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ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY ». 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRANN›
a)

Postup p¯i po¯ízení zmÏny Ë. 1 územního plánu Strann˝
...DOPLNÍ POÿIZOVATEL

b)

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území
ZmÏna Ë. 1 ÚP nenavrhuje ûádné dopady mající vliv na öiröí vztahy v území.

c)

Vyhodnocení splnÏní poûadavk˘ na zmÏnu Ë. 1
Poûadavky byly provÏ¯eny a zapracovány do znÏní územního plánu.

d)

V˝Ëet záleûitostí nadmístního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v zásadách územního rozvoje,
s od˘vodnÏním pot¯eby jejich vymezení
Návrhem zmÏny nejsou vymezeny.

e)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond
a na pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa
Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF

P˘dy dotËené zmÏnou Ë. 1 - lokalita Z1/Z4.
Zabírá se nezainvestovan˝ zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond IV. t¯ídy ochrany BPEJ 5.32.11 (velmi málo produkËní p˘dy)
v rozsahu celkem 1750 m2 - orná p˘da, z toho pro :
- plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
400 m2;
- plochy zelenÏ - zeleÚ p¯írodního charakteru (ZP)
830 m2;
- plochy zelenÏ - zeleÚ nezastaviteln˝ch soukrom˝ch zahrad (ZN)
520 m2.
Charakteristika klimatick˝ch podmínek
Klimatick˝ region:
kód regionu:
symbol regionu:
charakteristika regionu.
suma teplot nad 10 °C:
pr˘mÏrná roËní teplota v °C:
pr˘mÏrn˝ roËní úhrn sráûek v mm:
pravdÏpodobnost such˝ch vegetaËních období:
vláhová jistota:
32
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5
MT 2
mírnÏ tepl˝, mírnÏ vlhk˝
2200 - 2500
7-8
550 - 650 (700)
15 - 30
4 - 10

Hlavní p˘dní jednotka:
KambizemÏ modální eubazické aû mezobazické na hrub˝ch zvÏtralinách, propustn˝ch,
minerálnÏ chud˝ch substrátech, ûulách, syenitech, granodioritech, ménÏ ortorulách, st¯ednÏ
lehËí s vyööím obsahem grusu, vláhovÏ p¯íznivÏjöí ve vlhËím klimatu
KombinaËní Ëíslo:
mírn˝ svah - expozice vöesmÏrná - bezskeletovité (s celkov˝m obsahem skeletu do 10 %) aû
skeletovité (s celkov˝m obsahem skeletu do 25 %) - p˘da hluboká (60 cm) aû p˘da
hluboká (30 - 60 cm),

tÏûké
slabÏ
st¯ednÏ

Údaje o dotËení sítÏ úËelov˝ch komunikací slouûících k obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch a lesních pozemk˘ a sítÏ
polních cest navrhovan˝m ¯eöením
ZmÏnou Ë. 1 není dotËena síù úËelov˝ch komunikací slouûících k obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch a lesních
pozemk˘ a sítÏ polních cest.
Zd˘vodnÏní ¯eöení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chránÏn˝ch obecn˝ch zájm˘ nejv˝hodnÏjöí
podle § 5 odst. 1 zákona
a)

zd˘vodnÏní navrhovaného ¯eöení vËetnÏ vyhodnocení dodrûení zásad ploöné ochrany ZPF stanoven˝ch v §4
zákona
Pozemky orné p˘dy zabírající ZPF mimo zastavÏné území jsou zd˘vodnitelné, neboù navazují na lokalitu d¯íve
urËenou pro zástavbu a vyplÚují cezuru mezi lesíkem a hranou sousední zástavby (Ë.p.3), jsou na p˘dách IV.
t¯ídy ochrany.

