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I.
A.

V YMEZENÍ

VÝROK

ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Řešené území je vymezeno správním územím obce Skašov (ZÚJ 539 937 – Skašov). Správní území
obce Skašov zahrnuje k.ú. Skašov (748 218)
Zastavěné území je vymezeno územním plánem. Hranice zastavěného území je stanovena ke dni
30.6.2013.

B.

Z ÁKLADNÍ

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEM Í OBCE , OCHRANY A ROZVOJE JE HO

HODNOT
Obec Skašov usiluje o:


utváření harmonických životních podmínek obyvatel obce



podporu rozvoje bydlení a občanské vybavenosti, stabilizaci ploch zemědělské výroby a v omezeném
rozsahu o možnost rozvoje výrobní činnosti tak, aby měla minimální negativní dopad na okolí



vytvoření podmínek pro intenzivní využití zastavěného území s následným rozvojem zástavby v
bezprostředně navazujících plochách, které logicky doplňují zastavěné území



rozvoj technické infrastruktury obce



ochranu dochovaných kulturních hodnot



ochranu krajinných hodnot a obnovu přírodních prvků v místech, kde byly vlivem hospodaření v krajině
zničeny nebo potlačeny, vytvoření podmínek pro pěší turistiku a cykloturistiku zprůchodněním krajiny



zvýšení retenční schopnosti krajiny a omezení dopadů negativních přírodních vlivů na zastavěné území
obce

C.

U RBANISTICKÁ

KONCE PC E , VYMEZENÍ
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C.1. U R B AN I S TI C K Á

ZASTAVITELN ÝCH

PLOCH ,

PLOC H

K O N CE P CE



dopravní dostupnost území zůstává zachována



podporováno je doplnění rodinné zástavby v prolukách v zastavěném území, nové plochy bydlení jsou
navrženy v návaznosti na zastavěné území



stávající sportovní areál s koupalištěm zůstává zachován, rozšiřuje se o nové plochy pro sportovní
využití



výrobní činnost je možné rozvíjet v nevyužívaných plochách stávajícího zemědělského areálu



solitérní zástavba rodinnými domy ve volné krajině se nenavrhuje



plochy pro individuální rekreaci se nenavrhují



plochy veřejných prostranství v centru obce při silnici II/230 jsou nezastavitelné
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je zvyšována prostupnost území motorovou dopravou, resp. pěšími a cyklisty; v zastavitelných územích
jsou podmínky prostupnosti území stanoveny individuálně pro jednotlivé lokality



v zastavitelném území a přiměřeně i v zastavěném území jsou respektovány požadavky na dimenzování
veřejného prostoru včetně vzrostlé zeleně tak, aby po své realizaci tento prostor umožňoval
bezproblémovou dopravní obsluhu, ekologické hospodaření s dešťovými vodami v souladu s novými
pohledy na hospodaření s vodou v území a současně umožňoval neformální kontakt obyvatel sídla ve
veřejném prostoru



využitím stávající technické vybavenosti území a jejím rozvojem se vytvářejí podmínky pro rozvoj
území s minimalizací dopadů rozvoje zástavby na životní prostředí



nová zástavba bude svým objemem respektovat charakter sídla, hladinu zástavby a architektonické
dominanty



koncepce uspořádání krajiny, jež je nedílnou součástí urbanistické koncepce, je uvedena v kapitole E

C.2. V Y M E Z E N Í

Z AS TA VI TE L N Ý CH PL O C H A PL O C H PŘE S T A V BY

C.2.1. Z A S T A V I T E L N É P L O C H Y S V Y D A N Ý M Ú ZE M N Í M R O Z H O D N U T Í M
V řešeném území se nacházejí následující zastavitelné plochy mimo hranice zastavěného území, pro
které bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení nebo územní souhlas a které nebyly do doby
zpracování návrhu ÚP (08/2013) zkolaudovány nebo zakresleny v katastrální mapě jako stavební pozemky
s rozestavěnou stavbou:
Zv1

U Hájovny (5-6 RD)

BV

Zv2

Pod Dlouhými díly (1 RD)

BV

Zv3

Kořenová čistírna odpadních vod

TI

C.2.2. Z A S T A V I T E L N É P L O C H Y
Z1

Nad Zadními díly
Rozloha lokality

0,8688ha

Využití území

BV, PD

Požadavky na urbanistickou koncepci
Veřejný prostor podél západní hranice lokality bude šířky min. 12m. Veřejný prostor při severní a jižní
hranici lokality bude šířky min 10m. Součástí veřejného prostoru bude vzrostlá zeleň.
Lokalita je určena pro 6 rodinných domů.

Z2

Pod Hájovnou
Rozloha lokality

0,3423ha

Využití území

BV

Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita určena pro 2-3 rodinné domy.
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K Týništi
Rozloha lokality

0,5412ha

Využití území

BV, PD

Požadavky na urbanistickou koncepci
Veřejný prostor podél východní hranice lokality bude šířky min. 12m. V severní a jižní části lokality
bude ponechán veřejný prostor ve směru východ – západ v min. šířce 8m.. Součástí veřejného prostoru bude
vzrostlá zeleň.
Lokalita je určena pro 4-5 rodinných domů.

Z4

Za Obchodem
Rozloha lokality

0,4419ha

Využití území

BV, PD, PZ

Požadavky na urbanistickou koncepci
Veřejný prostor podél severní hranice lokality bude šířky min. 8m. Součástí veřejného prostoru bude
vzrostlá zeleň.
Lokalita je určena pro 2-3 rodinné domy.

Z5

V Obci
Rozloha lokality

0,2085ha

Využití území

BV, PD

Požadavky na urbanistickou koncepci
Veřejný prostor podél jižní hranice lokality bude šířky min. 8m, řešen bude v návaznosti na účelovou
komunikaci. Součástí veřejného prostoru bude vzrostlá zeleň.
Lokalita je určena pro 1-2 rodinné domy.

Z6

U Koupaliště
Rozloha lokality

0,5000ha

Využití území

OS

Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita bude přístupná ze stávající plochy koupaliště.

Z7

Vodojem
Rozloha lokality

0,0839ha

Využití území

TI

Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je určena pro umístění vodojemu, případně úpravny vody. Při umístění vodojemu musí být
zachována minimální vzdálenosti od hranice lesa 5m.
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C.2.3. P Ř E ST A V B O V É P L O C H Y
P1

Pod Lesem
Rozloha lokality

0,4819ha

Využití území

BV, PD

Požadavky na urbanistickou koncepci
Nezastavěná část lokality je přístupná z veřejného prostoru podél severní hranice lokality, resp. přes
zastavěné území z veřejného prostoru při východní hranici lokality.

