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výrok

opatření obecné povahy 

o vydání změny č. 3 územního plánu obce Stranný

Zastupitelstvo obce Stranný, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., ( stavební zákon) , vydává za použití § 188 odst. 3,  § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13  přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů a § 84 písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
vydává formou opatření obecné povahy
	
tuto změnu č.3 územního plánu obce Stranný, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Stranný dne 5.6.1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Stranný č. 2/1998, změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Stranný dne 2.11.2001, jejiž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Stranný č. 1/2001, změnou č. 2 schválenou usnesením Zastupitelstva obce Stranný dne 4.10.2002, jejiž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Stranný č. 1/2002. Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

1.	Mění se funkční využití funkční plochy označené v grafické části této změny jako „lokalita č. 1 Stranný “ – z původního funkčního využití „plochy pro výrobu a sklady“ na nové funkční využití – „ plochy pro venkovské bydlení“ 
	
5.	Pro funkční plochy ( zóny ) vymezené v odstavci 1 platí regulativy uvedené v obecně závazné vyhlášce Obce Stranný č. 2/1998, 1/2001 a 1/2002; upravuje se však prostorový regulativ -  s ohledem na velikost pozemku lokality se zde povoluje podlažnost 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví. Rovněž se nepředepisuje dodržení zásad prostorové regulace pro střechy dle vyhl. č. 1/2002.

Dle ÚPO jsou funkce přípustné pro plochy pro venkovské bydlení:
- bydlení v rod. domech a rekreační bydlení
- menší zemědělské hospodářství
- provozování drobné výroby, řemesel a služeb
- zahrada

Dle ÚPO jsou funkce nepřípustné pro plochy pro venkovské bydlení :
- činnosti obtěžující okolí hlukem, chemickými emisemi, zápachem, prachem a nadměrnou dopravou
- parkování autobusů, těžkých strojů a mechanizmů na veř. komunikacích

Max zastavěnost pozemků 30%.

3.	Funkční plochy ( zóny ) vymezené v odstavci 1 jsou zařazeny do zastavěného území.

4.	Dále se v celém správním území obce Stranný povoluje po souhlasu místně příslušného OŽP zalesňování, zatravňování a zakládání vodních ploch, s výjimkou zastavěného a zastavitelného území. Pro celé správní území obce pro obytná a smíšená území se upravuje  sklon střech na 30 – 50°  ( dle vyhl. č.1/2002 byl stanoven  sklon střech  na 40 – 45°- toto se ruší) .

5.	Součástí změny č. 3 územního plánu obce Stranný jsou tyto výkresy grafické části:
I.1 Výkres základního členění území – měřítko 1:2880
I.2 Výkres funkčního využití území  - měřítko 1:2880

6.	Článek 2 – Rozsah platnosti, odst.  (2) obecně závazné vyhlášky Obce Stranný č. 2/1998 se nepoužije – prodlužuje se rozsah platnosti do 31.10.2011, neboť v rámci změny č. 3 byla provedena i aktualizace územního plánu. Nenastaly podmínky, které by byly v rozporu se schválenou ÚPD. Rovněž není potřeba uvést do souladu ÚPO se Zásadami územního rozvoje .


Odůvodnění

Odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Stranný se skládá z textové a grafické části. 