b)

prokázání v˝raznÏ p¯evaûujícího ve¯ejného zájmu u záboru zemÏdÏlské p˘dy I. a II. t¯ídy ochrany nad
ve¯ejn˝m zájmem ochrany ZPF
ZmÏnou nejsou navrhovány k záboru zemÏdÏlské p˘dy I. a II. t¯ídy ochrany.
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Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL
Lokalita Z1/Z4 je navrûena do vzdálenosti 50 m od kraje PUPFL. Plochy smíöené venkovské (s umoûnÏnou
zástavbou) jsou vymezeny nejblíûe k lesu ve vzdálenosti cca 22 m.
Dle §14, odst.2, zák.Ë.289/1995 Sb., je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
f)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu zmÏny územního plánu s politikou územního rozvoje a
územnÏ plánovací dokumentací vydanou krajem

f.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R
Územní plán Strann˝ p¯i svém zpracování vycházel z Politiky územního rozvoje (dále jen PÚR) »R 2008
schválené usnesením vlády »R Ë. 929 dne 20. Ëervence 2009. Ve vztahu k†této dokumentaci pak ve svém návrhu
zohlednil veökeré skuteËnosti. Od doby vydání územního plánu Strann˝ byly schváleny aktualizace Ë. 1, 2, 3 a 5 PÚR »R.
Územní plán ve znÏní zmÏny Ë.1 je v†souladu s†republikov˝mi prioritami územního plánování v
aktualizovaném znÏní. Územní plán vytvá¯í p¯edpoklady pro udrûiteln˝ rozvoj území a stanoví podmínky pro hospodárné
vyuûívání zastavÏného území.
f.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z územnÏ plánovací dokumentace vydané krajem,
pop¯ípadÏ z dalöích öiröích územních vztah˘
Územní plán v†dobÏ vydání akceptoval Zásady územního rozvoje St¯edoËeského kraje (ZÚR SK). V†souËasné
dobÏ jsou jiû v†platnosti Zásady územního rozvoje St¯edoËeského kraje ve znÏní po aktualizaci Ë. 2. ÚP ve znÏní zmÏny Ë.
1 je v souladu s touto aktualizovanou nad¯azenou územnÏplánovací dokumentací.

ZÚR St¯edoËeského kraje - koordinaËní v˝kres (v˝¯ez se zájmov˝m územím obce Strann˝)
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f.3) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z územnÏ analytick˝ch podklad˘
ÚzemnÏ analytické podklady (dále jen ÚAP) pro území obce s†rozöí¯enou p˘sobností (dále jen ORP)Beneöov
byly a jsou po¯izovány v†souladu s†ustanovením §§ 25 - 29 stavebního zákona. Pátá úplná aktualizace ÚAP vËetnÏ
rozboru udrûitelného rozvoje území byla provedena v†roce 2020 a pro zpracování zmÏny Ë. 1 územního plánu Strann˝
nejsou pro správní území obce Strann˝ uvedeny ûádné problémy k†¯eöení.
Poûadavek na posouzení rozvoje sídla za silnicí II/114 není relevantní, neboù ve Stranném ûádn˝ rozvoj není
územním plánem ani zmÏnou navrhován. P¯padné smÏrové závady silnice II/114 nejsou p¯edmÏtem zmÏny Ë.1.
Registrace nov˝ch v˝znamn˝ch krajinn˝ch prvk˘ je navrhována jiû v územním plánu.
g)

