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OD⇧VODN⇥NÍ ZM⇥NY . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDICE
a)

Postup p i po ízení zm⌥ny ⌃. 1 územního plánu Vidice
Po izovatel vypracoval zprávu o uplat⌥ování územního plánu Vidice z vlastního podn⌃tu, na základ⌃
ustanovení §55 stavebního zákona, její sou⇧ástí bylo i zadání zm⌃ny ⇧. 1 územního plánu Vidice. Poté zaslal tuto zprávu,
v⇧etn⌃ zadání zm⌃ny ⇧. 1 územního plánu Vidice, dot⇧en m orgán↵m, sousedním obcím a krajskému ú adu dne 18. 3.
2019 a vyzval k uplatn⌃ní po adavk↵, p ipomínek a podn⌃t↵. Zárove⌥ zajistil zve ejn⌃ní návrhu zadání ve ejnou
vyhlá kou a jeho vystavení k ve ejnému nahlédnutí. Stanoviska dot⇧en ch orgán↵ byla zapracována do zadání zm⌃ny ⇧.
1 územního plánu Vidice. Zpráva o uplat⌥ování územního plánu Vidice, obsahující i zadání zm⌃ny ⇧.1 územního plánu
Vidice, byla schválena zastupitelstvem obce Vidice dne 21. 6. 2019 na ve ejném zasedání pod bodem ⇧. 6. Proto e
odbor ivotního prost edí Krajského ú adu Plze⌥ského kraje ve svém stanovisku k návrhu zadání zm⌃ny ⇧. 1 uvedl, e
není t eba tuto zm⌃nu posoudit z hlediska vliv↵ na ivotní prost edí, a e lze vylou⇧it v znamn vliv na p ízniv stav
p edm⌃tu ochrany nebo celistvost evropsky v znamné lokality nebo pta⇧í oblasti soustavy NATURA 2000 a nevyplynul
tudí po adavek na zpracování variant e ení, tak zastupitelstvo obce schválilo po ízení zm⌃ny ⇧. 1 zkrácen m postupem.
Schválené zadání bylo bezodkladn⌃ p edáno vybranému zpracovateli jako podklad pro vypracování návrhu zm⌃ny ⇧.1 ÚP
Vidice.
Bude dopln⇥no po projednání.
b)

Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ⌦ir⌦ích vztah v území
Plochy zm⌃n navazují na zastav⌃né území sídelních útvar↵, nedot kají se hranic katastru obce a zm⌃na vyu ití
tudí nemá ádn dopad na správní území v ech sousedních územních obvod↵.
c)

Vyhodnocení spln⌥ní po adavk zprávy o uplat ování ÚP
Po adavky vypl vající ze Zprávy o uplat⌥ování ÚP Vidice:

1)

zám⌃r ⇧.1 – prov⌃ it mo nost za azení pozemku parc.⇧. 484 v katastrálním území Vidice do ploch
s funk⇧ním vyu itím bydlení dále ve smyslu usnesení ZO ze dne 16.12.2019
S ohledem na krajinn ráz byla severní ⇧ást zastavitelné lokality Z1.Z1 na severním okraji Vidic za azena do
plochy zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZN). Ji ní ⇧ást za azená do ploch bydlení v
rodinn ch domech - venkovské bude slou it coby zázemí ji postaveného rodinného domu v rámci lokality
Z2.

2)

zám⌃r ⇧.2 – prov⌃ it mo nost za azení pozemk↵ parc. ⇧. 478/2 a 658/28 v katastrálním území Ch eb any do
ploch rekreace
Zm⌃nou Z1.Z2 je navr ena zastavitelná plocha ur⇧ená p evá n⌃ pro smí ené - venkovské vyu ití (bydlení,
rekreace) na ji ním okraji Ch eb an (související zahrady se zbo eni t⌃m). V souvislosti se zám⌃rem do lo k
odklon⌃ní ⇧ásti trasy lokálního biokoridoru LBK 02-03 mimo zastav⌃né území.
S tím souvisí nov⌃ vymezená plocha p estavby Z1.P 1 v Ch eb anech zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch zahrad
a ve ejn ch prostranství ur⇧ená pro:
komunika⇧ní systém s centrálním návesním prostorem;
nezastav⌃né sva ité pozemky zahrad jihov chodn⌃ od návsi v Ch eb anech.

3)

zám⌃r ⇧.3 – prov⌃ it mo nost za azení pozemku parc.⇧. 486/3 v katastrálním území Vidice do ploch s
funk⇧ním vyu itím bydlení
Zastavitelná plocha Z1.Z3 bydlení v rodinn ch domech - venkovské souvisí s realizovanou stavbou
rodinného domu v rámci lokality Z1 ve Vidicích. Plocha je ji dnes zaplocená a vyu ívaná jako zázemí k domu
(legalizace sou⇧asného stavu vyu ívání).

4)

zám⌃r ⇧. 4 – prov⌃ it mo nost vybudování za ízení OV na pozemku parc. ⇧. 1123/26 v katastrálním území
Vidice
Zastavitelná plocha Z1 .Z4 technické infrastruktury - in en rské sít⌃ ur⇧ená pro OV Vidice.
S tím souvisí nov⌃ vymezená zastavitelná plocha Z1 .Z5 dopravní infrastruktury - místní a ú⇧elové
komunikace ur⇧ená pro p ístupovou komunikaci k OV. Ob⌃ plochy vycházejí z podrobn⌃j í projektové
dokumentace.