A. Textová část 

1.		Postup při pořízení změny

ÚPO Stranný  byl pořízen a schválen zastupitelstvem obce Stranný v  r. 1998. Dále byly pořízeny dvě změny ÚPO Stranný. 
Poté byl ze strany občanů vznesen požadavek na změnu funkce v rámci již vymezeného zastavěného území – bývalé cihelny Čtrvtník. S ohledem na jednoduchost změny nebyl  zpracován koncept. Zadání změny č.3 bylo zpracováno dle novely SZ č. 183/2006 platné od 1.1.2007, a schváleno usnesením ZO ze dne 5.10.2007, ovšem obsahová struktura dokumentace (jedná se po změnu stávajícího územního plánu) nemůže být novelou stavebního zákona narušena, a dokumentace musí být vnitřně provázána s platným ÚPO. Textová část je tedy zpracována již dle vyhl. č. 500/2006, grafická část navazuje na schválený ÚPO, v max míře odpovídá také vyhl. č. 500/2006, i když respektuje původní dokumentaci, a je doplněna o výkres základního členění území.
Byl zpracován návrh ÚPO Stranný, autorem byla ing.arch. I. Tichá, č. autorizace 1406. Následně bylo v souladu s § 50 svoláno společné jednání o návrhu ÚPO. Místo a doba konání společného jednání bylo oznámeno nejméně s 15 denním předstihem. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek v zákonné lhůtě do 30 dnů od společného jednání, sousedící obce byly vyzvány k uplatnění připomínek ve stejné lhůtě. Obsah obdržených stanovisek, jejich požadavky a splnění požadavků je podrobně rozepsán ve Vyhodnocení projednání návrhu ÚPO.
K zadání nevznesl KÚ Stč. kraje požadavek na Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, ani se nevyjádřil ve smyslu, že by byla dotčena lokalita s prioritními typy stanovišť nebo s prioritními druhy (evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti). Změna ÚPO nebyla řešena ve variantách. Nebylo nutné zpracovávat Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Rada obcí dosud není založena. 
Dne 16.11.2007 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k zadání změny č. 3 pod spisovou značkou 142671/2006/KUSK ÚSŘ/No, č.j 157353/2006/KUSK. Zastupitelstvo obce Stranný svým usnesení ze dne 15.12.2006 rozhodlo o schválení zadání změny č. 3 územního plánu obce Stranný. 
Návrh změny zpracovala Ing. arch. Ivana Tichá, Sokolská 66, 273 64 Doksy, únoru 2007. 
Proces projednávání proběhl podle § 50 odstavce (2) stavebního zákona. Dotčeným orgánům bylo oznámení doby a místa  společného jednání provedeno nejméně 15 dní před společným jednáním, rovněž všem okolním obcím. Tyto mohly uplatnit své připomínky písemně do 30 dnů ode dne společného jednání. Společné jednání se uskutečnilo dne 20.11.2007 na OÚ Stranný v 8.00 hod. 
Bylo provedeno vyhodnocení došlých stanovisek a připomínek. Pořizovatel požádal Krajský úřad Středočeského kraje o posouzení dokumentace podle § 51 stavebního zákona. Stanovisko bylo vydáno dne 6.2.2008 pod spisovou značkou SZ 10222/2008/KUSKÚSŘ/SvL, č.j.  13527/2008/KUSK.
Následně bylo v souladu s §52SZ zahájeno řízení o změně územního plánu.Vystavení dokumentace bylo zajištěno od 18.2 do 3.4.2008. Dokumentace byla k nahlédnutí na Městském úřadě v Benešově, Krajském úřadě Středočeského kraje a Obecním úřadě ve Stranném.
Veřejné projednávání proběhlo dne 20.3.2008 v 9.00 hod. v místnosti Obecního úřadu ve Stranném. Při tomto řízení nebyly uplatněny námitky ani požadavky na úpravu dokumentace.

2.	Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Změna č. 3 nemá žádný vliv na širší vztahy v území, je v souladu s politikou územního rozvoje a súzemněplánovací dokumentací vydanou krajem, vč. zadání ZÚR (nyní v projednávání).

3.	 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Změna č. 3 je v souladu s cíli územního plánování, vytváří předpoklady pro výstavbu a přitom nenarušuje podmínky udržitelného rozvoje území. Jedná se o nové využití opuštěného areálu bývalé cihelny. Změna č. 3 ovlivňuje urbanistické a architektonické hodnoty území  pozitivně – nedochází k novým záborům zastavitelných ploch, naopak se využívají stávající zchátralé areály.

4.	Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Změna č. 3 je pořizována v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona; projednání a vydání formou opatření obecné povahy je navrženo, na obsah lze vztáhnout nový stavební zákon jen přiměřeně s ohledem na skutečnost, že i po změně číslo 3 zůstává tato územně plánovací dokumentace územním plánem obce a nestává se územním plánem podle nového stavebního zákona. I v ostatních ustanoveních jsou nové právní předpisy respektovány.

5.	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů (DO). Při projednávání dokumentace nevznesly DO žádné nové požadavky na úpravu dokumentace. 

Projednání s dotčenými orgány a projednání s vlastníky dopravní a technické infrastruktury dle § 50SZ je podrobně vyhodnoceno v samostatné příloze. K řízení o změně územního plánu opakovaně uplatnily souhlasná stanoviska ještě KÚ Stč.kraje – OŽPaZ, dále MŽP – OVSSI, ČEZa.s. a VUSS Pardubice, ÚSN České Budějovice.

Pořizovatel vyhodnotil změnu územního plánu i z hlediska zájmů chráněněného orgánem, který neuplatnil stanovisko a neshledal rozpor s právními předpisy.

6. 	Vyhodnocení splnění zadání

Pořízení změny bylo schváleno Zastupitelstvem obce Stranný. Požadavky zadání byly splněny. Zadání změny č. 3 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Stranný dne 5.10.2007. 