Soulad s†cíli a úkoly územního plánování
ZmÏna s oznaËením Z1/Z4 se t˝ká rozsahu a úpravy funkËního vyuûití územním plánem navrûené rozvojové
loality Z4. Plocha vyplÚuje prostorovou cezuru mezi zastavÏn˝m územím B¯evnice a lesíkem na jihov˝chodním okraji
sídla. ZmÏnou se nemÏní rozsah zástavby ve smyslu poËtu staveb.
ZmÏna Ë.1 územního plánu Strann˝ je v†souladu s†cíli a úkoly územního plánování.
h)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu zmÏny územního plánu s poûadavky stavebního zákona a
jeho provádÏcích p¯edpis˘
Návrh zmÏny je zpracován v souladu se zákonem Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu
(stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ a p¯imÏ¯enÏ v rozsahu p¯ílohy Ë. 7 vyhláöky Ë. 500/2006 Sb. a vychází z
metodického doporuËení MMR.
ZmÏna je zanesena do aktuálního mapového podkladu (KMD) platného od 1.12.2009, . ZmÏnou je
aktualizováno zastavÏné území. ZmÏnou jsou aktualizovány limity vyuûití území dle aktualizovan˝ch ÚAP.
SouËástí v˝roku jsou tyto v˝kresy resp. v˝¯ezy t˝kající se zájmové oblasti
1
V˝kres základního ËlenÏní území (M1 : 5000) - v tiskovém paré pouze v˝¯ez;
2
Hlavní v˝kres (M1 : 5000) - v tiskovém paré pouze v˝¯ez.
SouËástí od˘vodnÏní jsou tyto v˝kresy resp. v˝¯ezy t˝kající se zájmové oblasti
B
KoordinaËní v˝kres (M 1:5 000) - v tiskovém paré pouze v˝¯ez;
C
V˝kres p¯edpokládan˝ch zábor˘ p˘dního fondu (M 1:5 000) - v˝¯ez.
P¯i práci byly vyuûity zejména tyto podklady:
ZÚR St¯edoËeského v aktualizovaném znÏní;
ÚzemnÏ analytické podklady ORP Beneöov v aktualizovaném znÏní;
Územní plán Strann˝; podklady pro zmÏnu Ë.1;
Konzultace s povÏ¯en˝m zastupitelem.
i)
V˝sledek p¯ezkoumání návrhu zmÏny územního plánu s poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a se
stanovisky dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘, pop¯ípadÏ s v˝sledkem ¯eöení rozpor˘

Ochrana proti úËink˘m hluku
Potenciálním zdrojem hluku v ¯eöeném území je automobilová doprava na silnicích II. t¯ídy Ë. 114.
Pro zastavitelné lokality v kontaktu se silnicí II. t¯ídy je dána podmínka, aby realizace zámÏru byla podmínÏna
provÏ¯ením hlukové zátÏûe území v rámci navazujících správních ¯ízení.
Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany
Koncepce poûární a civilní ochrany se zmÏnou nemÏní. Zájmy obrany státu nejsou zmÏnou Ë. 1 dotËeny.

j)

Zpráva o vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území obsahující základní informace o
v˝sledcích tohoto vyhodnocení vËetnÏ v˝sledk˘ vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí
Návrh zmÏny je situován mimo hranice ptaËích oblastí a evropsky v˝znamn˝ch lokalit (EVL) NATURA 2000.
P¯ísluöné dotËené orgány – Krajsk˝ ú¯ad Ústeckého kraje, odbor ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství, ve sv˝ch
stanoviscích:
vylouËil samostatnÏ i ve spojení s†jin˝mi v˝znamn˝mi koncepcemi vliv na p¯edmÏt ochrany nebo celistvost
evropsky v˝znamn˝ch lokalit nebo ptaËích oblastí v†p˘sobnosti Krajského ú¯adu Ústeckého kraje;
uvedl, ûe zmÏnu územního plánu Ë. 1 Strann˝ není nutno posoudit z†hlediska vliv˘ na ûivotní prost¯edí (tzv.
SEA).
k)

Stanovisko krajského ú¯adu podle § 50 odst. 5.
Zpracování vyhodnocení vliv˘ územního plánu na udrûiteln˝ rozvoj území nebylo poûadováno, stanovisko se

nevydává.
l)

SdÏlení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohlednÏno, s uvedením závaûn˝ch d˘vod˘,
pokud nÏkteré poûadavky nebo podmínky zohlednÏny nebyly
Zpracování vyhodnocení vliv˘ územního plánu na udrûiteln˝ rozvoj území nebylo poûadováno, stanovisko se

nevydává.
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m)

Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení

Vymezení zastavÏného území
Rozsah zastavÏného území pro k.ú. Strann˝ je upraven dle stavebního zákona na aktuálním mapovém
podkladu (4/2021). V ¯eöeném území se k 20. 4. 2021 nachází 11 samostatn˝ch zastavÏn˝ch území:
- Strann˝ (4x),
- B¯evnice,
- samota Provodná,
- samota U Drázd˘,
- samota U Kubíka (2x),
- samoty Pod Dubím (2x).