Návrh Zm⌃ny ⇧. 1 ÚP Vidice byl v rozpracovanosti konzultován s pov⌃ en m zastupitelem obce Vidice a s
po izovatelem.
d)

V ⌃et zále itostí nadmístního v znamu, které nejsou e⌦eny v zásadách územního rozvoje,
s od vodn⌥ním pot eby jejich vymezení
Návrhem zm⌃ny nejsou vymezeny.

e)

Vyhodnocení p edpokládan ch d sledk navrhovaného e⌦ení na zem⌥d⌥lsk p dní fond
a na pozemky ur⌃ené k pln⌥ní funkcí lesa
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Vyhodnocení p edpokládan ch d sledk navrhovaného e⌦ení na ZPF

Zastavitelné plochy (Z)

ozna ení

Z1.Z2

Z1.Z4

Z1.Z5

zábor
ZPF
celkem

navr ené
vyu ití

plochy smí⇧ené
obytné venkovské (SV)
plochy
technické
infrastruktury in en⌥rské sít⇥
(TI)
plochy dopravní
infrastruktury místní a ú elové
komunikace
(DS.1)

souhrn
v⌥m⇥ry
záboru
(ha)

odhad v⌥m⇥ry
záboru, na
které bude
provedena
rekultivace na
zem⇥d⇥lskou
p⌃du

zábor ZPF podle t⌅íd ochrany (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

informace o informace
existenci
o existenci
závlah
odvodn⇥ní

informace o
existenci
staveb k
ochran⇥
pozemku
p⌅ed erozní
inností vody

informace
podle
ustanovení
§3 odst.1
písm.g)

0,089

-

-

-

-

0,089

-

-

-

-

-

0,0378

-

-

0,0378

-

-

-

-

-

-

-

0,0260

-

-

0,026

-

-

-

-

-

-

-

informace o informace
existenci
o existenci
závlah
odvodn⇥ní

informace o
existenci
staveb k
ochran⇥
pozemku
p⌅ed erozní
inností vody

0,1528

0,0638

0,0890

P⌅estavbové plochy (P)

ozna ení

Z1.P1

zábor
ZPF
celkem

navr ené
vyu ití

plochy zelen⇥ zele⇤
nezastaviteln⌥ch
soukrom⌥ch
zahrad (ZN)

souhrn
v⌥m⇥ry
záboru
(ha)

0,1260

0,1260

zábor ZPF podle t⌅íd ochrany (ha)

I.

II.

-

III.

-

IV.

-

V.

- 0,1260

odhad v⌥m⇥ry
záboru, na
které bude
provedena
rekultivace na
zem⇥d⇥lskou
p⌃du

-

-

-

informace
podle
ustanovení
§3 odst.1
písm.g)

-

-

0,1260

Zábor celkem (souhrn zastaviteln⇥ch ploch a ploch p estavby) : 0,2788 ha.
Údaje o dot⇧ení sít⌃ ú⇧elov ch komunikací slou ících k obhospoda ování zem⌃d⌃lsk ch a lesních pozemk↵ a sít⌃
polních cest navrhovan m e ením
Zm⌃nou ⇧. 1 není dot⇧ena sí⌦ ú⇧elov ch komunikací slou ících k obhospoda ování zem⌃d⌃lsk ch a lesních
pozemk↵ a sít⌃ polních cest. Návrhem Z1.Z5 dojde k vytvo ení územních podmínek pro zbudování p ístupové
ú⇧elové komunikace k OV vedené p evá n⌃ v trase stávajícího pozemku ostatní komunikace. Dojde tedy k
její obnov⌃.
Zd↵vodn⌃ní e ení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chrán⌃n ch obecn ch zájm↵ nejv hodn⌃j í
podle § 5 odst. 1 zákona
a)

zd↵vodn⌃ní navrhovaného e ení v⇧etn⌃ vyhodnocení dodr ení zásad plo né ochrany ZPF stanoven ch v §4
zákona
Zm⌃nou ⇧. 1se pro ú⇧ely zástavby zabírají p evá n⌃ nezem⌃d⌃lské pozemky. Pozemky zabírající ZPF (mimo
zastav⌃né území) jsou zd↵vodnitelné nebo⌦ jsou ur⇧ené pro ú⇧ely v stavby nové OV Vidice a p ístupové
komunikace k ní. Pro zástavbu jsou dále zm⌃nou ur⇧eny ji oplocené pozemky v zastav⌃ném území Ch eb an
související se zanikl mi stavbami (zbo eni t⌃).

b)

prokázání v razn⌃ p eva ujícího ve ejného zájmu u záboru zem⌃d⌃lské p↵dy I. a II. t ídy ochrany nad
ve ejn m zájmem ochrany ZPF
⌅ádné p↵dy spadající do zem⌃d⌃lské p↵dy I. a II. t ídy ochrany nejsou zm⌃nou navrhovány k záboru.
Vyhodnocení p edpokládan ch d sledk navrhovaného e⌦ení na PUPFL
Zm⌃nou není navr eno e ení mající dopad na lesní p↵dní fond - net ká se zm⌃ny.
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f)

V sledek p ezkoumání návrhu zm⌥ny územního plánu s politikou územního rozvoje a
územn⌥ plánovací dokumentací vydanou krajem

f.1) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z PÚR R
Pro eskou republiku je platná Politika územního rozvoje eské republiky 2008 (PÚR) R, schválená
usnesením vlády R ⇧. 929 ze dne 20. 7. 2009 ve zn⌃ní Aktualizace ⇧.1,2 a 3.
⇥e ené území obce Vidice není za azeno do ádn ch rozvojov ch os, rozvojov ch oblastí ani specifick ch
oblastí dle tohoto dokumentu. Ve sv ch prioritách je ÚP Vidice ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧.1 v souladu s PÚR R ve zn⌃ní
pozd⌃j ích aktualizací. ⇥e ení ÚP je zam⌃ eno na ochranu p írodních a krajinn ch hodnot e eného území. Územní
rozvoj je sm⌃ ován do zastav⌃n ch území a zastaviteln ch ploch, které jsou vymezeny v návaznosti na zastav⌃ná území.
f.2) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z územn⌥ plánovací dokumentace vydané krajem,
pop ípad⌥ z dal⌦ích ⌦ir⌦ích územních vztah
Zastupitelstvo Plze⌥ského kraje dne 17. 12. 2018 vydalo usnesením ⇧. 920/18 Aktualizaci ⇧. 4 Zásad územního
rozvoje Plze⌥ského kraj, která nabyla ú⇧innosti 24.1. 2019. Úplné zn⌃ní Zásad územního rozvoje po 4. aktualizaci nabylo
ú⇧innosti dne 24.1. 2019. ⇥e ené území obce Vidice nebylo za azeno do rozvojov ch oblastí, do rozvojové osy, ani do
specifick ch oblastí. Územní plán Vidice ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧.1 respektuje ve keré limity a zásady stanovené v Zásadách
územního rozvoje Plze⌥ského kraje.