C.3. S Y S TÉ M

SÍDELNÍ ZELENĚ

Systém sídelní zeleně je založen na:


využití veřejných prostranství s dominantní funkcí zeleně v centru obce při silnici II/230



vytvoření nového veřejného prostranství s dominantní funkcí zeleně v lokalitě Z4 - Za Obchodem



využití veřejných prostranství s dominantní funkcí dopravy pro výsadbu veřejné zeleně, zejména
v zastavitelných plochách, ve kterých je veřejný prostor dimenzován tak, aby splnění tohoto požadavku
umožňoval



propojování veřejných prostranství v obci s účelovými komunikacemi v krajině, podél kterých jsou
navrhovány alejové výsadby a které propojují zastavěné území s přírodním prostředím v okolí obce



využití veřejně přístupného vyhlídkového místa Na Pahorku na vycházkovém okruhu v jihovýchodní
části obce
Pro koncepci sídelní zeleně obecně platí:



místa sídelní zeleně jsou dle možností vzájemně propojována komunikacemi pro pěší a cyklisty
s návazností na účelové komunikace v krajině a na veřejné prostory v zastavěném území



součástí nově navrhovaných funkčních ploch „PD - Veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy“
v zastavitelných plochách bude vysoká zeleň (liniové, příp. plošné výsadby); veřejné prostory budou
dimenzovány tak, aby jejich součástí byla vzrostlá zeleň



ve stávajících plochách veřejných prostranství bude vysoká zeleň dle prostorových možností doplňována



pro výsadby v plochách veřejných i soukromých v zastavěném a zastavitelném území budou užity
dřeviny v dané lokalitě obvyklé

D.

K ONCEPCE

VEŘEJNÉ INFR ASTRUKTURY , PODMÍNKY PRO JEJÍ UM ÍSŤOVÁNÍ

Plochy, resp. stavby a opatření navržené územním plánem jako veřejně prospěšné stavby, resp. veřejně
prospěšná opatření, jsou uvedena v textu s označením dle VPS a VPO (WD, VR). Ostatní plochy, stavby nebo
opatření, jsou uvedena pod označením změn v krajině (K) nebo označením dopravní stavby (D).

D.1. D O P R AVN Í

I N F R AS T RU K T U R A

Územní plán navrhuje v řešeném území tyto stavby na silnicích II. třídy:


Vjezdové opatření na silnici II/230 ve směru od Přeštic (D1) včetně přechodu pro pěší
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Územní plán navrhuje v řešeném území tyto stavby místních komunikací:


WD1

místní komunikace v lokalitě Z5 (včetně navazující účelové komunikace K10)

Územní plán nenavrhuje v řešeném území stavby pro dopravu v klidu. Parkování a odstavování vozidel
je definováno v kapitole F.4 – Funkční a prostorové regulativy pro plochy s rozdílným způsobem využití.
Parkování a odstavování vozidel je nutné řešit v rámci lokalit na pozemcích jednotlivých investorů podle
platné ČSN.

Územní plán navrhuje v řešeném území obnovu a doplnění účelových komunikací:


WD1

účelové komunikace K10 východně od zastavěného území včetně doprovodné zeleně



K22

účelová komunikace při jižní hranici SÚ - propojení úseků lesních cest na pozemcích ZPF



K24

účelová komunikace jižně od obce podél ČOV včetně doprovodné aleje



účelové komunikace v krajině, navržené pozemkovými úpravami a do doby zpracování ÚP
nerealizované (K1, K7, K15, K23, K25)

Územní plán navrhuje v řešeném území tyto komunikace pro pěší, případně komunikace pro smíšený
provoz pěších a cyklistů:


K26

cesta pro pěší po hrázi rybníka jihozápadně od obce

D.2. T E C H N I C K Á

I N F R AS T R UK T U R A

D.2.1. Z Á S O B O V Á N Í V O D O U
Koncepce:
Územní plán navrhuje centrální zásobování obce pitnou vodou.
Vodní zdroje povrchové a podzemní vody:
Zdroj pitné vody se předpokládá v údolí Zlatého potoka jihozápadně od obce (V2). Přípustné je využití
stávajícího vodního zdroje (V1) na pozemku parc. č. 1516 k.ú. Skašov, resp. vodního zdroje dle výsledků
hydrologického průzkumu v jiné vybrané lokalitě.
Technologické objekty zásobování vodou:
Úpravna vody a vodojem budou umístěny v ploše Z7 Vodojem na části pozemku č. 1440 k.ú. Skašov.
(Zásobování obce je přípustné řešit beze změny územního plánu tlakově bez výstavby vodojemu.)
Vodovodní síť:
Předpokládá se zásobování obce vodovodními řady v jednom tlakovém pásmu.
Stavby vodovodních řadů, které jsou v souladu s koncepcí zásobování obce pitnou vodou a nejsou v ÚP
zakresleny, budou povolovány bez změny ÚP, jejich přesná lokalizace bude upřesněna následnou projektovou
dokumentací.
Podmínky pro zásobování nových staveb v zastavěném a zastavitelném území sídel pitnou vodou:
a)

Do doby realizace centrálního zásobování pitnou vodou z obecního vodovodního řadu je
povolena pro zásobování jednotlivých objektů výstavba dílčích vrtů a studní.
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b)

Po realizaci centrálního zásobování pitnou vodou je územním plánem stanovena povinnost
investora napojit nové stavby v zastavěném, zastavitelném a přestavbovém území na veřejnou
vodovodní síť.

c)

Po realizaci centrálního zásobování pitnou vodou je výstavba studny nebo vrtu na vlastním
pozemku u staveb, kde je připojení na vodovodní síť dle bodu b) povinné, možná po splnění
podmínek napojení na veřejný rozvod pitné vody.

Požární voda
Zdroje požární vody jsou:
umělá vodní nádrž ve středu obce na pozemku 1040/4 k.ú. Skašov
umělá vodní nádrž (koupaliště) na pozemku 862/38 k.ú. Skašov
Ve správním území se nachází tyto objekty požární ochrany:
požární zbrojnice – st. parc. č. 159 – k.ú. Skašov

D.2.2. O D K A N A L I Z O V Á N Í
Koncepce
Splaškové vody budou svedeny na kořenovou ČOV v zastavitelné ploše Zv3. Dolní rybník
jihovýchodně pod lokalitou Zv3 bude sloužit k dočištění vod, vypouštěných z ČOV.
Stávající kanalizace bude revidována na kanalizaci jednotnou a doplňována kanalizací jednotnou
v zastavitelných lokalitách, resp. bude postupně v dílčích úsecích doplňována a nahrazována kanalizací
oddílnou.
Kanalizační řady obecně
Stavby kanalizačních řadů, které zlepšují odkanalizování území, jsou v souladu s koncepcí
odkanalizování zastavěného a zastavitelného území a nejsou v ÚP zakresleny, budou povolovány bez změny
ÚP, jejich přesná lokalizace bude upřesněna následnou projektovou dokumentací.
Podmínky pro odkanalizování nových staveb v zastavěném a zastavitelném území sídel:
Do doby realizace kořenové ČOV je stanovena povinnost pro stavebníky nových staveb:

a)
-

b)

zachytit splaškové vody v jímce na vyvážení nebo předčistit splaškové vody v domovních
septicích nebo malých domovních čistírnách a přepad ze septiku nebo domovní ČOV napojit
na obecní kanalizační síť
Po vybudování kořenové ČOV jsou stavebníci nových objektů povinni řešit vypouštění
odpadních vod v souladu se schváleným provozním řádem ĆOV.

Podmínky pro odkanalizování stávajících staveb v zastavěném a zastavitelném území sídel po
zprovoznění kořenové ČOV:
a)

Po vybudování kořenové ČOV bude vypouštění odpadních vod ze stávajících objektů řešeno
v souladu se schváleným provozním řádem ČOV.

