vodních zdrojů II. st. je respektováno a nekoliduje s návrhem územního plánu.

C2. Promítnutí nadřazených dokumentací do řešení ÚP
Zohlednění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje do řešení
Výsledky, vyplývající z této nadřazené dokumentace jsou v řešení územním plánu obce respektovány, jedná se o tyto
limity:
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- vodní plochy a toky
- komunikační síť, silnice II/105
- dobývací prostory a výhradní ložiska bilancovaná
- ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně
- zasituování regionálního biokoridoru RK293
Zohlednění dalších údajů:
- řešené území je zařazeno v oblasti se shodným krajinným typem tj. H 20 / krajina zvýšených hodnot kulturních a
přírodních
- v řešeném území nejsou definovány plochy a koridory nadmístního významu
- řešené území není zařazeno v rozvojových osách a oblastech, ani ve specifických oblastech

Zohlednění Politiky územního rozvoje ČR z roku 2008 do řešení ÚP
Z tohoto strategického dokumentu pro naplňování územního plánování jsou v řešení územního plánu obce Počepice
respektovány a zohledňovány tyto údaje a limity:
- řešené území obce Počepice se nenachází v definovaných rozvojových oblastech, osách a specifických oblastech,
- řešené území obce Počepice se nenachází v koridorech a plochách dopravní infrastruktury železniční, silniční, vodní a
letecké,
- území obce Počepice se nenachází v seznamu transevropských multimodálních koridorů - řešené území obce Počepice
se nenachází v seznamu koridorů a souvisejících rozvojových záměrů technické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky,
plynárenství a dálkovodů
Promítnutí Územně analytických podkladů středočeského kraje do řešení ÚPO:
Z tohoto podkladu, pro řešení územního plánu obce, vyplývá zejména zohlednění těchto jevů:
- ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně
- respektování území s unikátními a významnými krajinnými typy
- respektování území s významným výskytem lidové architektury
Návrh změny územního plánu tyto limity respektuje.
Promítnutí Územně analytických podkladů ORP Sedlčany do řešení ÚPO:
Jedním z úkolů ÚAP je stanovení problémových jevů a střetů. Ty jsou v návrhu územního plánu významně redukovány.
Územní plán rozvíjí a navazuje na již definovanou koncepci obce z předcházející územně plánovací dokumentace.
Identifikované problémy z ÚAP lze v zájmovém území rozdělit do následujících skupin:
- lokality se nenachází v území s urbanistickými závadami
- nově zastavitelné plochy nejsou definovány i na půdách zařazených do I. a II. třídy ochrany
- na nových zastavitelných plochách nejsou střety s limity v území
- nově zastavitelné plochy jsou napojitelné na dopravní infrastrukturu a nepřispívají k dopravním závadám
- v území nejsou definovány hygienické závady
- řešené zastavitelné lokality se nedotknou chráněných ložiskových území
- řešené zastavitelné lokality se nedotknou ochranných pásem vodních zdrojů
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C3. Definování ploch s rozdílným způsobem využití
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s vyhláškou O obecných požadavcích na využívání území.
Jsou stanoveny regulativy využití území s určením hlavního, přípustného, nepřípustného, podmíněně přípustného využití.
Z vymezení ochranných pásem a limitů v území dále vyplývá omezení funkcí na plochách.
Přehled ploch v území s rozdílným způsobem využití
(v textové i grafické části)
Celé území obce je v grafické části dokumentace bezezbytku pokryto plochami v barvě odpovídající jejich funkčnímu
využití a jsou označeny podkódem způsobu využití dle metodiky MINIS, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje.
Plochy stávající, jejichž funkce se nemění mají plnou barvu, plochy se změnou využití jsou pokryty barevnou šrafou
odpovídající novému účelu využití.
Všechny nově zastavitelné plochy jsou dle metodiky MINIS dále označeny kódem Z (zastavitelné) s pořadovým číslem a
dále podkódy podle způsobu využití. Přestavbová území jsou označeny dále kódem P (přestavbová) s pořadovým číslem
a dále podkódy podle způsobu využití, a to:

BV
SV
OV
OM
OS
OH
VD
VZ
VK
TI
PV
TZ
KP

bydlení – v rodinných domech venkovské
plochy smíšené obytné – venkovské
plochy občanské vybavení – veřejná infrastruktura
plochy občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
plochy občanské vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení
plochy občanské vybavení – hřbitov
plocha výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba
plocha výroba a skladování - zemědělská výroba
plocha skladování
technická infrastruktura – inženýrské sítě
plocha veřejná prostranství
plochy těžby nerostů / zastavitelné
plochy občanské vybavení – kulturní památka

Přehled ploch krajinného rázu v území
NL
ZS
ZV
ZO
NP
NSz
NSp
NZ
W

plochy lesní
zeleň soukromá a vyhrazená
zeleň na veřejných prostranstvích – veřejná zeleň
zeleň ochranná a izolační
plochy přírodní
plochy smíšené nezastavěného území / zemědělské
plochy smíšené nezastavěného území / přírodní
plochy zemědělské
plochy vodní a vodohospodářské

C4. Vymezení zastavitelných ploch
BV - Bydlení - V rodinných domech venkovské. Celkem 7,165 8,159 ha
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Rozšíření zastavitelného území o plochy pro bydlení tak, aby byl v celém správním území obce v návrhovém období
nárůst cca o 50 rodinných domků. Rozvoj ploch pro bydlení se předpokládá v následujících označených lokalitách:

Plocha

Využití

Velikost

Katastr

Z 01
Z 03
Z 04
Z 05
Z 06
Z 07
Z 08
Z 09
Z 10
Z 11
Z 12

BV
BV
vyřazeno
vyřazeno
BV
vyřazeno
BV
vyřazeno
BV
vyřazeno
vyřazeno

1,970 2,355
0,590 0,730

Počepice
Počepice

0,430

Počepice

0,915

Vitín

0,215

Skuhrov

Z 13
Z 14
Z 15
Z 16
Z 17
Z 18
Z 19
Z 20
Z 21
Z 22
Z 24
Z 25
Z 26
Z 27
Z 28
Z 29

vyřazeno
BV
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
BV
BV
vyřazeno
vyřazeno
BV
BV
BV
BV
BV