-

g)

f.3) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z územn⌥ analytick ch podklad
V listopadu 2016 byla pro ORP Hor ovsk T n zpracována 4. úplná aktualizace územn⌃ analytick ch podklad↵.
Zm⌃nou 1 jsou respektovány podmínky vycházející z ÚAP tj.:
Územním plánem jsou respektovány v ÚAP vyjmenované hodnoty na území obce Vidice. Ve zm⌃n⌃ ⇧.1 ÚP
Vidice byly nov⌃ v grafické ⇧ásti dopln⌃né sledované jevy v území - k í ek na návsi v Libosvárech a vymezené
archeologické zóny I. a II. stupn⌃ (v e dopln⌃no do koordina⇧ního v kresu).
P i návrhu nov ch rozvojov ch ploch jsou up ednost⌥ovány proluky v zastav⌃ném území a plochy
nezastav⌃ného území s III. a ni í t ídou ochrany ZPF ⇧i plochy bez nároku na zábor ZPF.
S ohledem na krajinn ráz byla severní ⇧ást lokality Z1.Z1 za azena do plochy zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch
soukrom ch zahrad (ZN).
Soulad s✏cíli a úkoly územního plánování
g.1) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
Cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního
zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení Zm⌃ny ⇧.
1 ÚP Vidice

1

Cílem územního plánování je vytvá et p edpoklady pro
v stavbu a pro udr iteln rozvoj území, spo⇧ívající ve
vyvá eném vztahu podmínek pro p íznivé ivotní
prost edí, pro hospodá sk rozvoj a pro soudr nost
spole⇧enství obyvatel území a kter uspokojuje pot eby
sou⇧asné generace, ani by ohro oval podmínky ivota
generací budoucích.

Zm⌃na vymezuje po prov⌃ ení nové plochy pro
smí ené - venkovské vyu ití a venkovské bydlení.
Plochy lze obhájit, nebo⌦ vypl⌥ují podvyu ité plochy v
zastav⌃ném území (Ch eb any), dopl⌥ují tvar sídla
(Vidice) s ohledem na krajinn ráz. nebo Je tak
napln⌃na zásadní premisa - v rámci územního
rozvoje preferovat logickou návaznost na stávající
urbanistické e ení vesnice, zejména vypl⌥ovat
proluky s navazující stávající zástavbou. Zárove⌥ jsou
vytvo eny podmínky pro rozvoj technické vybavenosti
( OV Vidice).

2

Územní plánování zaji ⌦uje p edpoklady pro udr iteln
rozvoj území soustavn m a komplexním e ením
ú⇧elného vyu ití a prostorového uspo ádání území s
cílem dosa ení obecn⌃ prosp⌃ ného souladu ve ejn ch
a soukrom ch zájm↵ na rozvoji území. Za tím ú⇧elem
sleduje spole⇧ensk a hospodá sk potenciál rozvoje.

S ohledem na po adavky v Ch eb anech byla
vymezena alternativní trasa pro vedení lokálního
biokoridoru, která je smysluplná. Zárove⌥ jsou
vytvo eny podmínky pro rozvoj technické vybavenosti
( OV Vidice).

3

Orgány územního plánování postupem podle tohoto
zákona koordinují ve ejné i soukromé zám⌃ry zm⌃n v
území, v stavbu a jiné ⇧innosti ovliv⌥ující rozvoj území a
konkretizují ochranu ve ejn ch zájm↵ vypl vajících ze
zvlá tních právních p edpis↵.

Není zále itostí projektanta - zhotovitele zm⌃ny ÚP.
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Cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního
zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení Zm⌃ny ⇧.
1 ÚP Vidice

4

Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí
p írodní, kulturní a civiliza⇧ní hodnoty území, v⇧etn⌃
urbanistického, architektonického a archeologického
d⌃dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou slo ku
prost edí ivota obyvatel a základ jejich toto nosti. S
ohledem na to ur⇧uje podmínky pro hospodárné
vyu ívání zastav⌃ného území a zaji ⌦uje ochranu
nezastav⌃ného území a nezastaviteln ch pozemk↵.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru vyu ití zastav⌃ného území.

Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu není m⌃n⌃na
památková ochrana zapsan ch kulturních památek.
Zm⌃ny negativn⌃ nebudou ovliv⌥ovat historická jádra
sídelních útvar↵ s památkov⌃ chrán⌃n mi objekty ⇧i
objekty památkového zájmu
Zm⌃nou 1 se urbanistická koncepce nem⌃ní.
Plochy lze obhájit, nebo⌦ vypl⌥ují podvyu ité plochy v
zastav⌃ném území (Ch eb any), dopl⌥ují tvar sídla
(Vidice) s ohledem na krajinn ráz - jsou chrán⌃ny
pohledov⌃ exponované partie sm⌃rem k památkov⌃
chrán⌃né kapli.

5

V nezastav⌃ném území lze v souladu s jeho charakterem
umis⌦ovat stavby, za ízení, a jiná opat ení pouze pro
zem⌃d⌃lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t⌃ bu nerost↵,
pro ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, pro sni ování nebezpe⇧í
ekologick ch a p írodních katastrof a pro odstra⌥ování
jejich d↵sledk↵, a dále taková technická opat ení a
stavby, které zlep í podmínky jeho vyu ití pro ú⇧ely
rekreace a cestovního ruchu, nap íklad cyklistické stezky,
hygienická za ízení, ekologická a informa⇧ní centra.
Uvedené stavby, za ízení a jiná opat ení v⇧etn⌃ staveb,
které s nimi bezprost edn⌃ souvisejí v⇧etn⌃ oplocení, lze
v nezastav⌃ném území umis⌦ovat v p ípadech, pokud je
územn⌃ plánovací dokumentace v slovn⌃ nevylu⇧uje.

Je e eno v rámci podmínek pro vyu ití ploch s
rozdíln m zp↵sobem vyu ití.

