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2) Oduvodnení zmeny c.4 územního plánu - obsah

A) Textová cást
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahu v území, vc.
souladu s ÚPD vydanou krajem
b) údaje o splnení zadání
c) komplexní oduvodnení prijatého rešení, vc. vyhodnocení predpokládaných
dusledku tohoto rešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
d) informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu
s informací, jak a zda bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivu na ŽP
e) vyhodnocení predpokládaných dusledku navrhovaného rešení na ZPF a PUPFL

B) Grafická cást
a) koordinacní výkres viz výkr. c. I.2
b) výkres záboru pudního fondu – výkr. c. II.1
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2) Oduvodnení zmeny c.4 územního plánu
A) Textová cást
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahu v území, vc.
souladu s ÚPD vydanou krajem, údaje o splnení zadání
Širší vztahy nejsou zmenou dotceny – zmena funkce lokality uvnitr zastaveného území širší
vztahy neovlivní – jedná se o malý nárust nových RD pro venkovské bydlení.
Pro rešené území byl schválen nadrazený územní plán VÚC Benešov. V r. 2006 byla
zpracována Politika územního rozvoje CR. Z uvedených dokumentací nevyplývají žádné územní
požadavky, konkrétne uplatnované v rešeném území, a dotýkající se lokality zmeny. Rovnež
Program rozvoje kraje není v rozporu s uvažovanou zmenou ÚPO.
Stranný je menší obcí (119 ob., 550,8 ha), která se nalézá západne od Neveklova. Nabídka
prac. príležitostí v míste je malá. Správní území má vyšší krajinárský faktor, rovnež kvalita životního
prostredí je vcelku dobrá. Lesnatost ciní 28%. Terén je clenitejší. Vybavení techn. infrastrukturou
odpovídá velikosti sídla, rovnež tak obcanská vybavenost, která je na nízké úrovni. Splnení zadání –
zadání bylo splneno. Dle požadavku KHS Stc. kraje byla do textu zapracována podmínka dodržení
limitu hluku a vibrací ve vztahu k umístení staveb u silnice II/114 – toto bude prokázáno v následném
územním a stavebním rízení.
b) komplexní oduvodnení prijatého rešení, vc. vyhodnocení predpokládaných
dusledku tohoto rešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
U zmeny ÚPO je obtížne hodnotitelné komplexní oduvodnení prijatého rešení. Zmena je
vyvolána konkrétními požadavky obcanu na zástavbu.
Orgán OŽPaZ KÚStc. kraje v rámci projednání zadání neuplatnil požadavek na vyhodnocení
vlivu ÚP na ŽP, proto toto vyhodnocení není provedeno.
c) informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu
s informací, jak a zda bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vivu na ŽP
Stanovisko k vyhodnocení vlivu na ŽP bylo vydáno KÚStc. kraje OŽPaZ dne 24.11.2008 pod
cj. 166615/2008/KÚSK-OŽP/Tuc, kde bylo stanoveno, že KÚ nepožaduje zpracování vyhodnocení
vlivu koncepce na ŽP. Lokalita zmeny se nedotýká území Natura 2000 ani ptacích oblastí.
Územne-analytické podklady jsou již zpracovány; s ohledem na to, že se jedná o zmenu,
vycházelo se z podkladu stanovených v ÚPO, kde jsou tyto podklady zohledneny. Stav a vývoj území
podle vybraných sledovaných jevu obsažených v územne-analytických podkladech není u takto malé
zmeny ovlivnen. Obecne lze konstatovat, že limity v území jsou obsaženy ve schváleném ÚPO a jsou
plne respektovány.
Predpokládané vlivy na výsledky analýzy SWOT – analýza SWOT nebyla v rámci ÚPO
zpracována, byla však zpracována v rámci zmeny ÚPO c. 3. Zmena nemá dopad na SWOT analýzu.
Vyhodnocení prínosu zmeny ÚP k naplnení priorit územního plánování – nelze hodnotit,
Zásady územního rozvoje (ZÚR) dosud nejsou zpracovány; je schváleno pouze zadání ZÚR. Nicméne
zmena priority územního plánování neovlivní.
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území – jedná se o zmenu, neovlivní podstatne
udržitelný rozvoj území.
d) vyhodnocení predpokládaných dusledku navrhovaného rešení na ZPF a PUPFL
ZPF – v tabulce níže je provedeno vyhodnocení záboru ZPF – jedná se o zmenu kultury
v rámci nového využití již zastaveného území. Oblast patrí mezi krajiny, kde zemedelství je rozvíjeno
od historicky dávné doby. Z HPJ je v lokalite zmeny zastoupena HPJ 48 – hnedé pudy oglejené,
rendziny oglejené a oglejené pudy na ruzných bridlicích, na lupcích a na siltovcích; lehcí až stredne
težké, až stredne šterkovité ci kamenité, náchylné k docasnému zamokrení. Lokalita leží na pudách
s tr. ochrany IV.
Meliorace nejsou lokalitou zmeny dotceny.
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Vyhodnocení záboru ZPF:
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Celkový zábor tedy ciní 1,435 ha.
PUPFL - není lokalitou dotcen, ani OP lesa.