0,662

Rovina

0,600
0,440

Rovina
Rovina

0,298
0,330
0,347
0,368
0,368

Vitín
Počepice
Počepice
Skuhrov
Skuhrov

7,165 8,159

ha

Celkem

OM - Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. Celkem 0,401 ha

Plocha

Využití

Velikost

Katastr

Z 02

OM

0,401

Počepice

DS - Dopravní infrastruktura

Celkem 0,096 ha

52

Změna č. 2 ÚP obce Počepice
Plocha

Využití

Velikost

Katastr

Z 24

DS

0,096

Počepice

TI - Technická infrastruktura / ČOV. Celkem 0,006 ha

Plocha

Využití

Velikost

Katastr

Z 26

TI

0,006

Počepice

C5. Vymezení ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Plochy přestavby. Celkem 3,699 ha
V územním plánu jsou v zástavbě obce navrhovány plochy pro přestavbu, a to:

Plocha

Využití

Velikost

Katastr

P 01
P 02
P 03
P 04
P 05
P 06
P 07
P 08
P 09

OV
OV
BV
OM
BV
VZ
BV
BV
vyřazeno

0,123
0,25
0,281
1,104
0,056
0,945
0,22
0,72

Počepice
Počepice
Počepice
Počepice
Počepice
Rovina
Rovina
Rovina

Celkem

3,699

ha

Plochy sídelní zeleně
stabilizace těchto systémů:
ÚSES
ZO
ZS

upřesnění ploch pro realizaci přírodních prvků v rámci požadavků nadřazených dokumentací na
regionální a lokální systémy v území
zeleň ochranná a izolační tj. zasituování alejí při komunikacích
zeleň soukromá a vyhrazená, plochy sadů

Ostatní systémy sídelní zeleně v území jsou v územním plánu definovány jako stávající, není navrhováno jejich rozšíření.
Předmětné plochy jsou obsaženy v grafické části územního plánu.

D. Koncepce veřejné infrastruktury
Pro řešení infrastruktury byl směrodatný výchozí současný stav všech zařízení.

D1. Doprava
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Silniční doprava
Obec Počepice se nachází cca 10 km jihozápadně od města Sedlčany. Sídlo je přístupná komunikací II/105, z ní jsou další
části obce obsloužené systémem místních komunikací, které která tvoří nosnou komunikační kostru území. Na tuto síť
jsou připojeny dále místní účelové komunikace, zpřístupňující jednotlivé části obce, stavby a pozemky. Z hlediska vývoje
lze považovat tuto koncepci za stabilizovanou. Všechny nově navrhované lokality jsou přístupné a napojitelné na tuto síť.
V jednotlivých lokalitách dále pak bude zvolen systém obslužných komunikací, jejichž uspořádání bude vycházet ze
skutečných kapacitních nároků a bude předmětem řešení další dokumentace. Doprava v klidu bude u jednotlivých lokalit
řešena uvnitř nově navrhovaných ploch. Tato koncepce, zůstane v řešení územního plánu zachována. Také zůstanou
nezměněny šířkové parametry komunikací.
Autobusová hromadná doprava
Obec Počepice je obsloužena veřejnou autobusovou dopravou. Obcí prochází obcí několik linek, které zajišťují vazby ve
směrech do Prahy, Petrovic a Sedlčan:
- linka č.134 444 Praha – Sedlčany – Petrovice - Milevsko
- linka č.136 446 Praha - Sedlčany – Petrovice – Milevsko
- linka č.300 069 Sedlčany – Nechvalice – Sedlec-Prčice
- linka č.300 070 Sedlčany – Nechvalice – Petrovice
- linka č.300 071 Sedlčany – Počepice – Petrovice, Kuní
Umístění zastávek lze pro návrhové období považovat za stabilizované, a to:
1. zastávka pro linky č.134 444, 134 446 a č.300 071 je na silnici II/105 před Obecním úřadem,
2. zastávka linky č. 300 070 je na komunikaci z Počepic do Roviny proti hřišti na kopanou.
3. zastávka v Oukřtalově je na rozcestí
4. zastávka ve Veselíčku je na okraji sídla
5. zastávka v Rovini je na návsi
Železniční doprava
Železniční doprava není do katastrálního území zavedena, ani se s ní v budoucnu nepočítá.
Nejbližší železniční stanice je v Sedlčanech, ve vzdálenosti cca 11 km.

D2. Vodovod
(zdroj PRVKUK Středočeský kraj)
Sídlo Počepice
Vodou jsou Počepice v současné době zásobeny z domovních a obecních studní. Množství vody v těchto studních je
ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody v některých studních
vyhovuje, v obecních studních nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a
četnost její kontroly z hlediska výskytu většího množství dusičnanů, bakteriologického znečištění, manganu, železa a
převážně z důvodu obsahu arsenu a radonu.
V obci jsou vybudovány dva veřejné vodovody, které jsou ve správě obce. Vodovod č.1 zásobuje základní školu, 6 bytů a
obecní úřad. Vodovod č. 2 zásobuje mateřskou školku a 5 bytů. Kvalita vody ve zdrojích nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb.
Voda ze studní se čerpá do úpraven vody,
odkud se dopravuje pitná voda ke spotřebiteli. V obci je uvažováno s výstavbou vodovodu pro celou obec. Podmínkou je
však zabezpečení hydrogeologického průzkumu, který ověří reálnost nalezení vhodného zdroje vody a souhlas obyvatel s
připojením na vodovod. Do doby, než bude zajištěno finanční krytí a provedena výstavba vodovodu si obyvatelé zajistí
potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
Sídlo Rovina
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Rovina je v současné době částečně zásobena z vlastních individuelních zdrojů a dále částečně z vodovodu bývalého JZD,
který dnes vlastní soukromá osoba. Zdrojem vody pro vodovod je kopaná studna, jejíž vydatnost není známa. Kvalita
vody ve zdroji nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v
ukazateli železa, dusičnanů a bakteriologického znečištění. Voda ze studny se čerpá přímo do rozvodné vodovodní sítě
Roviny. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel se předpokládá i do budoucnosti zásobování vodou stejným způsobem. Pro
pitné účely si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.
Sídlo Skuhrov
Skuhrov u Počepic je v současné době zásoben z domovních studní. Množství vody v těchto studních je ovlivněno
množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb.
z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v těchto ukazatelích: dusičnany, fosforečnany,
bakteriologické znečištění, oxidovatelnosti a barvě. S ohledem na nízký počet obyvatel se v sídle nepředpokládá
vybudování veřejného vodovodu. Zásobování vodou bude i nadále z individuálních zdrojů. Pro pitné účely si obyvatelé
zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.
Sídlo Vitín
Vitín je v současné době zásoben pitnou vodou z domovních a obecních studní. Množství vody v těchto studních je
dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její
kontroly pouze z hlediska výskytu dusičnanů a bakteriologického znečištění.
Do budoucna se i nadále předpokládá zásobování obyvatel pitnou vodou z individuálních zdrojů. Pro dosažení
odpovídající kvality vody (odstranění bakteriologického znečištění) postačuje aplikace přípravku Sagen do domovních
studní (případně chlornan sodný v maximální dávce 0,3 mg/l). Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných
studnách a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a
četnost její kontroly si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
Sídlo Oukřtalov
Oukřtalov je také zásoben pitnou vodou z domovních a obecních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné.
Kvalita vody také nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb.
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel se předpokládá i do budoucnosti zásobování vodou stejným způsobem tj. z
individuálních zdrojů. Pro pitné účely si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