Na nezastaviteln ch pozemcích lze v jime⇧n⌃ umístit
technickou infrastrukturu zp↵sobem, kter neznemo ní
jejich dosavadní u ívání.

Je e eno v rámci podmínek pro vyu ití ploch s
rozdíln m zp↵sobem vyu ití.

6

Zm⌃nou ⇧.1 je i nadále zohledn⌃na stávající
urbanistická struktura sídla a charakter a vyu ití
nezastav⌃ného území.

g.2) Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování
Úkoly územního plánování stanovené v § 19 stavebního
zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení Zm⌃ny ⇧. 1
ÚP Vidice

a

zji ⌦ovat a posuzovat stav území, jeho p írodní, kulturní
a civiliza⇧ní hodnoty,

Zm⌃nou ⇧.1 byly zohledn⌃ny hodnoty e eného
území, které nejsou dot⇧eny. Jako podklad pro zm⌃nu
⇧.1 územního plánu obce byl pou it zejména vlastní
pr↵zkum projektanta zm⌃ny ⇧.1. Zm⌃nou ⇧.1 do lo v
souladu s tímto písmenem k aktualizaci stavu území.
Byla aktualizována hranice zastav⌃ného území.

b

stanovovat koncepci rozvoje území, v⇧etn⌃ urbanistické
koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,

Koncepce rozvoje e eného území se zm⌃nou ⇧.1
nem⌃ní a z↵stává v platnosti dle platného územního
plánu obce.

c

prov⌃ ovat a posuzovat pot ebu zm⌃n v území, ve ejn
zájem na jejich provedení, jejich p ínosy, problémy,
rizika s ohledem nap íklad na ve ejné zdraví, ivotní
prost edí, geologickou stavbu území, vliv na ve ejnou
infrastrukturu a na její hospodárné vyu ívání,

Po adavky vychází z konkrétních zám⌃r↵. Zm⌃na
vymezuje po prov⌃ ení nové plochy pro smí ené venkovské vyu ití a venkovské bydlení. Plochy lze
obhájit, nebo⌦ vypl⌥ují podvyu ité plochy v
zastav⌃ném území (Ch eb any), dopl⌥ují tvar sídla
(Vidice) s ohledem na krajinn ráz. nebo Je tak
napln⌃na zásadní premisa - v rámci územního rozvoje
preferovat logickou návaznost na stávající urbanistické
e ení vesnice, zejména vypl⌥ovat proluky s navazující
stávající zástavbou. Zárove⌥ jsou vytvo eny podmínky
pro rozvoj technické vybavenosti ( OV Vidice). Na
limity zástavby je upozorn⌃no (zájmy obrany státu, OP
silnic, území s archeologick mi nálezy.) a bude
posuzováno v navazující dokumentaci p i umis⌦ování
konkrétních staveb.

d

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické
po adavky na vyu ívání a prostorové uspo ádání území
a na jeho zm⌃ny, zejména na umíst⌃ní, uspo ádání a
e ení staveb,

Zm⌃nou ⇧.1 nedojde k ovlivn⌃ní stávající urbanistické
struktury obce. Zm⌃nou ⇧.1 se urbanistická koncepce
nem⌃ní, nem⌃ní se podmínky prostorového
uspo ádání.
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Úkoly územního plánování stanovené v § 19 stavebního
zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení Zm⌃ny ⇧. 1
ÚP Vidice

e

stanovovat podmínky pro provedení zm⌃n v území,
zejména pak pro umíst⌃ní a uspo ádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území,

Zm⌃na ⇧.1 upravuje podmínky pro nové zastavitelné a
plochy p estavby s ohledem na stávající charakter a
hodnoty/limity vyu ití území.

f

stanovovat po adí provád⌃ní zm⌃n v území (etapizaci),

Není p edm⌃tem zm⌃ny.

g

vytvá et v území podmínky pro sni ování nebezpe⇧í
ekologick ch a p írodních katastrof a pro odstra⌥ování
jejich d↵sledk↵, a to p írod⌃ blízk m zp↵sobem,

S ohledem na charakter zm⌃ny ⇧.1 není
v dokumentaci e eno a z↵stává v platnosti dle
vydaného územního plánu obce.

h

vytvá et v území podmínky pro odstra⌥ování d↵sledk↵
náhl ch hospodá sk ch zm⌃n,

S ohledem na charakter zm⌃ny ⇧.1 není
v dokumentaci e eno a z↵stává v platnosti dle
vydaného územního plánu obce.

i

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní
struktury a, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a
cestovního ruchu,

Zm⌃na vymezuje po prov⌃ ení nové plochy pro
smí ené - venkovské vyu ití a venkovské bydlení.
Plochy lze obhájit, nebo⌦ vypl⌥ují podvyu ité plochy v
zastav⌃ném území (Ch eb any), dopl⌥ují tvar sídla
(Vidice) s ohledem na krajinn ráz. nebo Je tak
napln⌃na zásadní premisa - v rámci územního rozvoje
preferovat logickou návaznost na stávající urbanistické
e ení vesnice, zejména vypl⌥ovat proluky s navazující
stávající zástavbou. Zárove⌥ jsou vytvo eny podmínky
pro rozvoj technické vybavenosti ( OV Vidice).

j

prov⌃ ovat a vytvá et v území podmínky pro
hospodárné vynakládání prost edk↵ z ve ejn ch
rozpo⇧t↵ na zm⌃ny v území,

Není p edm⌃tem zm⌃ny.

k

vytvá et v území podmínky pro zaji t⌃ní civilní ochrany,

S ohledem na charakter zm⌃ny ⇧.1 není
v dokumentaci e eno a z↵stává v platnosti dle
vydaného územního plánu obce.

l

ur⇧ovat nutné asana⇧ní, rekonstruk⇧ní a rekultiva⇧ní
zásahy do území,

V e eném území nebylo nutné e it asana⇧ní ani
rekultiva⇧ní zásahy do území.

m

vytvá et podmínky pro ochranu území podle zvlá tních
právních p edpis↵ p ed negativními vlivy zám⌃r↵ na
území a navrhovat kompenza⇧ní opat ení, pokud
zvlá tní právní p edpis nestanoví jinak,

Není p edm⌃tem zm⌃ny.

n

regulovat rozsah ploch pro vyu ívání p írodních zdroj↵,

S ohledem na charakter zm⌃ny ⇧.1 není
v dokumentaci e eno a z↵stává v platnosti dle
vydaného územního plánu obce.

o

uplat⌥ovat poznatky zejména z obor↵ architektury,
urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové pé⇧e.