Dešťová kanalizace:
V zastavitelných plochách bude dešťová voda z komunikací přednostně likvidována vsakem v rámci
veřejného prostoru, případně navazující krajiny. Přebytky dešťové vody, které není možno likvidovat výše
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uvedeným způsobem, budou přednostně odváděny mimo zastavěné území, není-li toto řešení možné, budou
zaústěny do jednotné kanalizace.
Dešťová voda z dílčích pozemků jednotlivých rodinných domů a občanských staveb bude přednostně
likvidována vsakem, resp. akumulací na pozemku.
Likvidace nekontaminovaných dešťových vod z ploch zemědělského areálu a ploch výrobních staveb
bude přednostně likvidována vsakem na pozemku, kontaminované dešťové vody budou likvidovány v souladu
s platnými hygienickými předpisy.

D.2.3. Z Á S O B O V Á N Í E L E K T R I C K O U E N E R G I Í
Koncepce:
Stávající vedení VN zůstávají zachována.
Nová zástavba bude pokryta ze stávajících trafostanic pomocí nových vývodů. Pro zásobování
zastavitelných ploch elektrickou energií platí zásada, že připojením zastavitelné plochy nesmí dojít ke zhoršení
zásobování elektrickou energií v zastavěném území.
Stožáry větrných elektráren
V řešeném území nebudou umísťovány stožáry větrných elektráren.
Fotovoltaické elektrárny
V řešeném území nebudou umísťovány fotovoltaické elektrárny na terénu a fotovoltaické elektrárny na
sloupech, tj. nebudou umísťovány ani v plochách výroby a služeb.
Fotovoltaické elektrárny jsou přípustné na objektech v celém správním území, pokud to funkční a
prostorové regulativy a limity území v konkrétních plochách dovolují.

D.2.4. Z Á S O B O V Á N Í P L Y N E M
Koncepce:
Stávající distribuční síť zůstává zachována. Zastavitelné plochy budou připojeny na STL plynovodní
rozvody.

D.2.5. Z Á S O B O V Á N Í T E P L E M
Koncepce:
Obec je plynofikována, jednotlivé objekty jsou vytápěny individuálně. Zastavitelné plochy budou
připojeny na STL plynovodní rozvody.
V řešeném území jsou pro zásobování objektů teplem upřednostňovány ekologické zdroje vytápění
včetně alternativních zdrojů vytápění s minimálním dopadem na životní prostředí.
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D.2.6. T E L E K O M U N I K A C E
Koncepce:
Stávající sdělovací kabelové rozvody ve správním území jsou ponechány. Zastavitelné a přestavbové
plochy budou napojeny na stávající sdělovací kabelové rozvody v území. Nová zařízení navrhována nejsou.

D.3. O D P AD O VÉ

H O S P O D Á Ř S TVÍ

Koncepce:
Stávající systém odpadového hospodářství zůstane zachován.

D.4. O BČ A N S K É

VY B A VE N Í VE Ř E J N É I N F R AS T R UK T U RY

Koncepce :
Stávající plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury ve smyslu §2 odst. 1 písm. k) bod 3
Stavebního zákona ve stabilizovaných územích jsou územním plánem potvrzeny. Jedná se zejména o plochy
funkčního využití „OV - občanské vybavení veřejného charakteru“.
Stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury je dále možné umísťovat v plochách
stabilizovaných a zastavitelných v rámci funkčních regulativů (kapitola F.4) jako přípustné využití. V těchto
plochách není pro občanskou vybavenost veřejného charakteru vyčleněna konkrétní plocha, tato vybavenost
dle funkčních regulativů může být v ploše začleněna dle konkrétních potřeb. Jedná se o tyto funkční plochy:


BV

bydlení v rodinných domech venkovského charakteru



OM

občanské vybavení komerčního charakteru

V území je navržena zastavitelná plocha Z6 U Koupaliště, kterou se rozšiřují stávající plochy OS –
Tělovýchova a sport.

D.5. V E ŘE J N Á

PR O S TR AN S T VÍ

Koncepce :
Územní plán stabilizuje a dále rozvíjí stávající veřejná prostranství. Návrhem nových dostatečně
dimenzovaných veřejných prostranství vytváří podmínky zejména pro:


zvýšení prostupnosti zastavěným územím



bezkolizní pěší propojení zastavěného území s okolní krajinou



zvýšení estetické hodnoty veřejných prostranství zakomponováním vzrostlé zeleně a městského
mobiliáře



posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje
Veřejná prostranství jsou rozdělena na:



PD

veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy



PZ

veřejná prostranství s dominantní funkcí zeleně
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Významnou navrženou plochou veřejných prostranství s dominantní funkcí zeleně je veřejné
prostranství v lokalitě Z4.

E.

K ONCEPCE

USPOŘÁDÁNÍ K RAJINY

Koncepce
Koncepce uspořádání krajiny chrání doposud zachovalé přírodní prvky, vytváří podmínky pro jejich
vzájemné propojení, klade důraz na zobytnění zemědělsky využívané krajiny. Současně jsou vytvářeny
podmínky pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a snížení větrné a vodní eroze v území.
Koncepce uspořádání krajiny:


chrání v místech s intenzivním zemědělským hospodařením doposud zachovalé přírodní prvky, vytváří
podmínky pro jejich vzájemné propojení a klade důraz na zobytnění zemědělsky využívané krajiny.



vytváří podmínky pro zvýšení rekreačního využívání krajiny (turistika), zvýšení retenční schopnosti
krajiny a snížení větrné a vodní eroze v území.
Hlavní podíl na zobytnění zemědělské krajiny a zvýšení retenčních schopností krajiny má:



územní systém ekologické stability, jehož chybějící prvky jsou navrženy k obnově, resp. doplnění



revitalizace bezejmenných, dříve zatrubněných vodotečí včetně doplnění doprovodné zeleně



návrh, resp. obnova vsakovacích pásů luk podél vodotečí a na plochách ZPF, ohrožených erozí



doplnění systému již existujících fragmentů bývalé cestní sítě v krajině spolu s návrhem doprovodné
zeleně těchto cest, popř. zatravněných vsakovacích pásů podél těchto cest



vytváření mokrých a suchých poldrů, resp. drobných vodních ploch s retenčním prostorem



doplnění vzrostlé zeleně v okolí zemědělského areálu za účelem jeho začlenění do krajiny a panoramatu
obce a snížení negativního působení objektů na krajinný ráz
Hlavní podíl na zvýšení rekreační atraktivity řešeného území kromě výše uvedených opatření má:



návrh alternativních komunikačních propojení pro pěší a cyklisty mimo silnice II. a III. tříd systém
účelových komunikací v krajině, resp. komunikací pro pěší a cyklisty v návaznosti na zastavěné území
sídla; na účelových komunikacích v krajině budou vymezovány turistické trasy, resp. cyklotrasy a
vycházkové okruhy; které propojí místa dalekého rozhledu a krajinářsky zajímavé lokality
Koncepce uspořádání krajiny dále stanovuje:



v území nejsou navrhovány nové plochy pro rekreační chatovou zástavbu, plochy se stávajícími objekty
individuální rekreace zůstávají zachovány, jejich přestavba na trvalé bydlení se řídí funkčními regulativy



jsou respektovány plochy zemědělského půdního fondu, erozně ohrožené plochy trvalých travních
porostů nebudou navraceny do ploch orné půdy



oplocování pozemků ve volné krajině včetně lesních pozemků je omezeno regulativy pro jednotlivé
plochy funkčního využití