D3. Kanalizace
(zdroj PRVKUK Středočeský kraj)
Sídlo Počepice
Sídlo Počepice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány
v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí ze dvou třetin k likvidaci na stávající čistírnu odpadních vod pivovaru Vysoký
Chlumec a z jedné třetiny na smluvní místa.
Dešťové vody jsou z velké části (80 %) odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Počepického potoka. Zbytek
dešťových vod je odváděn dešťovou kanalizací o celkové délce 500 m, které je vybudovaná z betonových trub DN 300 a
DN 600 mm také do Počepického potoka. Pro čištění splaškových vod je v sídle Počepice plánována výstavba ČOV ,na
pozemku č.parc. 569 a rozšíření systému splaškové kanalizace.

Sídlo Rovina
Rovina nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v
bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí z jedné třetiny k likvidaci na stávající čistírnu odpadních vod pivovaru Vysoký
Chlumec a ze dvou třetin na smluvní místa.
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Dešťové vody jsou z větší části (70 %) odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Rovinského potoka. Zbytek
dešťových vod je odváděn dešťovou kanalizací ve správě obce, vybudovanou z betonových trub DN 300 - DN 600 mm.
Dešťovou kanalizací jsou dešťové vody odváděny také do Rovinského potoka. S ohledem na velikost této místní části a
vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci
stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré
odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod v obci Vysoký Chlumec a po
vybudování ČOV v obci Počepice.
Sídlo Skuhrov
Skuhrov nemá vybudovaný systém splaškové kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud
se vyvážejí z jedné třetiny k likvidaci na stávající čistírnu odpadních vod pivovaru Vysoký Chlumec a ze dvou třetin
individuelně na smluvní místa.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k
tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná
vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné
zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod
obce Počepice.
Sídlo Vitín
Vitín nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v
bezodtokých jímkách, odkud se smluvně vyvážejí.
Dešťové vody jsou z 80% odváděny systémem příkopů, struh a propustků do přítoku Počepického potoka. Zbytek
dešťových vod je odváděn dešťovou kanalizací ve správě obce, vybudovanou z betonových trub DN 300 mm. Dešťovou
kanalizací jsou dešťové vody odváděny také do místní vodoteče. S ohledem na velikost této místní části a počet obyvatel
a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně
výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. vod. I nadále budou veškeré odpadní vody akumulované v
bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Počepice.
Sídlo Oukřtalov
Oukřtalov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých
jímkách, odkud se smluvně vyvážejí.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. S ohledem na velikost a počet obyvatel této místní
části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde
dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. I v
budoucnu budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce
Počepice.

D4. Elektrorozvody
Obec Počepice je napojena z elektrorozvodné skupiny ČEZ distribuce a.s. Území je zásobenou elektrickou energií z
hlavního vzdušného VN vedení 22 kV z rozvodny Sedlčany k sídlům Rovina a Počepice. Za Počepicemi odbočkami
pokračuje vedení východně do sídla Skuhrov a části Veselíčko a dále západně do Vitína a Oukřalova. V území jsou
umístěny tyto trafostanice s napěťovou hladinou TS 22/0,4 kV:
Počepice:

TS1 / zděná, u statku
TS2 / sloup, v obci
TS3 / sloup, u hřiště
TS4 / příhr. za kostelem
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Rovina: TS1 / věž zděná v sídle

Skuhrov:
Veselíčko:
Vitín:

TS1 / sloup v sídle
TS1 / sloup v sídle
TS1 / sloup v sídle

V řešení územního plánu obce se uvažuje s rozšířením zástavby a s nárůstem spotřeby až do výše současných kapacit
trafostanic a přenosové schopnosti vedení 22 kV. V případě nedostatečnosti trafostanic dle konkrétních potřeb výstavby
budou tyto v dalších dokumentacích v souladu se záměry provozovatele přezbrojeny popř. pro pokrytí nárůstu spotřeby
bude nutno rozšířit v obci počet transformačních stanic.

D5. Plynofikace
Správní území obce není plynofikováno. Rozvoj území z hlediska zásobování plynem bude řešen v následných
dokumentacích v souladu s rozvojovými záměry provozovatele sítě.

D6. Telekomunikace
Z hlediska místní telefonní sítě patří všechna sídla ve správě obce do MTO Sedlčany. Úložný telefonní kabel prochází
pouze Počepicemi. V území jsou umístěny 2 vysílače Internet Sedlčany.
-

Radioreléové paprsky nejsou přes předmětné území vedeny.
Příjem televizních a rozhlasových signálů je zajišťován individuálními anténami. Kabelový rozvod není v obci
vybudován a do budoucna se též nepředpokládá.
Stávající síť pokrývá nyní potřeby obce, avšak pro další rozvoj bude třeba potřeby výstavby
pokrýt novými rozvody ze stávajícího rozvaděče popř. jeho kapacitu rozšířit. V území z operátorů působí T-Mobil,
Telefónica 02, Vodafone, Wifcom a Internet Sedlčany.

Při rozvoji území a navrhovaných záměrů dostavby obce bude bilance kapacitních potřeb telekomunikací odvozená
odborným odhadem v návaznosti na navrhovaný nárůst zástavby jednotlivých lokalit, v souladu s rozvojovými
tendencemi působících provozovatelů.

E. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro

změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana
před povodněmi, rekreace, dobýváním ložisek nerostných surovin
E1. Výchozí stav
Reliéf krajiny
Správní území obce má podélný oválně rozeklaný tvar ve směru východ - západ, do něhož je částečně ze severu vklíněno
území obce Vysoký Chlumec. V západní část území obce, oproti východní, se nachází četnější zastoupení lesů a protéká
jím Počepický potok s přítoky. Ten se vlévá do rybníků situovaných východním směrem od obce, které slouží i jako
požární nádrž. O správním území obce Počepice lze říci, že jde o kultivovanou zemědělsky využívanou krajinu. Její kvalita
je zakotvená v ZUR Středočeského kraje, kde je území obce Počepice zařazeno ve výčtu krajinných typů, jako krajina
zvýšených hodnot kulturních a přírodních. Pozemky mimo zastavěné území obce jsou využívány ve většině jako orná
půda. V krajině se běžně vyskytují druhy zvířat, které nejsou příliš citlivé na blízkost lidských sídlišť.
Reliéf krajiny je mírně členitý a celkově působí příznivě, jak z hlediska konfigurace terénu a souvisejících přírodních
společenství, tak i stávající struktury zástavby. Významným prvkem, dotvářejícím celkovou vysokou estetickou hodnotu
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řešeného území, jsou lesní porosty. Z hlediska přírody se v řešeném území, na jeho prostorovém členění dále významně
podílejí další krajinné struktury, a to trvalé travní porosty, zahrady, sady, louky. Tato oblast s přírodními prvky tvoří v
krajině velkou rozmanitost, ekologickou stabilitu a též krajinářskou a estetickou hodnotu. V rámci územního plánu jsou v
řešeném území plně respektovány všechny přírodní prvky, vytvářející krajinný ráz.
Vodní toky v území
Počepice
Počepický potok - správce Povodí Vltavy, státní podnik
Bezejmenný potok, levobřežní přítok Počepického p.- správce Povodí Vltavy, státní podnik
Bezejmenný potok, pravobřežní přítok Počepického p.z rybníka U Svatých - správce Povodí Vltavy, státní podnik
-

drobné bezejmenné přítoky přítoků Počepického potoka - správce Povodí Vltavy, státní podnik
Bezejmenný potok, pravobřežní přítok Počepického p.- správce Lesy ČR, státní podnik

Rovina
-

Bezejmenný levobřežní přítok Slabé - správce Povodí Vltavy, státní podnik
Drobné bezejmenné přítoky Bezejmenného p. - správce Povodí Vltavy, státní podnik

Většina potoků v území má přirozené břehy i trasu. Po obou stranách koryt toků je nutnost zachovat nezastavěné území
o šíři 6m od břehové čáry, z důvodu průchodu velkých vod, údržby a nutné manipulace. Územní plán respektuje zákon o
vodách a ochranných pásmech podél vodotečí.
Počepický potok je recipientem pro plánovanou ČOV.
Geomorfologie, pedologie, klima
Z hlediska geomorfologickýh podmínek
Předmětné území leží v oblasti granitoidů středočeského plutonu, v němž je tektonicky zakreslen sedlčansko
krásnohorský ostrov. Tento ostrov je komplexem zvrásněných sedimentů algonkia (jílovité břidlice), ordoviku (kvarcity,
kvarcitické břidlice, rohovce) a siluru (kvarcity a slepence, skoupské rohovce a týnčanské vápence) V nivách potoků se
dále vyskytují kvarterní sedimenty.
Morfologii terénu a vertikální členitost území vytvářela zásadním způsobem hydrologická síť, značně diferencovaná
mechanická odolnost hornin a tektonika oblasti. Ve východní a severní části území mezi Rovinou a Veselíčkem a severně
od Počepic dominuje spíše rovinatější terén.
V blízkosti Počepického potoka velmi rychle roste relativní převýšení. V této oblasti jsou nejvyšší
vrchy řešeného území.
Z hlediska pedologie
Na tvorbě půdních typů se zřetelně projevuje půdotvorný substrát, kde horniny jílovského pásma dotují půdy vápníkem a
hořčíkem a částečně draslíkem a fosforem. Vysoký obsah volné vody v půdě, ovlivněný zhorčenou propustností půd vede
k procesu oglejení. Vysoká hladina spodní vody vyvolává proces, jehož produktem jsou nivní glejové a glejové půdy.
Svažitý terén je vlivem vodní eroze a soliflukace příčinou vzniku mělkých půd v horních partiích svahů a dále diluviálních
sedimentů ve středních a spodních partiích svahů.
Z hlediska klima
Dle dlouhodobého vývoje teplot patří řešené území spíše k chladnějším oblastem. Lednové dlouhodobé průměry jsou v
území 3,7° C, nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 16,4°C, celková roční průměrná teplota je 6,7°C. Z
hlediska srážek patří řešené území mezi oblasti s vyšším podílem srážek s ročním úhrnem 645 mm.
Z hlediska fytocenologie
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Na řešeném území převažují acidofilní doubravy charakterizované dubem zimním, popř. dubem letním s podrostem
acidofilních druhů rostlin jako je metlice křivolaká, kostřava ovčí, bika bělavá a černýš luční. V údolí potoků jsou
mapována společenstva luhů a olšin s nejčastějšími dřevinami tj. jasanem ztepilým, vrbou bílou, křehkou a vrbou jívou a
olší lepkavou. V keřovém patře pak třešeň ptačí, bez černý a z bylin pak netýkavka nedůtklivá a svizel přítula.
Ve vyšších polohách jsou bukové lučiny, (buk lesní, javor klen, javor léč a lípa). Dále v bylinném podrostu bika hájní,
vršenka nachová a kyselé mechy.