P i zpracování zm⌃ny ⇧.1 územního plánu obce byly
zohledn⌃ny aktuální poznatky z v e uveden ch
obor↵.

Zm⌃na ⇧.1 územního plánu Vidice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

h)

V sledek p ezkoumání návrhu zm⌥ny územního plánu s po adavky stavebního zákona a
jeho provád⌥cích p edpis
Návrh zm⌃ny je zpracován v souladu se zákonem ⇧. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn⌃ní pozd⌃j ích p edpis↵ a p im⌃ en⌃ v rozsahu p ílohy ⇧. 7 vyhlá ky ⇧. 500/2006 Sb. a vychází z
metodického doporu⇧ení MMR.
Sou⇧ástí v roku jsou tyto v kresy resp. v ezy t kající se zájmové oblasti
1
V kres základního ⇧len⌃ní území (M1 : 5000) - v ez;
2
Hlavní v kres (M1 : 5000) - v ez.
Sou⇧ástí od↵vodn⌃ní jsou tyto v kresy resp. v ezy t kající se zájmové oblasti
B
Koordina⇧ní v kres (M 1:5 000);
C
V kres p edpokládan ch zábor↵ p↵dního fondu (M 1:5 000) - v ez.
8
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P i práci byly vyu ity zejména tyto podklady:
ZÚR Plze⌥ského kraje;
Územn⌃ analytické podklady ORP Hor ovsk T n;
Územní plán Vidice;
Zpráva o uplat⌥ování územního plánu Vidice;
Pochozí pr↵zkum;
Konzultace s pov⌃ en m zastupitelem obecního ú adu a s po izovatelem.
i)
V sledek p ezkoumání návrhu zm⌥ny územního plánu s po adavky zvlá⌦tních právních p edpis a se
stanovisky dot⌃en ch orgán podle zvlá⌦tních právních p edpis , pop ípad⌥ s v sledkem e⌦ení rozpor
Ochrana prost edí, hygienická ochrana
Zám⌃ry, které by se promítly a⌦ u pozitivn⌃ ⇧i negativn⌃ do kvality ovzdu í nejsou zm⌃nou ÚP navrhovány.
v robu.

Pásma hygienické ochrany staveb
V území zm⌃n se nenacházejí ve ejná poh ebi t⌃ s ochrann m pásmem.
V e eném území nejsou vyhlá ena pásma hygienické ochrany pro zem⌃d⌃lskou ivo⇧i nou

Ochrana proti ú⌃ink m hluku
V obci nedochází k nadlimitnímu ovliv⌥ování zdraví obyvatel hlukem z v roby.
Hlavním zdrojem hluku z dopravy v e eném území je automobilová doprava na silnicích II. t ídy ⇧. 200.
Lokality zm⌃n ur⇧ené pro obytné ú⇧ely nejsou v kontaktní poloze s touto silnicí ani s jin mi silnicemi. Ostatní úseky
silnic nejsou monitorovány - nízké hodnoty intenzity dopravy.
Návrh e⌦ení po adavk obrany státu, po ární ochrany a civilní ochrany
Po ární ochrana
Koncepce po ární ochrany se zm⌃nou nem⌃ní.
Zm⌃nou 1 územního plánu Z1. Z4 a Z1.Z5 jsou podle podrobn⌃j í projektové dokumentace navr eny
zastavitelné plochy ur⇧ené pro OV Vidice a p ístupovou komunikaci vyúst⌃nou na silnici II/200.
Dal í plochy zm⌃ny navazují na stávající dopravní systém resp. komunika⇧ní dostupnost je zaji t⌃na
prost ednictvím vazeb na stávající komunika⇧ní sí⌦.
Civilní ochrana
Koncepce civilní ochrany se zm⌃nou nem⌃ní.
Po adavky obrany státu
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:
jev 102a – vymezené území leteck ch zabezpe⇧ovacích za ízení Ministerstva obrany (K í enec), které je nutno
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona ⇧.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn⌃ní pozd⌃j ích p edpis↵ – t ká se pouze k.ú. Vidice.
v tomto území lze umístit a povolit ní e uvedené stavby jen na základ⌃ závazného stanoviska Ministerstvo
obrany
Jedná se o v stavbu (v⇧etn⌃ rekonstrukce a p estavby):
v⌃trn ch elektráren
v kov ch staveb
venkovního vedení VVN a VN
základnov ch stanice mobilních operátor↵
Ve v e uveden ch vymezen ch územích m↵ e b t v stavba v⌃trn ch elektráren, v kov ch staveb nad 30 m
nad terénem a staven tvo ících dominanty v terénu v kov⌃ omezena nebo zakázána.
Zm⌃nou 1 ÚP Vidice je respektováno v e uvedené vymezené území a zapracováno do grafické ⇧ásti –
koordina⇧ního v kresu. Vymezené území zasahuje do v ech zm⌃n ve Vidicích, ale zástavba v e uvedená není v t⌃chto
lokalitách navrhována.

j)

Zpráva o vyhodnocení vliv na udr iteln rozvoj území obsahující základní informace o
v sledcích tohoto vyhodnocení v⌃etn⌥ v sledk vyhodnocení vliv na ivotní prost edí
Krajsk ú ad Plze⌥ského kraje a základ⌃ ust. § 10i odst.2 zákona ⇧. 200/2001 Sb., o posuzování vliv↵ na ivotní
prost edí, ve zn⌃ní pozd⌃j ích p edpis↵ nepo aduje zpracovat vyhodnocení vliv↵ na ivotní prost edí. P íslu n orgán
ochrany p írody sv m stanoviskem vylou⇧il v znamn vliv koncepce na území Natura 2000 podle ustanovení § 45i
zákona ⇧. 214/1992 Sb., o ochran⌃ p írody a krajiny, ve zn⌃ní pozd⌃j ích p edpis↵.
k)
nevydává.

Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5.
Zpracování vyhodnocení vliv↵ územního plánu na udr iteln rozvoj území nebylo po adováno, stanovisko se
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l)
nevydává.

m)

Sd⌥lení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn⌥no, s uvedením záva n ch d vod ,
pokud n⌥které po adavky nebo podmínky zohledn⌥ny nebyly
Zpracování vyhodnocení vliv↵ územního plánu na udr iteln rozvoj území nebylo po adováno, stanovisko se

Komplexní zd vodn⌥ní p ijatého e⌦ení

Vymezení zastav⌥ného území
Zm⌃nou byla dle aktuální mapy evidence KN vymezena hranice zastav⌃ného území k datu 4.1.2020. Po⇧et
zastav⌃n ch území se zm⌃nou nezm⌃nil.
Koncepce rozvoje e⌦eného území
Zm⌃nou 1 územního plánu se navrhuje koncep⇧ní e ení likvidace spla kov ch odpadních vod na OV
(Vidice). Koncepce rozvoje v jin ch oblastech se nem⌃ní.

-

Ochrana a rozvoj hodnot území
Zm⌃nou 1 jsou respektovány podmínky vycházející z ÚAP tj.:
Územním plánem jsou respektovány v ÚAP vyjmenované hodnoty na území obce Vidice. Ve zm⌃n⌃ ⇧.1 ÚP
Vidice byly nov⌃ v grafické ⇧ásti dopln⌃né sledované jevy v území - k í ek na návsi v Libosvárech a vymezené
archeologické zóny I. a II. stupn⌃ (v e dopln⌃no do koordina⇧ního v kresu).
Do archeologické zóny v Ch eb anech zasahuje vymezená lokalita zm⌃ny Z1.Z2 a Z1.P1.
Dal í hodnoty nejsou zm⌃nou dot⇧eny.

Dopl⇤ující informace (Vidice)
V roce 2016 byly ve st⌅edu vesnice p⌅i úpravách stavebních pozemk⇧ nalezeny poz⇧statky vidické tvrze.
Odkryta byla kamenná hradba se zaoblen⌃mi náro⌥ími, která chránila tvercov⌃ prostor. Uvnit⌅ pravd⇥podobn⇥ stály
obytné budovy.
Urbanistická koncepce v⌃etn⌥ urbanistické kompozice vymezení ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití,
zastaviteln ch ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen⌥
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP Vidice není urbanistická koncepce zásadn⌃ m⌃n⌃na.
1)

zám⌃r ⇧.1 – prov⌃ it mo nost za azení pozemku parc.⇧. 484 v katastrálním území Vidice do ploch
s funk⇧ním vyu itím bydlení
S ohledem na krajinn ráz byla severní ⇧ást zastavitelné lokality Z1.Z1 na severním okraji Vidic za azena do
plochy zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZN). Ji ní ⇧ást za azená do ploch bydlení v
rodinn ch domech - venkovské bude slou it coby zázemí ji postaveného rodinného domu v rámci lokality
Z2.

2)

zám⌃r ⇧.2 – prov⌃ it mo nost za azení pozemk↵ parc. ⇧. 478/2 a 658/28 v katastrálním území Ch eb any do
ploch rekreace
Zm⌃nou Z1.Z2 je navr ena zastavitelná plocha ur⇧ená p evá n⌃ pro smí ené - venkovské vyu ití (bydlení,
rekreace) na ji ním okraji Ch eb an (související zahrady se zbo eni t⌃m). V plo e je doporu⇧eno respektovat
stávající kamenné op⌃rné zídky a vzrostlou zele⌥. V souvislosti se zám⌃rem do lo k odklon⌃ní ⇧ásti trasy
lokálního biokoridoru LBK 02-03 mimo zastav⌃né území.
S tím souvisí nov⌃ vymezená plocha p estavby Z1.P 1 v Ch eb anech zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch zahrad
a ve ejn ch prostranství ur⇧ená pro:
komunika⇧ní systém s centrálním návesním prostorem - stávající stav;
nezastav⌃né sva ité pozemky zahrad jihov chodn⌃ od návsi v Ch eb anech.

3)

zám⌃r ⇧.3 – prov⌃ it mo nost za azení pozemku parc.⇧. 486/3 v katastrálním území Vidice do ploch s
funk⇧ním vyu itím bydlení
Zastavitelná plocha Z1.Z3 bydlení v rodinn ch domech - venkovské souvisí s realizovanou stavbou
rodinného domu v rámci lokality Z1 ve Vidicích. Plocha je ji dnes zaplocená a vyu ívaná jako zázemí k domu
(legalizace sou⇧asného stavu vyu ívání).
Zastavitelné plochy (Z)

ozna⌃ení

celková
plocha

(ha)

pozemek ⌃íslo

katastr

druh
pozemku

funk⌃ní
vyu ití dle
ÚP

návrh
funk⌃ního
vyu ití

ZPF v m⌥ra

(ha)
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Zastavitelné plochy (Z)
Z1.Z1a

0,0865

484

Vidice ostatní plocha

NSpo

BV

-

Z1.Z1b

0,0865

484

Vidice ostatní plocha

NSpo

ZN

-

Z1.Z2

0,1294

zahrada;
478/2; 658/28; stavební 3 Ch eb any ostatní plocha,
zbo eni t⌃

ZP

SV

0,089

Z1.Z3

0,0212

NSpv

BV

-

486/3

Vidice ostatní plocha

P estavbové plochy (P)

ozna⌃ení

celková
plocha

pozemek ⌃íslo

katastr

druh pozemku

funk⌃ní
vyu ití
dle ÚP

návrh
funk⌃ního
vyu ití

(ha)

ZPF v m⌥ra

(ha)

