ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE

NOVÝ JÁCHYMOV

POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun
PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6
Šumberova 8

ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV
Vydalo:

Zastupitelstvo obce Nový Jáchymov

Usnesení:

č.7 – 2008 z 10.12.2008

Datum vydání:

10.12.2008

Datum nabytí účinnosti:

26.12.2008

Pořizovatel:

Ing. arch. Dana Vilhelmová
Vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Městského úřadu Beroun

Razítko a podpis:

ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV

Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:

Změna č.1 ÚPO Nový Jáchymov

Řešené území: část katastrálního území Nový Jáchymov
Pořizovatel: Obecní úřad Nový Jáchymov
Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8
odpovědný projektant: Ing. Stanislav Zeman
autorizovaný urbanista
číslo autorizace: ČKA 02 220
Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák
IČO: 14 938 634
DIČ: 006-380519/032

Zpracovatelský tým:
Ing. Stanislav Zeman

- odpovědný projektant

Ing. Lenka Nováková

- hlavní projektant
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Změna č. 1 územního plánu obce Nový Jáchymov
Zastupitelstvo obce Nový Jáchymov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), 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, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád ve spojení s 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona

vydává
tuto změnu č. 1 územního plánu obce Nový Jáchymov, schváleného usnesením č. 6 – 2006 zastupitelstva obce Nový Jáchymov dne 28.12.2006, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou
obce Nový Jáchymov č. 6 - 2006 dne 28.12.2006
Změna č. 1 obsahuje část textovou a grafickou.
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Obsah Změny č.1 ÚPO Nový Jáchymov:
• Textová zpráva
a) Vymezení zastavěného území
b) Koncepce rozvoje území obce
c) Urbanistická koncepce
1) Vymezení zastavitelných ploch
2) Vymezení ploch určených k přestavbě
3) Vymezení systému sídelní zeleně
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
1) Doprava
2) Občanské vybavení
3) Technická infrastruktura
4) Odpadové hospodářství
e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, Územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreaci a dobývání nerostů
1) Vymezení ploch a stanovení podmínek jejich využití
2) Územní systém ekologické stability
3) Protierozní opatření
4) Ochrana před povodněmi
5) Koncepce rekreace
6) Dobývání nerostů
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
1) Zastavěné území a zastavitelné plochy
2) Nezastavitelné území
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
1) Veřejně prospěšné stavby
2) Veřejně prospěšná opatření
3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
4) Plochy pro asanaci
h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
1) Veřejně prospěšné stavby
2) Veřejně prospěšná opatření
i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části

• Grafická dokumentace
 Hlavní výkres – měřítko 1 : 5000
 Koncepce řešení technického vybavení – měřítko 1 : 5000
 Koncepce uspořádání krajiny – měřítko 1 : 5000
 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace – měřítko 1 : 5000
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a) Vymezení zastavěného území
Zastavěné území obce bylo stanoveno v rámci schváleného ÚPO Nový Jáchymov a v rámci Změny č.1 územního plánu bylo aktualizováno. Zastavěné území obce bylo rozšířeno v západní části řešeného
území u Prostředního rybníka o stávající plochu rekreační zástavby (Z2) a v severní části obce o dvě stávající obytné plochy venkovského charakteru (Z1).

b) Koncepce rozvoje území obce
Změna č.1 byla zadána za účelem změny likvidace odpadních vod v obci a aktualizuje současně zastavěné území. Zároveň mění využití ploch navržené územním plánem –konkrétně navrhované plochy SP1
z ploch pro volný čas, sport a rekreaci na plochu technické infrastruktury – plocha pro separovaný odpad (Z3).

c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
V rámci Změny č.1 ÚPO nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy, plochy přestavby ani sídelní zeleně.
Urbanistická koncepce zůstává v platnosti, byla pouze aktualizována hranice zastavěného území obce. Územním plánem navrhovaná plocha pro volný čas, sport a rekreaci je v rámci Změny č.1 ve stejném
rozsahu navrhována jako plocha technické infrastruktury – plocha pro separovaný odpad (Z3).

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
1. Doprava
Základní koncepce dopravy se proti původnímu ÚPO nemění.
Změna č.1 nenavrhuje žádné komunikace.

2. Občanské vybavení
V rámci ploch občanské vybavenosti nedochází k žádným změnám. Změna č.1 ÚPO nevymezuje nové plochy pro občanskou vybavenost ani neiniciuje potřebu jejich rozšíření.