E2. Koncepce uspořádání krajiny
Celé řešené území se nachází v kvalitním přírodním a krajinném prostředí. Obec má příznivou charakteristiku také díky
současné rozvolněně zástavbě s rodinnými domky, doprovázenými množstvím zeleně. Návrh územního plánu neovlivní v
území dané přírodní a krajinářské hodnoty, hodnoty historické i kulturní. Původně zastavěné území definované v platném
územním plánu z roku 1997, zůstává i nadále základem osídlení. Uspořádání krajiny i původní urbanistická koncepce obce
zůstane řešením nového územního plánu zachována.
Rozvoj obce je směrován jak do dostavby domků ve volných prolukách, tak do rozšíření zastavitelného území pro bydlení
po okraji jednotlivých částí obce, v místech navazujících na její stávající zástavbu. Charakter nové zástavby je prostorově
regulován regulativy ve zvláštní kapitole.
Odraz řešení územního plánu na krajinu:
Prostupnost krajiny - návrh konceptu systému cest v krajině, pěších cest a cyklostezek
Mírně zvlněný charakter území s poměrně hustou komunikační sítí a relativně nižšími intenzitami silniční dopravy na
místních a lesních komunikacích představují dobré podmínky pro větší rozvoj cykloturistiky. Dobré terénní podmínky
dávají předpoklady pro vedení cyklostezek i pěších tras po místních a účelových komunikacích. Z hlediska prostupnosti
jsou dále respektovány stávajíc účelové komunikace v krajině tj. polní, lesní a přístupové cesty.
V území je registrovaná turistická trasa, vedoucí z Petrovic přes Oukřtalov, Počepice dále na Vysoký Chlumec. Specialitou
území je také Křížová cesta se zachovalými kamennými kříži, vedoucí od kostela sv. Jana Křtitele na vrch Radešín. Dále je
v obci definovaná cyklotrasa č. 8144 vedoucí přes Počepice do Skuhrova, kde se napojuje na trasu č. 8139.
Územní plán tyto trasy stabilizuje, jsou zakresleny v grafické části dokumentace. V řešení územního plánu se bere ohled
na zachování přístupu k stávajícím zemědělským, obhospodařovaným pozemkům. V následných dokumentacích a
stavebních činnostech musí být tento přístup zohledněn.
Vymezení ploch pro protierozní opatření, podmínky pro využití těchto ploch
Funkci protierozní ochrany tvoří prvky vymezené i navrhované ÚSES a polní cesty se záchytnými příkopy a doprovodnou
zelení. Další protierozní opatření lze dle potřeby budovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v území. V
rámci územního plánu jsou navrženy doprovodné porosty liniová zeleň podél cest. V zastavěném území zvyšuje
ekologickou stabilitu rozptýlená zeleň a zeleň přírodního charakteru.
Koncept rekreačního využívání krajiny
V definovaném nezastavitelném území v krajině nejsou umísťovány žádné stavby pro rodinnou ani hromadnou rekreaci.
Nezastavěné území bude i nadále sloužit pro nepobytovou rekreaci tj. pěší turistiku a cyklistiku, pro kterou budou
využívány turistické, účelové cesty a cyklostezky.
K rodinné rekreaci se využívají nezastavěné plochy stavebních pozemků, kde se musí zachovat a chránit zeleň. Rodinné
domy, situované na navrhovaných plochách musí odpovídat požadavkům na rodinné bydlení. Dešťové vody musí být v
maximální míře likvidovány a shromažďovány na vlastních pozemcích.

E3. Územní systémy ekologické stability
Přírodní prvky v krajině, zajišťují její ekologickou stabilitu a krajinářskou estetickou hodnotu.
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V řešení územního plánu obce je zapracováno umístění systémů ekologické stability, a to jak regionální, tak lokální
úrovně. Plochy ÚSES, vymezené pro toto řešení, se v návrhu územního plánu stabilizují. V rámci územního plánu budou
dále v řešeném území plně respektovány všechny přírodní prvky, vytvářející krajinný ráz. Jedná se o trvalé travní porosty,
zahrady, sady, louky, rybníky i potoky s přilehlým územím.
Regionální ÚSES
Ve správním území obce Počepice nejsou umísťovány žádné systémy nadregionální úrovně.
V územně analytických podkladech ORP Sedlčany je definována trasa regionálního biokoridoru RK 293, který spojuje
regionální centra RC 835 v k.ú. Nedrahovice a RC 836 v k.ú. Velký Chlumec. Územní plán obce tento biokoridor v území
vymezuje a stabilizuje.
Lokální ÚSES
V roce 1994 byl v řešeném území obce vymezen lokální územní systém ekologické stability.
Jejich trasování a umístění se v návrhu územního plánu stabilizuje. Jde o tyto systémy:
Biocentra:
LBC 8 / k.ú. Počepice, souvislá část lesního porostu revír Zvěstovice
LBC 9 / k.ú. Počepice, lesní porost revír Zvěstovice

LBC 10 / k.ú. Počepice, lesní porost revír Zvěstovice
LBC 30 / k.ú. Počepice, výchozy skal s dřevinami, polopřirozené louky
LBC 32 / k.ú. Rovina, Nedrahovické Podhájí, kulturní a polopřirozené louky
Biokoridory:
LBK (7,8) louka s rozptýlenými dřevinami, dl. 980m
LBK (8,9) okraj lesa, polopřirozená louka, kulturní les, dl. 750m
LBK (9,10) polopřirozená louka, kulturní les se skupinou listnáčů, dl. 2 050m
LBK (31,32) les, louka s dřevinami, vlhký trávník, dl.1800m
LBK (8,30) okraj kulturního lesa, polní cesta, polokulturní, zamokřené přirozené louky dl.2200m
LBK (30,31) polopřirozená louka, kulturní les, dl. 1700m
Do nyní definovaných ploch lokálních ÚSES nezasahují žádné z rozvojových záměrů územního plánu a zastavitelných
ploch.

E4. Evropsky významná lokalita
V k.ú. Rovina je definovaná evropsky významná lokalita CZ 0213791 Jezera o rozloze 4,7 ha.
Jde o přírodní památku s výskytem evropsky významného druhu kuňky ohnivé (Bombina bombina). Lokalita je zakreslena
v grafické části. Řešení územního plánu se této lokality nedotýká.

E5. Limity využití území
Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území a opatření v území. Jsou
vlastně hranicí či překážkou pro využití území, a to hranicí relativně nepřekročitelnou. Normativní částí limitů jsou
především ochranná pásma stanovená podle příslušných právních předpisů.
Dále některá ochranná pásma vznikají přímo ze zvláštních zákonů (legální ochranná pásma), jiná jsou vyhlašována jinými
orgány než stavebními úřady a další vyhlašuje sám stavební úřad z podnětu jiných orgánů státní správy. Ve využití území
musí být dodržovány podmínky těchto ochranných pásem:
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Síť elektro - stávající zařízení (dle zák. 222/1994 Sb. v platném znění)
vrchní vedení od 1 kV do 35 kV (vodiče bez izolace) 7 m, na každou stranu vodiče
vrchní vedení od 1 kV do 35 kV (vodiče s izolací)
2 m, na každou stranu vodiče
kabelové vedení do 110 kV
1 m po obou stranách kabelu
stožárové trafostanice
7m od stanice
zděné trafostanice
2m od stanice
Síť elektro - nově zřizovaná energetická vedení a zařízení (dle zák. 222/1994Sb.)
elektrické vedení VN
7 m od vodiče
Komunikace (dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích)
silnice II nebo III. třídy a místní komunikace
15 m od osy vozovky
Les (dle zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
od hranice lesa
50m
Podmínky souběhu a křižování podzemních vedení
(dle ČSN 73 60 05)

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením

převažujícího účelu využití
Celé katastrální území je členěno na jednotlivé plochy podle jejich funkce a využití. Nově budované, modernizované nebo
rekonstruované stavby a zařízení musí tak odpovídat příslušné charakteristice území a funkční ploše. To znamená, že
dané zařízení je v této charakteristice uvedeno jako hlavní využití, přípustné využití, podmíněné využití a nepřípustné
využití.