Vzhledem k jednoduchosti změny, která neovlivní celkovou urbanistickou koncepci, bylo rozhodnuto  o zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu obce ( upuštěno bylo od zpracování konceptu územního plánu ).

Z bodu o) Zadání vyplývají požadavky na rozsah zpracování, které jsou splněny.

7.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

a) Návrh urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce zůstává zachována, jedná se o změnu funkce již zastavěného území, v izolované poloze mimo sídlo. Do systému sídelní zeleně se nezasahuje.
Přehled  lokalit změny s omezujícími podmínkami výstavby – změna č. 3 ÚPO Stranný 
č. lokality – k.ú.

pč požadované zástavby
jméno žadatele
funkční využití
dle ÚPO
požadované funkční využití dle změny
limity v území
  Pozn.          
1   Stranný
185, 186
Tomáš Kozák
plochy pro výrobu a sklady
plochy pro venkovské bydlení
OP lesa – již vydán souhlas se snížením na 25 m, vzduš. vedení 22kV vč. TS, severně od lokality lokální biokoridor
lokalita je vhodná k požadovanému využití 



b) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

Koncepce  veř. infrastruktury rovněž zůstává zachována – je zde vlastní zdroj vody, je již vybudována nepropustná jímka na vyvážení,  zásobování el. energií bude pokryto ze stývající TS, plynofikace není reálná. 
Konkrétní podmínky:
Doprava – dopravní obsluha bude vedena po stávající cestě odpojující se ze silnice III/11432. Nutno upravit šířkové parametry stávající cesty tak, aby vyhověla dopravní obsluze lokality v souladu s platnými normami. Na konci cesty bude navrženo obratiště, neboť není možné zokruhování. Doporučuje se dobudování výhybny. Je povinnost dodržet zák. ustanovení zák. č.13/1997Sb., ve znění platných předpisů, povinnost žádat  a projednávat připojení při zřizování sjezdů ze silnice III. tř. MěÚ Benešov, ODSH. Musí být doloženo též vyjádření SÚS, doložen souhlas Policie. Dešťové vody z pozemku lokality nebudou odváděny do silničních příkopů komunikace. Pro odvod dešť. vod a pro pozemky veř. prostranství bude respektována vyhl. 501/2006 Sb., která podrobněji upravuje i podmínky pro umisťování staveb. U komunikace bude vždy respektován volný prostor min 120 cm pro trasování techn. infrastruktury (oplocený pozemek až za touto hranicí).
Zásobování el. energií - při jakékoliv stavbě budou respektována stávající i nově navrhovaná zařízení pro přenos elektřiny vč. OP. V areálu bývalé cihelny se nalézá stávající TS s kapacitou 50kVA. 
Spoje - budou respektovány rovněž trasy telefonních kabelů  a zůstanou na veřejných pozemcích (nebo bude nutno je na náklady stavebníka přeložit). 
	Zásobení vodou  bude zajištěno z vlastního zdroje na pozemku.  
Odkanalizování  bude provedeno buď do nepropustné jímky na vyvážení. 
Plynofikace v sídlech kú Stranný není provedena a prozatím není reálná. 
Nakládání s odpady správního území obce Stranný je standartní a odpovídá platné legislativě. 

c) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod.