ÚSES (regionální a lokální) je začleněn v ÚP, navržené funkční využití ploch, ležících v ÚSES, je
podřízeno plánu ÚSES
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ve všech funkčních plochách je umísťování fotovoltaických elektráren na terénu nepřípustné s ohledem
na zachování krajinného rázu; umísťování fotovoltaických panelů na stavbách se řídí funkčními
regulativy a limity území



umísťování slunečních kolektorů a souvisejících zařízení na stavbách a jejich pozemcích se s ohledem na
zachování krajinného rázu řídí funkčními regulativy



v území nejsou vymezeny plochy pro větrné elektrárny; jejich umisťování v území je nepřípustné



umísťování vertikálních staveb včetně sil a technologických objektů s výjimkou staveb veřejné technické
infrastruktury se s ohledem na zachování krajinného rázu řídí prostorovými regulativy

E.1. Ú Z E M N Í

S Y S T É M E K O L O G I CK É S T A BI L I T Y

Přírodní funkční skladebné části ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelným územím.
V biokoridorech se připouští pouze vedení liniových staveb a umístění drobných technických objektů.

E.1.1. R E G I O N Á L N Í Ú R O V E Ň ÚSES


RB 3007 Týniště - biokoridor regionální mezofilní – funkční



RK 2011 – Týniště - Buč - biokoridor regionální – funkční

E.1.2. L O K Á L N Í Ú R O V E Ň ÚSES
Vymezené hygrofilní až hydrofilní systémy ES:


LBK 3007-BL??? (severně od RK 2001) – biokoridor částečně funkční (podél bezejmenného
levostranného přítoku Podhrázského potoka)



LBC PŔ034 (jihozápadně od obce) – biocentrum funkční (Zlatý potok)



LBK PŘ034-NE??? (jihozápadně od obce) – biokoridor funkční (Zlatý potok pod LBC)



LBK jižně od obce – biokoridor převážně nefunkční (podél pravostranného bezejmenného přítoku
Zlatého potoka)

E.2. P R O TI PO VO D Ň O V Á

O P A T ŘE N Í

Územním plánem jsou navržena tato protipovodňová opatření:


Ve východní části obce protipovodňové opatření skládající se z těchto částí:
-

mokrý poldr (vodní plocha s dostatečnou retenční kapacitou) (K11)

-

ochranná hráz před stávajícím vtokem extravilánových vod do obce (K11)

-

zatravnění pozemků východně od účelové komunikace K9 (K11)

-

převedení části extravilánových vod ze severní části území dešťovou kanalizací v nově
navrženém veřejném prostoru v lokalitě Z5 do stávající jednotné kanalizace a koridor pro
opatření k zachycení extravilánových vod



V jižní části obce otevřené odvodňovací koryto a propustek pod silnicí II/230 pro zachycení a odvedení
extravilánových vod mimo zastavěné území obce (K19



V západní části obce otevřené odvodňovací koryto nad silnicí II/230 pro zachycení a odvedení
extravilánových vod mimo zastavěné území obce (K28)
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Tabulka 1. PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

Označení plochy

Název

Umístění

Poznámka

K1

doplnění alejových výsadeb

severní část SÚ

oboustranná alej podél ÚK, (ÚK navržena v KPÚ,
zatím nerealizována)

K2

doplnění ÚSES

severní část SÚ

včetně výsadeb podél vodoteče

K3

doplnění alejových výsadeb

severní část SÚ

jednostranná alej podél ÚK

K4

výsadby podél vodoteče

severní část SÚ

jednostranné

K5

doplnění alejových výsadeb

SV od obce

oboustranná alej podél ÚK

K6

doplnění ÚK

SV od obce

přístup k lesu

K7

doplnění alejových výsadeb

SV od obce

oboustranná alej podél ÚK (ÚK navržena v KPÚ,
zatím nerealizována)

K8

doplnění alejových výsadeb

V od obce

oboustranná alej podél II/117

K9

doplnění alejových výsadeb,
převedení extravilánových vod

V od obce

jednostranná alej podél ÚK, převedení
extravilánových vod podél K10 a Z5 do dešťové
kanalizace obce

K10

ÚK, převedení extravilánových vod

V od obce

jednostranná alej podél ÚK, převedení
extravilánových vod podél Z5 do dešťové kanalizace
obce

K11

mokrý poldr, otevření HOZ pod
poldrem, ochranná hráz podél
zastavěného území

V od obce

včetně zalučnění pozemků východně od K9

K12

zalučnění podél vodoteče

V od obce

zalučnění břehových partií s možnou jednostrannou
výsadbou

K13

doplnění alejových výsadeb

V od obce

oboustranná alej podél ÚK

17

označení
VPS

označení
VPO

VR1

WD1
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Označení plochy

Název

Umístění

Poznámka

K14

doplnění alejových výsadeb

JV od obce

jednostranná alej podél ÚK

K15

doplnění alejových výsadeb podél
ÚK, vyhlídkové místo v ploše KO

JV od obce

jednostranná alej podél ÚK, (ÚK navržena v KPÚ,
zatím nerealizována), vyhlídkové místo v ploše KO

K16

ozelenění zemědělského areálu

JV zastavěného
území

K17

doplnění alejových výsadeb

JV od obce

oboustranná alej podél II/230,

K18

rekultivace původní komunikace
II/230

JV od obce

zalučnění pozemků

K19

zachycení extravilánových vod
v otevřené vodoteči včetně vod
stékajících podél II/230

J od obce

jednostranné výsadby podél stávající i nové části
vodoteče

K20

zalučnění

J od obce

zalučnění svažitých pozemků v kontaktu se
zastavěným územím

K21

doplnění ÚSES

J od obce

LBK PŘ034- NE???

K22

účelová komunikace

J od obce na
hranici SÚ

propojení úseků lesních cest na pozemcích ZPF –
původní ÚK

K23

doplnění alejových výsadeb

J od obce

jednostranná alej podél ÚK, (ÚK navržena v KPÚ,
zatím nerealizována)

K24

účelová komunikace s alejovou
výsadbou

JZ od obce

propojení zastavěného území a ÚK navržené KPÚ
(podél ČOV)

K25

doplnění alejových výsadeb

J od obce

jednostranná alej podél ÚK, (ÚK navržena v KPÚ,
zatím nerealizována)

K26

cesta pro pěší

J od obce

Doplnění přístupu pěších z obce do lesa po hrázi
rybníka
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označení
VPS

označení
VPO

Označení plochy

Název

Umístění

Poznámka

K27

doplnění ÚSES

Z od obce

LBK 3007-PŘ034

VR3

K28

zachycení extravilánových vod a
jejich dovedení mimo zastavěné
území

Z od obce

odvedení extravilánových vod mimo zastavěné území

VR4

K29

zalučnění a alejová výsadba

Z od zastavěného
území

izolace Z3 od intenzivně využívaného ZPF a
povětrnostních vlivů
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S TANOVENÍ

PODMÍNEK

PR O

VYUŽITÍ

PLOCH

S ROZDÍLNÝM

ZPŮSOBEM

VYUŽITÍ

F.1. V Y M E Z E N Í

P O J M Ů F UN K ČN Í RE G UL A CE A S T A N O VE N Í O BE CN Ě PL A T N Ý CH
PO D M Í N E K F UN K ČN Í H O U S PO Ř ÁD ÁN Í

1.