Podmínky s rozdílným způsobem využití:
V návrhu územního plánu jsou vymezeny zásady využití jednotlivých druhů území na základě společné charakteristiky
jednotlivých území se základními regulativy a limity.
BV - Bydlení v rodinných domech venkovské
Hlavní využití: Plochy výlučně pro bydlení a zařízení pro obsluhu předmětného území

-

Přípustné využití:
rodinné domy
nerušící služby
odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
příslušné komunikace pěší a vozidlové, parkoviště pro uživatele
nezbytné plochy technického vybavení
zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící bydlení a obsluze území

-

Podmínky prostorového uspořádání:
uspořádání a dělení pozemků v lokalitách pro 5 a více rodinných domů musí mít řešení prověřeno územní studií.
Jde o tyto zastavitelné lokality Z 01, Z 03, Z 06, Z 08, Z 14, Z 20, Z 21 a přestavbovou lokalitu P 08.
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minimální velikost pozemků pro rodinné domky bude 800 m2
veškeré stavby budou typem a půdorysem domů, tvarem a typem střech zohledňovat architektonickourbanistický charakter okolní stávající zástavby.
v následných řízeních nutno doložit, že na hranici chráněných prostor nebudou překračovány limitní hladiny
hluku a vibrací dané platnou legislativou
pro umísťování staveb s nerušícími službami je nutno dokladovat, že svými negativními vlivy nebudou na
hranicích chráněných prostor, překračovat limitních hladiny hluku a vibrací dané platnou legislativou
v lokalitách Z 06 a Z 14 je nutno zohlednit vedení elektro 22 kV a blízkost umístěné trafostanice a jejich ochranná
pásma
u lokality Z01 k.ú. Počepice bude v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb, doložen v případě hlučných
aktivit vliv hluku z navazující stávající plochy OV a navrhované plochy Z02/OM na navržené bydlení,
u lokality Z03 bude v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb, které by mohly být ovlivněny hlukem ze
stávajících či navrhovaných zdrojů hluku budou prokázána opatření k ochraně před hlukem. Jedná se o stávající
plochy OM v případě provozů s hlukovou zátěží, navržené plochy OM v případě provozů s hlukovou zátěží a
pozemní komunikaci – silnici II. třídy,
u lokality Z06 a lokality P05 k.ú. Počepice, bude v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb doložen, v
případě hlučných provozů, vliv hluku z navazujícího stávajícího zemědělského areálu na navržené bydlení,
pokud zde budou umísťovány provozy pro drobné podnikání, musí mít tyto provozy vzhledem k umístění v
obytné zástavbě charakter nerušící výroby, tzn. že zde nesmí být umístěny provozy s hlukovou zátěží – dle
stanovených regulativů pro obytnou zástavbu /BV/
V rámci schvalovacích řízení bude u části lokality Z14 (BV) doložen vliv hluku ze stávající trafostanice na navržené
bydlení.
Současně budou u všech schvalovacích řízení konkrétních staveb (navrhované lokality pro obytnou zástavbu),
které by v rámci území mohly být ovlivněny hlukem z dalších stávajících či navrhovaných zdrojů, prokázána
opatření k ochraně před hlukem.
Hluk bude prokazován v případě stávajících zdrojů hluku měřením hluku těchto zdrojů, v případě navrhovaných
zdrojů hluku bude zohledněn akustickou studií.

SV – Plochy smíšené obytné venkovské
Hlavní využití: Plochy výlučně pro bydlení a zařízení pro obsluhu předmětného území

-

-

Přípustné využití:
rodinné domy
obytné budovy, ubytovací zařízení
obchodní zařízení, veřejné stravování a nerušící služby
odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
příslušné komunikace pěší a vozidlové, parkoviště pro uživatele
nezbytné plochy technického vybavení
zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
Zařízení, nesloužící k bydlení a obsluze území
Podmínky prostorového uspořádání:
uspořádání a dělení pozemků v lokalitách pro 5 a více domů musí mít řešení prověřeno územní studií nebo
dohodou o parcelaci
minimální velikost pozemků pro rodinné domky bude 800 m2
veškeré stavby budou typem a půdorysem domů, tvarem a typem střech zohledňovat architektonickourbanistický charakter okolní stávající zástavby.
v následných řízeních nutno doložit, že na hranici chráněných prostor nebudou překračovány limitní hladiny
hluku a vibrací dané platnou legislativou
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pro umísťování staveb nerušícími služby je nutno dokladovat, že svými negativními vlivy nebudou na hranicích
chráněných prostor, překračovat limitních hladiny hluku a vibrací dané platnou legislativou

OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura
Hlavní využití: Slouží výlučně pro umístění občanské vybavenosti

-

Přípustné využití:
stavby pro vzdělávání a výchovu
stavby sociálních a zdravotních služeb
stavby pro kulturu
stavby pro veřejnou správu a ochranu obyvatelstva
administrativní stavby
prodejny
stavby pro ubytování a stravování
odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
nezbytné plochy technického vybavení
příslušné komunikace pěší a vozidlové
zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící předmětným aktivitám

-

Další požadavky:
na umísťování nerušících provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly překročeny
limitní hranice hluku, dané platnou legislativou
u lokality P02 k.ú. Počepice bude v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb, v případě navrhovaných
provozů s hlukovou zátěží, doložen vliv hluku z této plochy na stávající a navrhované bydlení /lokalita P03, Z03/,

OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
Hlavní využití: Plochy převážně komerční občanské vybavenosti

-

Přípustné využití:
administrativní stavby
stavby pro obchodní prodej
stavby pro ubytování a stravování
stavby pro kulturu
odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
nezbytné plochy technického vybavení
příslušné komunikace pěší a vozidlové
zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící předmětným aktivitám

-

Další požadavky:
na umísťování nerušících provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly překročeny
limitní hranice hluku, dané platnou legislativou
řešení uspořádání staveb a dělení pozemků v lokalitách Z 02 a P 04 musí být prověřeno územní studií
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u lokality P04 k.ú. Počepice bude v rámci schvalovacích řízení, v případě navrhovaných provozů shlukovou zátěží,
doložen vliv hluku z těchto provozů na navazující stávající obytnou zástavbu
pokud zde budou umísťovány provozy pro drobné podnikání, musí mít tyto provozy vzhledem k umístění v
obytné zástavbě charakter nerušící výroby, tzn. že zde nesmí být umístěny provozy s hlukovou zátěží – dle
stanovených regulativů pro obytnou zástavbu /BV/