Koncepce uspořádání krajiny se nemění. Změnou č.3 ÚPO nebudou  dotčeny prvky ochrany přírody a krajiny. Lokální ÚSES je plně respektován (lokální biokoridor č. 18  - nefunkční – prochází severně od lokality lesem přes vrch Dubí a pokračuje východně přes louky na hranici správního území k lokálnímu biocentru č. 28). Pozemek lokality není pohledově exponován. OP lesa bude snížené na 25 m. Plot v dotyku lesa  bude situován min. 5 m od hranice lesa, aby byl zachován volný přístup do lesa.  Prostupnost krajiny zůstane zachována po stávajících a nově navržených cestách v souladu s platným ÚPO. 
Z hlediska civilní a požární ochrany je třeba dodržet ustanovení zák. č. 133/1995Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému, a vyhl. č. 246/2001Sb. a s vyhl. č. 380/2002Sb. Stávající zdroje pož. vody nejsou rušeny. Jako zdroj požární vody slouží stávající vodní nádrže (viz ÚPO – nejblíže rybník ve Stranném – dojezdová vzdálenost  cca 1 km). 
Požární ochrana zůstává v platnosti dle schváleného UPO ( jedná se o změnu ÚPO). Řešené území musí být zajištěno požární vodou podle ČSN 730873. Dopravní obslužnost musí umožnit přístup dopravní techniky (šířky komunikací, obratiště).Nutno respektovat OP a BP dle platných norem pož. bezpečnosti.
Ochrana obyvatelstva se předpokládá v podsklepených částech objektů. Jako místo pro skladování materiálu CO a humanitární pomoci a i jako místo vhodné k příjmu evakuovaných osob  je stanoven OÚ. Jako plochy pro dekontaminaci osob přicházejí v úvahu plochy sportoviště. Plochy pro dekontaminaci zvířat a vozidel v obci nejsou vhodné, lze případně uvažovat se zemědělským areálem. Nouzové zásobování vodou je možno provádět balenou vodou, která bude skladována a vydávána v budově OÚ (stejně jako případná humanitární pomoc), nebo pomocí cisteren, které budou umístěny ve středu sídla.
S plochami a dopravními cestami pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek se neuvažuje, pro dopravní obsluhu zastavěného území je užita stávající silniční síť, která je kompaktně obestavěna obytnou a smíšenou zástavbou. Polní cesty nemají dostatečné parametry a návaznosti. Rovněž obec nemá vhodné skladové prostory pro uskladnění nebezpečných látek. Plochami využitelnými pro záchranné, likvidační a obnovovací práce obec rovněž  nedisponuje; dekontaminace osob již byla zmíněna (viz výše) – sportovní plochy.
Ve správním území obce Stranný se nacházejí objekty sloužící pro obranu státu. Pro tyto objekty je vymezeno ochranné pásmo původně zahrnující i lokalitu cihelny. Toto OP bylo v rámci ÚPO navrženo ke zmenšení tak, že nyní nezasahuje lokalitu cihelny. Pokud ke zmenšení nedošlo, lze v tomto OP umisťovat nové objekty pouze se svolením VUSS České Budějovice. Je třeba respektovat parametry příslušných kategorií komunikací a OP dopravního systému a všeobecné podmínky VUSS
Lokalita změny není ohrožena povodněmi.
Protierozní opatření nejsou navrhována –  lokalita není erozí ohrožena. 
Zvláštní podmínky pro rekreaci nejsou stanoveny, nově navrhované plochy  jsou definovány jako plochy pro venkovské bydlení.
Nerostné bohatství  není lokalitou změny dotčeno (lom Bělice vč, CHLÚ a těžebního prostoru není dotčen). Lokalita není ohrožena sesuvy, není zde poddolované území.

d) vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanací a asanačních úprav.

Veřejně prospěšné stavby jsou stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji nebo ochraně území obce, vymezené v územně plánovací dokumentaci. Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prosp. opatření  podle tohoto zákona, lze omezit a odejmout pouze pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní a techn. infrastruktury, vč. plochy nezbytné pro zajištění její výstavby a řádného užívání. Zde v řešeném území změny č. 3 nejsou stanoveny žádné veř. prosp. stavby.
Další veřejně prospěšné stavby, ke kterým lze uplatnit předkupní právo, též vymezeny nejsou. Zde nejsou stanovena ani veřejně prospěšná opatření.
Co se týče archeologického dědictví, jedná se o sídla s historickým založením. Protože správní území obce Stranný  je tedy územím s archeologickými nálezy, je třeba při realizaci staveb respektovat podmínky zák. č. 20/87 ve znění zák. č. 242/92Sb., sdělit termín stavby Ústavu archeologické pam. péče středních Čech nejpozději v průběhu stavebního řízení , předložit k vyjádření PD, ohlásit všechny zemní práce 3 týdny před realizací, umožnit archeologický výzkum, který provede oprávněná archeologická organizace.

8.	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

	Dotčený orgán ve svém stanovisku nepožadoval vyhodnocení dokumentace z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokality změny se nedotýkají území Natura 2000 ani ptačích oblastí.

9.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

ZPF – není nutné provést vyhodnocení záborů ZPF – nejedná se o nový zábor, ale o nové využití již zastavěného území.
PUPFL -  není lokalitou dotčen, nicméně je třeba dodržet snížené OP lesa (25m) a dodržet odstup oplocení od hranice lesa tak aby byla zachována přístupnost lesů. 

10.	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Při řízení o změně územního plánu nebyly uplatněny námitky.

11.	Vyhodnocení připomínek

Při řízení o změně územního plánu nebyly uplatněny připomínky.

B. Grafická část odůvodnění 

Koordinační výkres viz výkres č. I.2



Poučení o odvolání:

Proti změně č. 3 územního plánu obce Stranný vydané formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek.


Vlasta Stibůrková                                                                                 Karel Vojta

Místostarosta obce							Starosta obce