Funkční regulativy jsou vyjádřeny výčtem staveb, objektů a zařízení, které odpovídají jednotlivým
urbanistickým funkcím (účelu využití pozemku). Využití funkčních ploch je definováno jako hlavní,
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné.

2.

Hlavnímu využití odpovídají stavby, objekty a zařízení, které v území či ploše převládají a určují
veškeré charakteristiky funkčního využití.

3.

Přípustnému využití odpovídají stavby, objekty a zařízení, které nejsou plošně a významově
rozhodující, ale mohou doplňovat hlavní využití.

4.

Stavba - pro potřeby funkční regulace se rozumí samostatně stojící objekt nebo objekt začleněný
v souvislé zástavbě.

5.

Zařízení – pro potřeby funkční regulace se rozumí část stavby s funkční náplní (zpravidla přípustnou
nebo podmíněně přípustnou) odlišnou od funkční náplně hlavní části stavby.

6.

Specifikací funkční náplně pro jednotlivou lokalitu může být dílčí položka funkčního využití území
vyloučena nebo omezena.

7.

V rámci všech funkčních ploch jsou přípustným využitím plochy okrasné a rekreační zeleně a liniová
zeleň, drobné vodní prvky (přirozené i umělé vodní toky a plochy s břehovými porosty, fontány, jezírka,
kašny, vodní kaskády atp.), městský mobiliář (lavičky, informační panely, altány atp.), drobná zahradní
architektura (plastiky atp.).

8.

V rámci všech funkčních ploch jsou podmíněně přípustným využitím fotovoltaické panely a sluneční
kolektory včetně souvisejících zařízení na objektech za podmínky, že nenarušují krajinný ráz, není-li
v konkrétní funkční ploše uvedeno jinak.

9.

V rámci všech funkčních ploch jsou podmíněně přípustným využitím stavby technické infrastruktury
pro využití energie vody, půdy, vzduchu. Jejich umístění bude individuálně posuzováno z hlediska
hygienických podmínek, vlivu na krajinný ráz atp.

10.

V rámci všech funkčních ploch jsou vždy nepřípustným využitím fotovoltaické elektrárny na terénu,
fotovoltaické elektrárny na sloupech, větrné elektrárny a bioplynové stanice.

11.

Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v
příslušných předpisech nad přípustnou míru s ohledem na charakter lokality, jsou v dané funkční ploše
nepřípustné, není-li jmenovitě stanoveno jinak.

12.

Na veškeré zemní práce a rekonstrukce historických objektů musí investor vždy zajistit podle zákona č.
20/1987 Sb. v platném znění archeologický dozor a záchranný archeologický výzkum.

F.2. Z ÁS AD Y

P RO S TO RO VÉ RE G UL A CE

1.

Obecná prostorová regulace je uvedena v kapitole F.4 – Funkční a prostorové regulativy pro plochy
s rozdílným způsobem využití.

2.

Veškeré změny staveb a dostavby ve stabilizovaných územích musí respektovat dosavadní charakter
zástavby, zejména:
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přestavby a dostavby objektů provádět tak, aby nedošlo k narušení uliční fronty, je-li pro danou
lokalitu charakteristická



při změnách staveb nebo při dostavbách do stávající zástavby dbát přiměřeného hmotového
rozsahu objektu dle konkrétní polohy



stavby přizpůsobit kontextu okolní zástavby v objemu a výšce staveb, typu a sklonu střechy,
umístění stavby na pozemku

V zastavitelných plochách, kde je předepsáno pořízení územní studie, mohou být obecné prostorové
regulativy dále upraveny těmito schválenými studiemi.

F.3. P ŘE H L E D
1.

TY P Ů PL O CH S RO Z D Í L N Ý M Z P ŮS O B E M V Y UŽ I TÍ

Plochy bydlení

B

bydlení v rodinných domech venkovského charakteru
2.

Plochy rekreace

R

rekreace individuální
rekreace hromadná
3.

Plochy občanského vybavení

RI
RH
O

občanské vybavení veřejného charakteru
občanské vybavení komerčního charakteru
tělovýchova a sport
4.

Plochy veřejných prostranství

Plochy dopravní infrastruktury

Plochy technické infrastruktury

DS
T

zařízení technické infrastruktury
7.

Plochy výroby

TI
V

zemědělská výroba
8.

Plochy zeleně

VZ
Z

zeleň izolační
nezastavitelné zahrady
9.

Plochy vodní a vodohospodářské

PD
PZ

D

doprava silniční
6.

OV
OM
OS

P

veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravní
veřejná prostranství s dominantní funkcí zeleně
5.

BV

ZI
ZZ
W

vodní plochy a koryta vodních toků
vodní plochy a koryta vodních toků v plochách ÚSES

21

W
W.1

ÚP Skašov

10.

Srpen 2013 (doplnění odůvodnění 12/2013)

Plochy zemědělské

N

plochy zemědělské
louky a pastviny v plochách ÚSES
louky a pastviny
11.

Plochy lesní

NZ
NZ.1
NZ.2

L

lesy

LF
lesy v plochách ÚSES

12.

Plochy přírodní

LF.1
K

ostatní krajinná zeleň
ostatní zeleň v plochách ÚSES

F.4. F UN K Č N Í

KO
KO.1

A P RO S TO RO VÉ RE G UL A TI VY P RO P L O C H Y S RO Z D Í L N Ý M Z P ŮS O BE M

VY UŽ I TÍ

F.4.1. P L O C H Y B Y D L E N Í
BV
Obsah:

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VESNICKÉHO CHARAKTERU
Území zástavby rodinných domů venkovského charakteru, určené pro bydlení, doplněné
okrasnými a užitkovými zahradami s možností drobného chovu domácího hospodářského
zvířectva.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 max. % zastavění
 min. % zeleně
 podlažnost

25%, nejvýše však 250 m2, u stávajících ploch v centru obce se připouští
zachování rozsahu zástavby dle katastrální mapy k datu 30.6.2013
60%, u stávajících ploch v centru obce se připouští zachování rozsahu ploch
zeleně dle katastrální mapy k datu 30.6.2013
max 2 NP včetně podkroví

HLAVNÍ VYUŽITÍ
 rodinné domy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou s možností chovu
drobného domácího zvířectva s výjimkou pozemků parc. č. 63/6, 63/1, 64, 1385, 1386, 56/1, 58, 47/1,
1387/1, 46, 48 k.ú. Skašov
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ






veřejná prostranství
parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby zóny
dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
garáže izolované nebo integrované do objektů na pozemcích RD
zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím
o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.)
o zařízení administrativní (kanceláře)
o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou plochou do 100 m2 včetně zázemí)
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o zařízení veřejného stravování s odbytovou plochou do 50 m2 (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace
atp.)
o zařízení sportovní (fit centra, sauny)
o zařízení kulturní (knihovny, galerie, kluby)
o zařízení pro děti a mládež (mikro-jesle, mikro-školky)
o zařízení zdravotnická (ordinace, laboratoře)
o zařízení pro sociální účely (denní stacionáře)
stavby pro veterinární péči (ordinace atp.)
sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové
kurty, hřiště na odbíjenou atp.) v rámci veřejných prostranství
stavby pro ubytování malé do 10 lůžek (penzióny, malé ubytovny)
stavby pro skladování plodin malé (seníky, stodoly)
stavby pro mechanizační prostředky
stavby a zařízení pro drobný chov hospodářského zvířectva (stáje, králíkárny, kurníky atp.)
včelnice a včelíny, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku a odstupovým vzdálenostem od
sousedních objektů