Z1.P1

658/1;658/31;658/32;658/
0,5366 33;658/34;658/35;658/36; Ch eb any
658/45;658/54;668;671;
stavební 45

ostatní plocha,
stavba
ob⇧anského
vybavení

ZP

PV

-

Z1.P1

0,1340

658/4; 658/25;
658/26;658/27; Ch eb any
658/29;658/39;
5/3;5/4;5/2;5/5

zahrada; ostatní
plocha, trval
travní porost

ZP

ZN

0,1260

pozn.: Zkratky pro funk⇧ní vyu ití ploch:
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské (BV)
plochy zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZN)
plochy zelen⌃ - zele⌥ p írodního charakteru (ZP)
plochy ve ejn ch prostranství (PV)
(NS.x) plochy smí ené nezastav⌃ného území - Index p ípustn ch funkcí: p - p írodní, v - vodohospodá ská, z
- zem⌃d⌃lská, o - ochranná/izola⇧ní/protierozní.
Dopravní infrastruktura
Systém dopravní obsluhy území se zm⌃nou 1 nem⌃ní.
Zm⌃nou 1 územního plánu Z1. Z4 a Z1.Z5 jsou podle podrobn⌃j í projektové dokumentace navr eny
zastavitelné plochy ur⇧ené pro OV Vidice a p ístupovou komunikaci vyúst⌃nou na silnici II/200.
OP silnic je zm⌃nou Z1.Z5 dot⇧eno - vyúst⌃ní obslu né komunikace.
Zastavitelné plochy (Z)

ozna⌃ení

celková
plocha

pozemek ⌃íslo

katastr

druh
pozemku

funk⌃ní
vyu ití dle
ÚP

návrh
funk⌃ního
vyu ití

(ha)
Z1.Z5

0,0685 1238;1123/5;1188;1190;112
3/16

ZPF v m⌥ra

(ha)
Vidice ostatní plocha;
orná

NSzvp

DS.1

0,0260

pozn.: Zkratky pro funk⇧ní vyu ití ploch:
plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⇧elové komunikace (DS.1)
(NS.x) plochy smí ené nezastav⌃ného území - Index p ípustn ch funkcí: p - p írodní, v - vodohospodá ská, z
- zem⌃d⌃lská, o - ochranná/izola⇧ní/protierozní.
Technická infrastruktura
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Zm⌃nou 1 územního plánu Z1. Z4 a Z1.Z5 jsou podle podrobn⌃j í projektové dokumentace navr eny
zastavitelné plochy ur⇧ené pro OV Vidice a p ístupovou komunikaci vyúst⌃nou na silnici II/200. Nová oddílná spla ková
kanalizace v obci Vidice bude odvád⌃t spla kové vody na navr enou centrální mechanicko-biologickou OV pro 125 EO.
Délka navr ené spla kové kanalizace je 1505 m. Stávající kanalizace z↵stane zachována pro odvád⌃ní de ⌦ov ch vod.
Koncepce technické obsluhy se zm⌃nou 1 v jin ch oblastech nem⌃ní.
Zastavitelné plochy (Z)