Koncepce rozvoje ¯eöeného území
Koncepce rozvoje ¯eöeného území se nemÏní.
Ochrana a rozvoj hodnot území
Archeologické nálezy
Území obce je nutno povaûovat celé za území s archeologick˝mi nálezy . ZmÏnou Ë. 1 musí b˝t respektováno
území s archeologick˝mi nálezy kategorie UAN II: B¯evnice - novovÏké jádro vsi, které se nachází v kontaktní
poloze s lokalitou zmÏny Z1/Z4.

Urbanistická koncepce vËetnÏ urbanistické kompozice vymezení ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití,
zastaviteln˝ch ploch, ploch p¯estavby a systému sídelní zelenÏ
ZmÏnou Ë. 1 není urbanistická koncepce mÏnÏna.
ZmÏna s oznaËením Z1/Z4 se t˝ká rozsahu a úpravy funkËního vyuûití územním plánem navrûené rozvojové
lokality Z4 v B¯evnici.
Plocha vyplÚuje prostorovou cezuru mezi zastavÏn˝m územím B¯evnice a lesíkem na jihov˝chodním okraji
sídla. Plochy jsou vymezeny tak, aby v návaznosti na hospodá¯sk˝ dv˘r Ë.p.3 navazovala zástavba ve vymezené ploöe
smíöené obytné - venkovské (SV), smÏrem do krajiny budou umístÏny plochy zelenÏ - zeleÚ p¯írodního charakteru (ZP)
a smÏrem k lesu pás zahrad.
CelkovÏ bude lokalita bude zvÏtöena o cca 1750m2.
Upravuje se ËlenÏní i v hranicích p˘vodní plochy Z4.
Z hlediska funkËního vyuûití území tvo¯í plochu zmÏny Z1/Z4 návrh:
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy zelenÏ - zeleÚ p¯írodního charakteru (ZP)
plochy zelenÏ - zeleÚ nezastaviteln˝ch soukrom˝ch zahrad (ZN)

650 m2;
830 m2;
780 m2.