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 rodinné domy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou s možností chovu
drobného domácího zvířectva na pozemcích parc. č. 63/6, 63/1, 64, 1385, 1386, 56/1, 58, 47/1, 1387/1, 46,
48 k.ú. Skašov za podmínky přístupu ze západní strany od komunikace II/117
 budovy obytné malokapacitní sociálního charakteru (domy penzióny pro důchodce, domy s pečovatelskou
službou atp.), pokud svým objemem odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby
 v centru obce ve stabilizovaných plochách BV lze při splnění podmínky uzavřených hospodářských dvorů,
při splnění hygienických limitů a při zachování stávajícího charakteru zástavby situovat:
o stavby pro ubytování do 24 lůžek, pokud lze zajistit parkování na vlastním pozemku
o stavby pro výrobu a služby s omezeným vlivem na okolí (malovýrobní pekárny, autoservisy,
pneuservisy, truhlárny, lakovny, zámečnické provozy atp.)
o garáže pro nákladní automobily
 skleníky a bazény včetně zastřešení v zahradách rodinných domů smí celkově zabírat maximálně 15%
plochy zahradní zeleně, maximálně však 80m2
 zřizování sportovních hřišť v zahradách rodinných domů se připouští pouze v případech dostatečné
velikosti pozemku a odstupu od sousedních objektů – hřiště smí zabírat maximálně 25% plochy zahradní
zeleně a musí být umístěno ve stavbami uzavřeném dvoře
 u provozoven, povolených do 30.6.2013 včetně, jejichž funkční využití neodpovídá výše uvedenému
funkčnímu využití plochy, lze povolovat rozšiřování provozovny pouze v případě, že stávající provozovna
nemá negativní vliv na okolní prostředí
Podmínky obecné:
 u obytných ulic lze vzhledem k dopravnímu napojení povolovat stavby hlavního využití, z přípustného
využití pouze stavby bez nároku na další dopravní obsluhu
 parkování zákazníků služeb zajištěno na vlastním nebo pronajatém pozemku
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 odstavování nákladních automobilů mimo uzavřené dvory
 a vše ostatní
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F.4.2. P L O C H Y R E K R E A C E
RI
Obsah:

REKREACE INDIVIDUÁLNÍ
Stávající území pro individuální rekreaci s objekty individuální rekreace (chatami).

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 max.% zastavění
 min.% zeleně
 podlažnost

15%, nejvýše však 100m2
70%
max. 2 NP včetně podkroví

HLAVNÍ VYUŽITÍ
 stávající rekreační chaty v zahradách okrasných nebo užitkových
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ





parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby rekreantů
dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
včelnice a včelíny, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku
drobné zahradní stavby (stavby pro uskladnění zahradního nářadí, přístřešky do celkové plochy všech
staveb na pozemku s výjimkou skleníků do 16 m2)
 skleníky o celkové ploše max. 10m2
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní

RH
Obsah:

REKREACE HROMADNÁ – REKREAČNÍ AREÁLY
Plocha pro rekreační pobyt v lokalitě Skašovský les s krátkodobě pronajímatelnými chatami a
doprovodnou vybaveností pro rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 objekty musí svým architektonickým i objemovým řešením zástavby respektovat charakter místa, celkový
objem objektů nesmí být navyšován
 % zastavění minimální, max. však 25%
 min.% zeleně
60%
 podlažnost max. 2NP včetně podkroví
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 chatové objekty pro krátkodobý pronájem
 stavby pro stravování a relaxační vybavení
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím
o zařízení sportovní v objektech (fit centra, sauny, bazény)
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o zařízení pro správce a provoz
 sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové
kurty, hřiště na odbíjenou, minigolf, skateboard atp.)
 dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
 parkování pro potřebu lokality
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 a vše ostatní

F.4.3. P L O C H Y O B Č A N S K É H O V Y B A V E N Í
OV
Obsah:

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO CHARAKTERU
Plochy stávajícího veřejného vybavení převážně nekomerčního charakteru se stavbami pro
vzdělávání a výchovu, kulturu, zdravotní a sociální služby, veřejnou správu a integrovaný
záchranný systém.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 max. % zastavění
 min. % zeleně
 podlažnost

50%, resp. stávající stav
30%
2 NP včetně podkroví, resp. přizpůsobit charakteru okolní zástavby

HLAVNÍ VYUŽITÍ
 stavby pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, kulturu, zdravotní a sociální služby, stavby pro církevní
účely
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ









parkovací plochy osobních automobilů pro potřebu lokality
stavby pro záchranný integrovaný systém (požární zbrojnice atp.)
stavby pro ochranu veřejného pořádku (pro Policii ČR)
veřejná prostranství
stavby pro vědu a výzkum (výzkumná pracoviště, laboratoře atp.)
stavby pro sportovní účely (fit centra, sauny atp.)
stavby pro veřejné stravování drobná a střední (bufety, občerstvení, jídelny)
zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím
o zařízení pro obchodní účely malá (prodejny s celkovou plochou do 100 m2)
o zařízení administrativní
o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.)
o služební byty
 sportovní nekrytá hřiště pro potřeby funkce hlavní (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního
vybavení, hřiště se speciálním vybavením, minigolfová hřiště, areály zdraví atp.)
 dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní

25

ÚP Skašov
OM

Srpen 2013 (doplnění odůvodnění 12/2013)

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍHO CHARAKTERU

Obsah:

Plochy komerčního vybavení pro cestovní ruch, obchodní účely a veřejné stravování.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 max. % zastavění
 min. % zeleně
 podlažnost

stávající stav, resp. 40%
20%
stávající stav, resp. dle vazby na stávající zástavbu

HLAVNÍ VYUŽITÍ
 stavby pro služby cestovního ruchu (jídelny, restaurace, pohostinství, penziony atp.) s výjimkou pozemku
155 k.ú. Skašov
 stavby pro obchodní účely lokálního charakteru
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez vlivu na okolí (např. ateliéry, krejčovské dílny,
hodinářství, kadeřnictví atp.)
 parkovací a odstavné plochy pro potřebu lokality
 sportovní nekrytá hřiště pro potřeby funkce hlavní (kuželník, minigolfové hřiště atp.)
 zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím
o zařízení sportovní v objektech (např. fit centra, sauny, bazény)
o zařízení pro správce a provoz
 dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
 stavby veřejného charakteru definované pro funkční plochy OV – občanské vybavení veřejného charakteru
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
Poznámka:
 na pozemku stav. parc. 155 k.ú. Skašov je přípustné výhradně obchodní zařízení se smíšeným prodejem
(potraviny a ostatní výrobky denní potřeby)

OS
Obsah:

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Plochy pro tělovýchovu a sport lokálního významu.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 % zastavění
 podlažnost

minimální
max. 2NP

HLAVNÍ VYUŽITÍ
 víceúčelová vodní nádrž s možností koupání
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ





zázemí pro sportovce, zařízení pro správu a provoz
dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
zařízení veřejného stravování drobná (bufety, občerstvení, restaurace včetně víceúčelového sálu)
zařízení integrovaná do stávajících staveb s hlavním využitím
o zařízení sportovní v objektech (fit centra, sauny, bazény)
o zařízení zdravotnická malá (ordinace)
 sportovní nekrytá hřiště (hřiště na odbíjenou, minigolfové hřiště, inline dráha, horolezecké stěny atp.)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 a vše ostatní

F.4.4. P L O C H Y V E Ř E J N Ý C H P R O S T R A N ST V Í
PD

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S DOMINANTNÍ FUNKCÍ DOPRAVY

Obsah:

Plochy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (návesní prostor,
ulice).