OS – Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
Hlavní využití: plochy pro tělovýchovu a sport

-

Přípustné využití:
hřiště a sportoviště
zařízení pro sport pro obsluhu předmětného území
hřiště a sportoviště v rámci zeleně
rekreační plochy
odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
nezbytné plochy technického vybavení
příslušné komunikace pěší a vozidlové
zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící sportovním aktivitám

OH – Občanské vybavení - hřbitov
Hlavní využití: plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

-

Přípustné využití:
pohřebiště
zařízení pro obsluhu předmětného území
odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
nezbytné plochy technického vybavení
příslušné komunikace pěší a vozidlové
zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící funkci pohřebiště

VD - Území výroby a skladování – drobná řemeslná výroba
Hlavní využití: Plochy pro umístění zařízení malovýroby, řemeslné nebo přidružené výroby, výrobních i
nevýrobních služeb

-

Přípustné využití:
nerušící provozy drobné řemeslné výroby
sklady
skladovací plochy
veřejné provozy

-

Podmíněné funkční využití:
obchodní, kancelářské a správní budovy
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-

čerpací stanice PHM
odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy

-

nezbytné plochy technického vybavení a komunikace
zeleň liniová a plošná
Další požadavky:
na umísťování nerušících provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly překročeny
limitní hranice hluku a vibrací, dané platnou legislativou

VZ - Území výroby a skladování – zemědělská výroba
Hlavní využití: Slouží k umístění zařízení zemědělské výroby a přidružené drobné výroby

-

Přípustné využití:
nerušící provozy
sklady
skladovací plochy
veřejné provozy

-

Podmíněné funkční využití:
obchodní, kancelářské a správní budovy
odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy
nezbytné plochy technického vybavení a komunikace
zeleň liniová a plošná

-

Další požadavky:
na umísťování provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly překročeny limitní hranice
hluku, dané platnou legislativou
řešení uspořádání staveb, dělení pozemků a stanovení stavební čáry v lokalitě P 06 musí být prověřeno územní
studií

VK - Plochy skladování
Hlavní využití: Plochy k umístění prostorů pro skladovací a nevýrobní služby

-

Přípustné využití:
skladové areály bez výrobních činností
sklady a skladovací plochy
obchodní, kancelářské a správní budovy
odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy
zeleň liniová a plošná

-

Podmíněné funkční využití:
nezbytné plochy technického vybavení a komunikace
příslušné komunikace pěší a vozidlové
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící sportovním aktivitám
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Další požadavky:
na umísťování provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly překročeny limitní hranice
hluku, dané platnou legislativou

TI – Technická infrastruktura
Hlavní využití: plochy staveb a vedení technické infrastruktury a souvisejících zařízení

-

Přípustné využití:
úpravny vody, vodojemy a vodovody
ČOV, kanalizace

-

trafostanice, rozvodny, energetická vedení
regulační stanice, plynovody
telekomunikační zařízení a vedení
zařízení pro nakládání s odpady
odstavná a parkovací stání, související dopravní infrastruktura
doprovodná a izolační zeleň
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci

DS – Dopravní infrastruktura silniční
Hlavní využití: plochy silniční dopravy, včetně pozemků pro umístění součásti komunikací

-

Přípustné využití:
plochy komunikací
autobusové zastávky
odstavná a parkovací stání, garáže
náspy, zářezy, opěrné zdi
mosty
čerpací stanice
zařízení pro údržbu pozemních komunikací
doprovodná a izolační zeleň
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci

PV – Veřejná prostranství
Hlavní využití: plochy s významnou prostorovotvornou a komunikační funkcí. Regulativ nestanoven.
TZ – Plochy těžby nerostů zastavitelné
Regulativ není stanoven
NL – Plochy lesní

66

Změna č. 2 ÚP obce Počepice
Hlavní využití: plochy určené k plnění funkcí lesa

-

Přípustné využití:
plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci v nezastavěném území
lesní plochy
zařízení a stavby lesního hospodářství
nezbytné plochy liniového technického vybavení
nezbytné plochy dopravní infrastruktury
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci

ZS – Zeleň soukromá a vyhrazená
Hlavní využití: Slouží pro realizaci a údržbu zeleně

-

Přípustné využití:
sady, zahrady
liniová a plošná zeleň
přírodní nelesní plochy
nezbytné plochy liniového technického vybavení

-

stavby nezbytné pro realizaci a údržbu zeleně, o celkové zastavěné ploše 25m² a výšce do 5m
Nepřípustné využití: zařízení, nesloužící dané funkci

ZV – Zeleň veřejná prostranství, veřejná zeleň
Hlavní využití: plochy významné zeleně v sídlech, veřejně přístupné, regulativ není stanoven.
ZO – Zeleň ochranná a izolační
Hlavní využití: plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech, regulativ není stanoven.
NP – Plochy přírodní
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí, zahrnují chráněné plochy a prvky ÚSES

-

Přípustné využití:
lesní plochy
liniová a plošná zeleň
přírodní nelesní plochy
nezbytné plochy liniového technického vybavení
nezbytné komunikace pěší a vozidlové v nejkratších možných trasách
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci

NSz – Plochy smíšené zemědělské nezastavěného území
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Hlavní využití: Plochy s převažující zemědělskou funkcí, regulativ není stanoven.

NSp – Plochy smíšené přírodní nezastavěného území
Hlavní využití: Plochy s převažující přírodní funkcí, regulativ není stanoven.
NZ – Plochy zemědělské
Hlavní využití: Slouží pro zemědělské využití

-

Přípustné využití:
zemědělská půda
stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy
nezbytné plochy liniového technického vybavení
zalesnění zemědělských pozemků a realizace vodních nadrží
Nepřípustné využití:
zařízení, nesloužící dané funkci

W - Plochy vodní a vodohospodářské
Hlavní využití: plochy pro zajištění podmínek pro nakládání s vodami, regulativ není stanoven.