obr.: úprava lokality Z4 - zmÏnou Z1/Z4
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Dopravní infrastruktura
Systém dopravní obsluhy území se zmÏnou Ë. 1 nemÏní.
Technická infrastruktura
Koncepce technické obsluhy se zmÏnou Ë. 1 nemÏní, specifikuje se likvidace splaökov˝ch odpadních vod.
Z˘stane zachována stávající koncepce likvidace splaökov˝ch odpadních vod.
Odpadní vody budou :
a) zachycovány v bezodtokov˝ch jímkách a budou likvidovány na nejbliûöí obecní »OV (Neveklov),
b) ËiötÏny v domovních »OV.
ZmÏnou Ë.1 je up¯esnÏn zp˘sob likvidace odpadních vod z domovních »OV:
V p¯ípadech, kdyû nelze zajistit likvidaci z domovních »OV do povrchov˝ch vod, bude ¯eöena likvidace
odpadních vod z domovních »OV alternativnÏ a to buÔ do stávající obecní kanalizace, nebo vsakem do podloûí i s
moûností zalévání zahrad. Vsak do podzemních vod nebo vsak se zálivkou je moûn˝ pouze na základÏ
hydrogeologického posudku.
ObËanské vybavení
ZmÏnou Ë.1 územního plánu se koncepce obËanského vybavení nemÏní.
Nakládání s odpady
Nové plochy, na kter˝ch by bylo p¯ípustné ukládání odpad˘, nejsou navrûeny. SouËasná koncepce
zneökodÚování odpad˘ bude uplatnÏna i pro plochu zmÏny Ë.1 ÚP.
Koncepce uspo¯ádání krajiny
Koncepce uspo¯ádání krajiny není zmÏnou v˝znamnÏ dotËena.
Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
ZmÏnou Ë. 1 územního plánu se vymezení prvk˘ ÚSES nemÏní.
Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
ZmÏnou Ë. 1 ÚP se nemÏní základní koncepce stanoven˝ch podmínek pro prostupnost krajiny.
Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení
Kapitola není zmÏnou Ë.1 ÚP dotËena - platí v p˘vodním znÏní.
Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
Kapitola není zmÏnou Ë.1 ÚP dotËena - platí v p˘vodním znÏní.
Stanovení podmínek pro rekreaci
Kapitola není zmÏnou Ë.1 ÚP dotËena - platí v p˘vodním znÏní.
Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
Kapitola není zmÏnou Ë.1 ÚP dotËena - platí v p˘vodním znÏní.
Do území obce Strann˝ nezasahují v˝hradní loûiska nerostn˝ch surovin, chránÏná loûisková území ani
dob˝vací prostory. Na severu území se hranice území obce pouze dot˝ká chránÏné loûiskové území a dob˝vací prostor
BÏlice, stanovené pro stejnojmenné tÏûené loûisko stavebního kamene. Z pohledu faktor˘ nep¯íznivÏ ovlivÚujících
inûen˝rsko - geologické pomÏry nejsou v ¯eöeném území evidována poddolovaná území ani sesuvy, pouze na jihu
území je evidováno opuötÏné úloûné místo - v˝sypka cihlá¯ské suroviny.
Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
ZmÏnou se nemÏní rozsah zástavby ve smyslu poËtu staveb. Rozöí¯ení plochy smíöené venkovské (SV) na
celkov˝ch 2650 m2 dle regulativ˘ neumoûní hustöí zástavbu - tedy pouze pro 1 stavební pozemek.
Musí b˝t respektován charakter sousední zástavby. To znamená, ûe nejsou p¯ípustné bungalovy a rodinné
domy se stanovou st¯echou, mansardou Ëi jiné novotvary vilek mÏstského typu. Vhodn˝m p¯íkladem m˘ûe b˝t
novostavba rodinného domu Ë.p. 11 (protáhla hmota zast¯eöená sedlovou st¯echou pat¯iËného sklonu), která se nachází
v protilehlé poloze p¯es silnici - viz. obr.:

8

Od˘vodnÏní zmÏny Ë. 1 ÚP Strann˝

Strann˝ - tradiËní zástavba zemÏdÏlské vesnice - p¯evládající v˝razné podélné hmoty zast¯eöené sedlov˝mi st¯echami
pat¯iËného sklonu

p¯íklad kvalitní architektury, vhodné pro bydlení na venkovÏ - rodinn˝ d˘m B¯evnice (autor Ing. arch. Martin Bartoö)
n)

Vyhodnocení úËelného vyuûití zastavÏného území a vyhodnocení pot¯eby vymezení
zastaviteln˝ch ploch
ZmÏnou se nemÏní rozsah zástavby ve smyslu poËtu staveb. Rozöí¯ení plochy smíöené venkovské (SV) na
celkov˝ch 2650m2 dle regulativ˘ neumoûní hustöí zástavbu neû pro 1 stavební pozemek.
o)

Rozhodnutí o námitkách a jejich od˘vodnÏní
....doplní po¯izovatel po projednání návrhu zmÏny

p)

Vyhodnocení p¯ipomínek
....doplní po¯izovatel po projednání návrhu zmÏny
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q)

Srovnávací text s vyznaËením zmÏn
Je uveden v p¯íloze Ë.1

PÿÍLOHA ».1
Srovnávací text †s vyznaËením zmÏn †v†textové v˝rokové Ëásti vydané k územnímu plánu Strann˝†
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