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 návesní prostor, ulice
 stezky pro pěší a cyklisty
 parkově upravená zeleň
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 zařízení a objekty sloužící pro hromadnou dopravu (zastávky)
 parkovací stání osobních automobilů
 kaplička, pomník, památník, plastika
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 dětská hřiště, umožňuje-li to charakter a prostorové uspořádání veřejného prostoru (např. v obytné ulici)
 odstavování autobusů pouze v obcí vymezené ploše
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 odstavování nákladních automobilů
 a vše ostatní
Poznámka:
 plochy veřejných prostranství nejsou vzhledem ke své velikosti v grafické části popsány kódem
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S DOMINANTNÍ FUNKCÍ ZELENĚ

Obsah:

Plochy samostatných parkových úprav se zvýšenou funkcí okrasnou a rekreační.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 parkově upravená zeleň
 komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 kaplička, pomník, památník, plastika
 dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 zařízení a objekty sloužící pro hromadnou dopravu (zastávky) po odsouhlasení obcí
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní

F.4.5. P L O C H Y D O P R A V N Í I N F R A ST R U K T U R Y
DS

DOPRAVA MIMO ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ
Obsah:

Plochy silnic a účelových komunikací mimo zastavěné a zastavitelné území.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ





silnice II. třídy
místní komunikace
účelové komunikace
stezky pro pěší a cyklisty

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 zařízení a objekty sloužící pro hromadnou dopravu (zastávky, ostrůvky, točny)
 parkovací stání osobních automobilů
 doprovodná zeleň komunikací
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PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 u ploch účelových komunikací připouští úprava trasování účelové komunikace při zachování propojení
cílových míst původní účelové komunikace
 parkování autobusů a nákladních automobilů v místech, kde nesnižuje kvalitu využití okolních zastavěných
pozemků nebo nemá negativní vliv na krajinný ráz
Poznámka:
 plochy silniční dopravy nejsou vzhledem ke svému charakteru a velikosti v grafické části popsány kódem

F.4.6. P L O C H Y T E C H N I C K É I N F R A ST R U K T U R Y
ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

TI
Obsah:

Plochy pro zásobování vodou, plochy pro odkanalizování a čištění odpadních vod a plochy pro
nakládání s odpady.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 stavby a zařízení pro zásobování vodou (úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice)
 stavby a zařízení pro kanalizaci a čištění odpadních vod (ČOV, retenční nádrže)
 stavby pro nakládání s odpady
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 stavby a zařízení pro správce a provoz
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
Poznámka:
 vodojem v lokalitě Z7 na pozemku č. 1440 k.ú. Skašov bude umístěn v minimální vzdálenosti 5m od
hranice lesa

F.4.7. P L O C H Y V Ý R O B Y
VZ
Obsah:

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
Plochy speciálních staveb pro zemědělskou výrobu

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 max. % zastavění
 min. % zeleně
 podlažnost

50%
20%
max. 2 NP, resp. 12m
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HLAVNÍ VYUŽITÍ
 stavby a zařízení pro chov dobytka, drůbeže
 stavby pro úpravu a skladování plodin (seníky, sušičky, sila do výše 8 m)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez podstatného vlivu na okolí s vazbou na funkci hlavní
(zámečnictví atp.)
 sklady hnojiv a chemických přípravků
 stavby pro veterinární péči
 hnojiště, silážní jámy
 stavby pro nakládání s odpady (kompostárny)
 stavby pro správu a provoz
 služební byty
 zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím
o zařízení veřejného stravování malá (bufety, občerstvení)
o zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, dílny)
o zařízení pro obchodní účely malá (prodejny)
o zařízení administrativní (kanceláře)
 odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů
 odstavné a parkovací plochy osobních automobilů
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez podstatného vlivu na okolí (autoservisy, pneuservisy,
truhlárny, lakovny, zámečnické provozy atp.) v západní části areálu v případě nevyužití objektů pro
zemědělskou činnost
Podmínky obecné:
 veškeré záměry v plochách VZ musí vyhovět požadavkům dotčeného orgánu posuzujícího vlivy záměru na
životní prostředí
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní

F.4.8. P L O C H Y Z E L E N Ě
ZI
Obsah:

ZELEŇ DOPROVODNÁ A IZOLAČNÍ
Plochy sadovnických úprav v doprovodu komunikací, vodních toků, plochy intenzivní vysoké
zeleně izolující plochy bydlení od sousedních ploch s možností negativního vlivu na životní
prostředí.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
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HLAVNÍ VYUŽITÍ
 liniové a plošné sadovnické porosty
 travní porosty
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 travní porosty
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 nepřípustné je oplocování pozemků s výjimkou oplocování komunikací ve volné krajině jako zábrany proti
vstupu zvěře do komunikací
 a vše ostatní

ZZ
Obsah:

NEZASTAVITELNÉ ZAHRADY
Plochy větších zahrad samostatných i sdružených do větších celků.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 kultury ovocných stromů
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ





okrasné a užitkové zahradní kultury
studny
oplocení
drobná zahradní architektura (zahradní altány, pergoly atp.)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní

ZZ.1
Obsah:

NEZASTAVITELNÉ ZAHRADY V PLOCHÁCH ÚSES
Plochy větších zahrad samostatných i sdružených do větších celků, které jsou součástí ploch
ÚSES. Funkční využití ploch se řídí plánem ÚSES.

Dále viz ZZ – Nezastavitelné zahrady, pokud funkční využití neodporuje plánu ÚSES
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F.4.9. P L O C H Y V O D N Í A V O D O H O SP O D Á Ř SK É
VODNÍ PLOCHY A KORYTA VODNÍCH TOKŮ

W
Obsah:

Plochy řek, rybníků a nádrží a drobných vodních toků, které plní funkce ekologicko-stabilizační,
rekreační, estetické, hospodářské.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 přirozené, upravené a umělé vodní toky a plochy pro vodohospodářské a rekreační využití a ekologickou

stabilizaci krajiny
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vodohospodářská zařízení a úpravy (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy aj.)
 stavby pro přemostění vodních toků (mosty pro motorovou, lávky pro pěší a cyklisty)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
VODNÍ PLOCHY A KORYTA VODNÍCH TOKŮ V PLOCHÁCH ÚSES

W.1
Obsah:

Plochy řek, rybníků a nádrží a drobných vodních toků, které plní funkce ekologicko-stabilizační,
rekreační, estetické, hospodářské a jsou součástí ploch ÚSES. Funkční využití ploch se řídí
plánem ÚSES.
Dále viz W, pokud funkční využití neodporuje plánu ÚSES