-

Požadavek prostorového uspořádání:
podél koryt vodních toků bude zachováno volné nezastavěné území o šíři 6m od břehové čáry na obě strany, pro
průchod velkých vod a jako manipulační pruh pro účel správy a případné údržby koryt vodního toku
v korytě vodního toku nebudou umisťovány žádné nové stavby ani vysazovány nové trvalé porosty

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
G1. Veřejně prospěšné stavby a opatření
V návrhu územního plánu jsou navrhovány veřejně prospěšné stavby s možností
vyvlastnění i uplatnění předkupního práva pro dopravní a technickou infrastrukturu, včetně plochy nezbytné k zajištění
její výstavby a řádnému užívání, tj.:
1) WD 01 / cyklostezka, hipostezka, pěší stezka / na částech pozemků č.parc. 901 a 902
2) WD 02 / křížová cesta / na částech pozemků č.parc. 381/4, 430/3, 904/1, 911 a 912/2
3) WD 03 / cyklostezka, hipostezka, pěší stezka / na části pozemku č.parc.893
4) WT 04 / ČOV na části pozemku č.parc.569
Veřejně prospěšná opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou v území definována

G2. Návrh řešení požadavků civilní obrany
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Územním plánem nebudou dotčeny zájmy obrany státu a civilní ochrany.
Zóna havarijního plánování
Místo stanovené pro pracoviště krizového štábu: Obecní úřad Počepice (Počepice čp. 60), alt. MŠ Počepice (Počepice čp.
16).
Oblast varování a vyrozumění obyvatelstva výstražným signálem elektrických sirén s výkonem 3,5 kW nebo
elektronických sirén bude řešena z obecního úřadu v centru obce Počepice a z dalších vytypovaných budov v ostatních
částech obce. Výstražný signál bude pokrývat všechna zastavěná území obce.
Oblast ukrytí obyvatelstva
Pro ukrytí obyvatelstva se počítá s využitím vhodných částí rodinných domů, obytných domů a provozních objektů jako
improvizovaných úkrytů ke snížení destrukčních, radioaktivních, toxických a infekčních účinků současných zbraní,
případně radioaktivních a toxických účinků při haváriích v míru, a to především v podzemních prostorách. Tyto úkryty
jsou upravovány právnickými a fyzickými osobami s využitím jejich vlastních zdrojů. Situace bude operativně řešena
krizovým štábem obce.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Místo stanovené pro shromáždění: Fotbalové hřiště.
Místo stanovené pro evakuaci: Základní škola Počepice s tělocvičnou (Počepice čp. 41).
Místo stanovené pro ubytování: Základní škola Počepice s tělocvičnou (Počepice čp. 41), a MŠ Počepice (Počepice čp. 16).
Předpokládaný přesun obyvatel bude směřovat do Sedlčan, kde jsou větší ubytovací kapacity a zdravotnická zařízení.
Skladování materiálu co a humanitární pomoc
V obci Počepice není možnost využít pro skladování zdravotnických potřeb žádnou z veřejných staveb, proto bude tato
problematika řešena individuálně v konkrétní situaci.
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek
V předmětném území není provozovna s provozem nebo skladováním nebezpečných látek. Obec zabezpečuje svoz
nebezpečného odpadu prostřednictvím specializované firmy.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce
Objekt vhodný pro dekontaminaci osob i zvířat v obci není. Záchranné, likvidační a obnovovací práce se budou operativně
provádět pod vedením krizového štábu, který určí rozsah, způsob i opětovné oživení lokality, pro níž byla mimořádná
událost vyhlášena.
Ochrana před vlivy nebezpečných skladovaných látek
V obci Počepice nejsou skladovány žádné nebezpečné látky, a proto zde nejsou žádné odpovídající objekty.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií
Místo stanovené pro distribuci el. energie a vody: MŠ Počepice (Počepice čp. 16).
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně
5 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno
balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z
domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně
příslušného hygienika.
V současné době zajišťuje provoz energetické sítě a zásobování elektrickou energií ČEZ Distribuce a.s. Případná havárie
bude řešena provozně dle potřeby mobilními generátory elektrické energie, jejich distribuce bude řízena krizovým
štábem obce.
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H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo
V řešení územního plánu jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro něž lze uplatnit předkupní
právo, viz odst.G1.

I. Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst.6 stavebního zákona
Odbor životního prostředí Krajského úřadu středočeského kraje vydal Koordinované stanovisko k zadání územního plánu
obce, z kterého vyplynulo, že:
Dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny… lze vyloučit významný vliv…...na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti...
Posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebylo vyžadováno, tzn., že územní plán nemá
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti. Kompenzační opatření nebudou stanovena.

J. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části
Textová část / příl. č. 00, návrhu územního plánu obce Počepice obsahuje 26 stránek. Obsah textu je zpracován dle
přílohy č.7 k vyhlášce č.458/2012 Sb.
Grafická příloha k návrhu je zpracována ve smyslu přílohy č.7 k vyhlášce č.458/2012 Sb. a obsahuje tyto části a výkresy:
Návrh územního plánu:
01. Výkres základního členění M 1:5000
02. Hlavní výkres M 1:5000
03. Výkres veřejně prospěšných staveb M 1:5000
04. Koncepce technické Infrastruktury M 1:5000
Odůvodnění územního plánu :
05. Koordinační výkres M 1:5000
06. Výkres širších vztahů M 1:50000
07. Výkres předpokl. záborů ZPF M 1:5000

K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracování územní studie
V řešení územního plánu obce Počepice jsou definovány lokality, v níž je realizace zástavby podmíněna zpracováním
územní studie, a to:
zastavitelné lokality Z 01/BV, Z 02/OM, Z 03/BV, Z 06/BV, Z 08/BV, Z 14/BV, Z 20/BV, Z 21/BV
přestavbové lokality P 04/OM, P 06/VZ a P 08/BV
Obsah územní studie
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možnost využití řešeného území, jako podmínky pro rozhodování
stavebního úřadu v daném území. Územní studie bude mít tyto části:
1. Zadání
stanovení věcného obsahu, rozsahu, cíle a účelu územní studie
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2. Územní studie
vymezení řešeného území při respektování regulativů a limitů, stanovených územním plánem
urbanistickou koncepci uspořádání území
vymezení pozemků pro výstavbu ve smyslu účelu využití lokality, stanoveném v územním plánu
stanovení ploch pro dopravní řešení / dopravní napojení lokality, obslužnost uvnitř lokalit, doprava v klidu
řešení technické infrastruktury / zásobování vodou, kanalizace, energetika, plynofikace
stanovení požadavků na umístění a prostorové uspořádání předpokládaných staveb / regulace zástavby
definování limitů pro jednotlivé stavby na pozemcích: uliční čáry, stavební čáry, výška zástavby atd.
3. Vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti
Obec Počepice - pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití jako podkladu pro
zpracování územně plánovací dokumentace, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti.
Lhůtou pro pořízení územní studie je termín v trvání do 4 let, stejně tak vložení dat do evidence územně
plánované činnosti.