ozna⌃ení

celková
plocha

pozemek ⌃íslo

katastr

druh
pozemku

funk⌃ní
vyu ití dle
ÚP

návrh
funk⌃ního
vyu ití

(ha)
Z1.Z4

0,0378

ZPF v m⌥ra

(ha)
1123/26

Vidice

orná p↵da

NSpv;
NSzvp

TI

0,0378

pozn.: Zkratky pro funk⇧ní vyu ití ploch:
plochy technické infrastruktury - in en rské sít⌃ (TI)
(NS.x) plochy smí ené nezastav⌃ného území - Index p ípustn ch funkcí: p - p írodní, v - vodohospodá ská, z
- zem⌃d⌃lská, o - ochranná/izola⇧ní/protierozní.
Limity vypl vající z ochrann ch a bezpe⇧nostních pásem TI jsou platn m územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny 1
respektovány. Do koordina⇧ního v kresu je upraven aktuální platn název:” VTL plynovod nad 40 bar↵”.
Ob⌃anské vybavení
Zm⌃nou ⇧.1 územního plánu se koncepce ob⇧anského vybavení nem⌃ní.
Ve ejná prostranství
Zm⌃nou 1 územního plánu Z1.P1 je náves v Ch eb anech zahrnuta p evá n⌃ do ploch ve ejného prostranství.
V územním plánu la p es podvyu ité plochy trasa LBK, ta byla zahrnuta do funk⇧ního vyu ití plochy zelen⌃ - zele⌥
p írodního charakteru (ZP). D↵vodem zahrnutí návsi do ploch ve ejn ch prostranství je odklon⌃ní ⇧ásti trasy lokálního
biokoridoru LBK 02-03 p evá n⌃ mimo zastav⌃né území.
Nakládání s odpady
Nové plochy, na kter ch by bylo p ípustné ukládání odpad↵, nejsou navr eny. Sou⇧asná koncepce
zne kod⌥ování odpad↵ bude uplatn⌃na i pro plochu zm⌃ny ⇧.1 ÚP.
Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce uspo ádání krajiny není zm⌃nou dot⇧ena.
Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Nadmístní systém ekologické stability není zm⌃nou dot⇧en.
Zm⌃nou ⇧.1 ÚP dochází k úprav⌃ trasy lokálního biokoridoru LBK 02-03 a v souvislosti s úpravou ke zp esn⌃ní
funk⇧ní ⇧ásti biokoridoru v úseku od rybníku k biocentru LBC 03 v hranicích parcel katastrální mapy. V souvislosti s
realizací OV Vidice dojde k drobné úprav⌃ lokálního biokoridoru LBK 7-8. Ostatní skladebné ⇧ásti ÚSES z↵stávají beze
zm⌃ny dle platného vymezení.
LBK 02-03 „Nad vsí – Na soutoku“, lokální biokoridor funk⇧ní/navr en , délka 2113 m, zahrnuje regulovan
drobn tok v polích, rybní⇧ek s ol inou (VKP) u Ch eb an; na základ⌃ ádosti o posouzení zám⌃ru umíst⌃ní domu a
zahrady na parc.⇧. KN 658/28, 478/3 a 478/2 v k.ú. Ch eb any byla prov⌃ ena a posouzena mo nost vymezení
biokoridoru mimo tyto pozemky a mimo náves zastav⌃ného území. Nov⌃ je trasa biokoridoru ve sm⌃ru od rybníku
vymezena po svazích nad údolím a pod osadou se napojuje na p↵vodní trasu; pod vískou p echází do nivy, kde se
vyskytují fragmenty p írodních biotop↵ v mozaice, p evládá T1.5 – vlhké pchá⇧ové louky.
Posunutí lokálního bikokoridoru je tedy vyvolané zám⌃rem zastavitelné plochy Z1.Z2, na co reaguje i nové
vymezení ploch ve ejného prostranství a zahrad v rámci plochy p estavby Z1.P1.
LBK 7-8 „Pod Vidicemi – rybní⌃ek nad Vidicemi“, lokální biokoridor ⇧áste⇧n⌃ funk⇧ní, navr en k vymezení,
délka 628 m; regulovaná vodote⇧ v úseku procházející obcí, z ⇧ásti zatrubn⌃ná (p es náves parkové úpravy) – sou⇧ást
plochy navrhovan ch revitaliza⇧ních a rekonstruk⇧ních zásah↵. Zahrnuje i jasonovo-ol ové porosty, degradované louky a
rybní⇧ek v obci – fragmenty p írodních biotop↵ T1.5 – vlhké pchá⇧ové louky, L2.2A – jasanovo-ol ové luhy. V souvislosti
s realizací OV Vidice dojde k drobné úprav⌃ biokoridoru, vyjmuta bude ta ⇧ást plochy, do které zasahuje oplocení
areálu OV. Kanaliza⇧ní stoka vedená podél vodního toku, ani v ust z ⇧istírny neovlivní funk⇧ní a prostorové parametry
biokoridoru.
Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP se nem⌃ní základní koncepce stanoven ch podmínek pro prostupnost krajiny. V souvislosti s
návrhem OV Ch eb any je do zm⌃ny ⇧. 1 ÚP zapracována obslu ná komunikace pro OV.
Stanovení podmínek pro protierozní opat ení
Kapitola není zm⌃nou ⇧.1 ÚP dot⇧ena - platí v p↵vodním zn⌃ní.
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V rámci ÚP bylo navr eno zalo ení a roz í ení interak⇧ního prvku IP4, tzn. navr ena byla obnova travnatého
pr↵lehu s dosadbou d evin na sva itém poli mezi Oploteck m kopcem a Ch eb any, v míst⌃ ohro eném vodní erozí.
Krom⌃ zatravn⌃ní údolnice a dopln⌃ní k ovin a d evin je doporu⇧eno zatravnit i plochy orné p↵dy nad osadou Ch eb any
a to v místech, kde v minulosti b valy sady a záhumenky.
Stanovení podmínek pro ochranu p ed povodn⌥mi
Kapitola není zm⌃nou ⇧.1 ÚP dot⇧ena - platí v p↵vodním zn⌃ní.
Stanovení podmínek pro rekreaci
Kapitola není zm⌃nou ⇧.1 ÚP dot⇧ena - platí v p↵vodním zn⌃ní.
Stanovení podmínek pro dob vání nerost
Do západní ⇧ásti území zasahuje sv m okrajem poddolované území 269 M⌃lnice - Sedlo (t⌃ ba rud, t⌃ ba do
19.stol.). V severní ⇧ásti území je registrováno poddolované území 5136 Vidice (t⌃ ba rud, t⌃ ba do 19.stol.) spole⇧n⌃ s
hlavním d↵lním dílem 15097 - ⇤tola Vidice. Lokality zm⌃n do t⌃chto území nezasahují.
Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití
Kapitola není zm⌃nou ⇧.1 ÚP dot⇧ena - platí v p↵vodním zn⌃ní.
Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb a opat ení, staveb a opat ení k zaji⌦↵ování obrany a bezpe⌃nosti
státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn⌥ní
Územním plánem Vidice ani zm⌃nou ⇧.1 nejsou vymezeny.
Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb a ve ejn ch prostranství s mo ností uplatn⌥ní p edkupního práva
Územním plánem Vidice ani zm⌃nou ⇧.1 nejsou vymezeny.
Vymezení ploch a koridor územních rezerv
Kapitola není zm⌃nou ⇧.1 ÚP dot⇧ena - platí v p↵vodním zn⌃ní.
n)

Vyhodnocení ú⌃elného vyu ití zastav⌥ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastaviteln ch ploch
Z posouzení Zprávy o uplat⌥ování ÚP vypl vá, e pro pot ebn rozvoj obce Vidice územní plán vymezuje
dostatek zastaviteln ch ploch, které dosud nebyly napln⌃ny. Vymezení rozsáhlej ích nov ch zastaviteln ch ploch tudí
není v sou⇧asné dob⌃ aktuální a ani není zm⌃nou navr en.
V hodnoceném období do lo jen k malému vyu ití zastaviteln ch ploch a ploch p estavby. Územní plán
Vidice celkem vymezuje 27544,2 m2 zastaviteln ch ploch a ploch p estavby pro bydlení. Za uplynulé období se zastav⌃la
16% t⌃chto ploch. Obec vyhodnotila n⌃které po adavky na zm⌃ny v sou⇧asném územním plánu.
Zm⌃nou 1 ÚP jsou navr eny nové zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu v marginálním rozsahu. Ve
Vidicích slou í tyto plochy pro ve ejnou vybavenost a jako zázemí k ji realizovan m stavbám, v Ch eb anech se jedná o
mo nosti zástavby v zastav⌃ném území poblí stávajícího zbo eni t⌃ (obnova jedné stavby).
o)

Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn⌥ní
....doplní po izovatel po projednání návrhu zm⌃ny

p)

Vyhodnocení p ipomínek
....doplní po izovatel po projednání návrhu zm⌃ny

q)

Srovnávací text s vyzna⌃ením zm⌥n
Je uveden v p íloze ⇧.1
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FOTODOKUMENTACE:

Vidice - lokalita Z1.Z1(a,b)

Ch eb any - lokalita Z1.Z2
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P⇥ÍLOHA .1
Srovnávací text s vyzna⇧ením zm⌃n v textové v rokové ⇧ásti vydané k územnímu plánu Vidice
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