3. Technická infrastruktura
Změna č.1 územního plánu byla vyvolána zejména z důvodu změny likvidace odpadních vod v obci. Změna č.1 navrhuje ČOV (Z4) v místě původně plánované ČSOV. Územní plán navrhuje na základě
projektu firmy Milota kanalizaci kombinovanou, tzn. kombinaci tlakové a gravitační kanalizace. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do Habrového potoka na katastrálním území Otročiněves,
(z důvodu pásma hygienické ochrany pramenišť, které se nacházejí na k.ú. Nový Jáchymov).

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, Územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreaci a odbývaní nerostů
1. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
V rámci tvorby krajinného prostředí nenavrhuje Změna č.1 ÚPO žádné úpravy.
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2. Územní systém ekologické stability
Změna č.1 pouze upravuje tvar LBC 35 v návaznosti na aktualizaci současně zastavěného území (Z5). Jedná se pouze o grafické zpřesnění průběhu tohoto lokálního biocentra.

3. Protierozní opatření
Změna č.1 ÚPO nenavrhuje žádná protierozní opatření.

4. Ochrana před povodněmi
Změna č.1nenavrhuje žádná protipovodňová opatření.

5. Koncepce rekreace
Koncepce rekreace se proti schválenému ÚPO nemění. Změna č.1 žádné nové rekreační plochy nevymezuje, pouze byla doplněna stávající plocha pro rekreaci u Prostředního rybníka.

6. Dobývání nerostů
Problematika dobývání nerostných surovin zůstává v rámci Změny č.1 ÚPO beze změny.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
1) Zastavěné území a zastavitelné plochy
Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití v zastavěném a zastavitelném území zůstavují v platnosti. Změna č.1 doplňuje pouze regulativy pro stávající plochy rekreační zástavby a to
následovně:

PLOCHY REKREAČNÍ ZÁSTAVBY:
přípustné – veřejná infrastruktura
podmíněně přípustné – rekolaudace rekreačních objektů na objekty k trvalému bydlení, za podmínky, že nedojde k rozšiřování objektu způsobem, který naruší charakter stávající zástavby.

PLOCHA PRO SEPAROVANÝ ODPAD:
Hlavní využití - Plocha pro kontejnery na separovaný odpad
Přípustné využití - nezbytná technická a dopravní infrastruktura, oplocení, izolační zeleň, objekty související bezprostředně s hlavním využitím plochy
Podmíněně přípustné využití – sběrný dvůr
Nepřípustné využití - jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití

2) Nezastavitelné území
Stanovení podmínek pro využití ploch v nezastavitelném území, s rozdílným způsobem využití, zůstávají v platnosti dle platného územního plánu.
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g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
1) Veřejně prospěšné stavby
V rámci Změny č.1 jsou navrženy tyto veřejně prospěšné stavby:
VPS 9 – čistírna odpadních vod
VPS 10 – trasy nových inženýrských sítí

2) Veřejně prospěšná opatření
V rámci Změny č.1 ÚPO se nenavrhují žádná veřejně prospěšná opatření.

3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
V lokalitách dotčených změnou ÚP jsou požadavky požární ochrany a ochrany obyvatelstva v dostatečném rozsahu řešeny v územním plánem obce.

4) Plochy pro asanaci
Na území obce nejsou navrženy Změnou č.1 ÚPO žádné asanace.

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
1) Veřejně prospěšné stavby
V rámci Změny č.1 jsou navrženy tyto veřejně prospěšné stavby:
VPS 9 – čistírna odpadních vod
VPS 10 – trasy nových inženýrských sítí

2) Veřejně prospěšná opatření
V rámci Změny č.1 ÚPO se nenavrhují žádná veřejně prospěšná opatření.

i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části
Textová zpráva Návrhu Změny č.1 ÚPO obsahuje 7 listů.
Grafická část Návrhu Změny č.1 obsahuje tyto výkresy:
•

Hlavní výkres

•

Koncepce řešení technického vybavení

•

Koncepce uspořádání krajiny

•

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE

NOVÝ JÁCHYMOV

1. Textová část odůvodnění změny č. 1 územního plánu obce Nový Jáchymov (obsah viz § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
2. Grafická část odůvodnění změny č. 1 územního plánu obce Nový Jáchymov (obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)

POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun
PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6
Šumberova 8
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Obsah odůvodnění Změny č.1 ÚPO Nový Jáchymov:
• Textová zpráva
a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
1) Širší územní vztahy
2) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
b) Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu
c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty
d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
e) Výsledek přezkoumání územního plánu podle odst. 4 zákona č.183/2006Sb.
- Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
- Soulad s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
- Soulad s požadavky zákona č.183/2006Sb. a jeho prováděcích právních předpisů
- Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
f) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
g) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno
h) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
i) Vyhodnocení veřejného projednání Změny č.1 ÚPO Nový Jáchymov

• Grafická dokumentace
 Koordinační výkres – měřítko 1 : 5 000
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚPO
a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
1) Širší územní vztahy
Změna č.1 nebude mít vliv na širší územní vztahy, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o aktualizaci zastavěného území obce a změnu způsobu likvidace odpadních vod v obci.

2) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Pořizovaná Změna č.1 je, ve vztahu k územnímu plánu velkého územního celku – ÚPVÚC Rakovnicko nepodstatná. Politika územního rozvoje ani ÚPD vydaná krajem nemá v lokalitě řešené Změnou č.1
žádné požadavky.

b) Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu
Pokyny pro zpracování návrhu Změny č.1 ÚPO byly splněny beze zbytku.

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty
Změna č.1 byla zadána za účelem změny likvidace odpadních vod v obci a aktualizuje současně zastavěné území. Zároveň mění využití ploch navržené územním plánem –konkrétně navrhované plochy SP1
z ploch pro volný čas, sport a rekreaci na plochu technické infrastruktury – plocha pro separovaný odpad.
Změna č.1 byla vyhotovena v rámci jedné varianty řešení, vzhledem k tomu není nutné provádět výběr nejvhodnější varianty.

d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Změna č.1 nebude mít vliv na ZPF a PUPFL a z tohoto důvodu nejsou vyhodnocené důsledky řešení na výše uvedené.

e) Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4 písmena a až d zákona č.183/2006Sb.
Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Území řešené Změnou č.1 není zahrnuto v rozvojových oblastech a v rozvojových osách stanovených „Politikou územního rozvoje ČR“, a nevyplývají z ní pro řešené území žádné požadavky.
Pořizovaná Změna č.1 je ve vztahu k územnímu plánu velkého územního celku – ÚP VÚC Rakovnicko nepodstatná.

Soulad s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Změna č.1 ÚPO Nový Jáchymov byla prověřena z hlediska cílů a úkolů územního plánování, uvozených ustanovením §18 a 19 zákona č.183/2006Sb., a je s nimi v souladu.

ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV
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Soulad s požadavky zákona č.183/2006Sb. a jeho prováděcích právních předpisů

Změna č. 1 ÚPO Nový Jáchymov je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Grafická i textová část respektuje přílohu č.7 Vyhlášky 500/2006Sb., přestože výchozím grafickým podkladem byl původní
schválený ÚPO.

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Změna č.2 je v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
V průběhu pořizování změny č.2 nebyly řešeny žádné rozpory.

f) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území podle ust. §53 odst 5, písmeno b
V rámci Změny č.1 nebylo provedeno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, vzhledem k tomu, že Změny č.1 byla zadána s cílem aktualizovat zastavěné území obce a změnit návrh likvidace
odpadních vod v obci.

g) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno podle ust. §53 odst 5, písmeno c
V koordinovaném stanovisku krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 13.2.2008, č.j. 17114/2008/KUKS/OŽP/Kal k návrhu zadání změny č.1 ÚPO Nový Jáchymov, byl vyloučen možný významný
negativní vliv na evropsky významnou lokalitu vymezenou národním seznamem nebo vymezenou ptačí oblast. Nebylo shledáno, že by záměry obsažené v navrhovaných změnách předloženého zadání
zasahovaly do regionálních prvků územního systému ekologické stability.

h) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Změna č.1 nehodnotí využití zastavěného území a potřebu vymezení zastavitelný ploch, neboť územní plán nevymezuje zastavitelné plochy.

i) Vyhodnocení veřejného projednání Změny č.1 ÚPO Nový Jáchymov
Na veřejném projednání dne 24.11. 2008 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky k projednávané Změně č.1 ÚPO Nový Jáchymov.
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Poučení:
Proti změně č. 1 územního plánu obce Nový Jáchymov vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád).

…………………………………
místostrarosta

…………………………………
starostka
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