F.4.10. P L O C H Y Z E M Ě D Ě L S K É
NZ
Obsah:

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy orné půdy a travních porostů sloužících zemědělské výrobě, pěstování technických plodin
a biomasy.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 orná půda
 travní porosty
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy,
meze, keřové pláště atp.)
 břehové porosty vodotečí a vodních ploch
 intenzívní zelinářské a květinářské kultury
 včelnice a včelíny
 účelové komunikace
 pěší cesty, cyklistické a jezdecké stezky
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ





přístřešky pro pastevní chov hospodářského zvířectva při splnění podmínky zalučnění pozemků
v odůvodněných případech se při kladném odborném posouzení připouští výsadba ovocných sadů
v odůvodněných případech se při kladném odborném posouzení připouští zalesňování pozemků
ohradníky pro účely pastevectví (hovězí dobytek, koně, ovce atp.) v případě zalučnění pozemků při splnění
podmínky zachování průchodnosti účelových komunikací a komunikací pro pěší a cyklisty, vyznačených v
ÚP
 zřizování intenzivních chovů zvěře (například obory, farmové chovy a bažantnice) při splnění podmínky
zachování průchodnosti účelových komunikací, zakreslených v územním plánu
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 oplocování pozemků z vlastnických a jiných důvodů
 umísťování stožárů větrných elektráren
 stavby a zařízení pro zemědělství dle §18, odst. 5 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění
s výjimkou staveb a zařízení, uvedených v přípustném a podmíněně přípustném využití
 a vše ostatní

NZ.1

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - LOUKY A PASTVINY V PLOCHÁCH ÚSES
Plochy luk, pastvin a ostatních travních porostů, doplněné plochami ostatní krajinné zeleně, které
v krajině plní zejména funkci estetickou, ekologicko-stabilizační a protierozní a jsou součástí
ploch ÚSES. Funkční využití ploch se řídí plánem ÚSES.

Obsah:

Dále viz NZ.2 – Plochy zemědělské - Louky a pastviny, pokud funkční využití neodporuje
plánu ÚSES

Poznámka:
 V plochách NZ.1 se připouští pastevní hospodaření, nesmí však být zamezeno migraci živočichů.

NZ.2
Obsah:

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - LOUKY A PASTVINY
Plochy luk, pastvin a ostatních travních porostů, doplněné plochami ostatní krajinné zeleně, které
v krajině plní zejména funkci ekologicko-stabilizační a protierozní.
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OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 travní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy,
meze, keřové pláště atp.)
 břehové porosty vodotečí a vodních ploch
 otevřené přístřešky pro účely celoročního pastevního chovu (hovězí dobytek, koně, ovce atp.)
 účelové komunikace
 pěší cesty a cyklistické a jezdecké stezky
 včelnice a včelíny
 zařízení rekreační nekrytá plošná přírodního charakteru (pobytové louky, areály zdraví s jednotlivými
stanovišti pohybových aktivit atp.)
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 ohradníky pro účely pastevectví (hovězí dobytek, koně, ovce atp.) při splnění podmínky zachování
průchodnosti účelových komunikací a komunikací pro pěší a cyklisty, vyznačených v ÚP
 v odůvodněných případech se při kladném odborném posouzení připouští výsadba ovocných sadů
 v odůvodněných případech se při kladném odborném posouzení připouští výsadba lesa
 zřizování intenzivních chovů zvěře (například obory, farmové chovy a bažantnice) při splnění podmínky
zachování průchodnosti účelových komunikací, zakreslených v územním plánu
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 oplocování pozemků z vlastnických a jiných důvodů
 stavby a zařízení pro zemědělství dle §18, odst. 5 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění
s výjimkou staveb a zařízení, uvedených v přípustném a podmíněně přípustném využití
 a vše ostatní

F.4.11. P L O C H Y L E SN Í
LF
Obsah:

LESY
Plochy hospodářských, rekreačních a ochranných lesů, které v krajině plní zejména funkci
ekologicko stabilizační a protierozní. Plochy lesů zahrnují články územního systému ekologické
stability krajiny (dále ÚSES).

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 lesní porosty pro hospodářské využití, lesy ochranné a lesy zvláštního určení
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ










náletové dřeviny na rozhraní lesů a ZPF
luční porosty v rámci lesních porostů
lesnické školky a arboreta
dočasné oplocování lesních školek a pozemků s mladou výsadbou stromů za účelem jejich ochrany před
okusem zvěří
plochy pro manipulaci s dřevní hmotou
včelnice a včelíny
účelové komunikace
pěší cesty, cyklistické a jezdecké stezky
zřizování intenzivních chovů zvěře (například obory, farmové chovy a bažantnice) při splnění podmínky
zachování průchodnosti účelových komunikací, zakreslených v územním plánu a katastrální mapě

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 oplocování pozemků z vlastnických a jiných důvodů za účelem omezení obecného užívání lesa
 zřizování intenzivních chovů zvěře (například obory, farmové chovy a bažantnice)
 a vše ostatní
LESY V PLOCHÁCH ÚSES

LF.1
Obsah:

Plochy hospodářských, rekreačních a ochranných lesů, které v krajině plní zejména funkci
ekologicko stabilizační a protierozní a jsou součástí ploch ÚSES. Plochy lesů zahrnují a
přechodové plochy ostatní krajinné zeleně a drobné plochy lučních porostů. Funkční využití
ploch se řídí plánem ÚSES.
Dále viz LF – Lesy, pokud funkční využití neodporuje plánu ÚSES

F.4.12. P L O C H Y P Ř Í R O D N Í
KO
Obsah:

OSTATNÍ KRAJINNÁ ZELEŇ
Nelesní dřevinné porosty (remízy, staré sady, liniové volné a doprovodné porosty), které plní v
krajině funkci ekologicko-stabilizační, protierozní a estetickou a dotvářejí charakteristický
krajinný ráz.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště atp.)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 břehové porosty vodotečí a vodních ploch
 travní porosty
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 dočasné oplocování pozemků s mladou výsadbou stromů za účelem jejich ochrany před účinky zemědělské

techniky a před okusem zvěří
 komunikace účelové
 pěší cesty a cyklistické a jezdecké stezky
 včelnice a včelíny

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 alejové výsadby, nahrazující stávající plošné keřové porosty podél komunikací, za podmínky souhlasu DO
 zřizování intenzivních chovů zvěře (například obory, farmové chovy a bažantnice) při splnění podmínky
zachování průchodnosti účelových komunikací, zakreslených v územním plánu
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 oplocování pozemků z vlastnických a jiných důvodů
 stavby a zařízení pro zemědělství dle §18, odst. 5 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění
s výjimkou staveb a zařízení, uvedených v přípustném a podmíněně přípustném využití
 a vše ostatní
Poznámka:
 menší plochy ostatní krajinné zeleně nejsou v grafické části popsány kódem
OSTATNÍ KRAJINNÁ ZELEŇ V PLOCHÁCH ÚSES

KO.1
Obsah:

Nelesní dřevinné porosty (remízy, staré sady, liniové volné a doprovodné porosty), které plní v
krajině funkci ekologicko-stabilizační, protierozní a estetickou a jsou součástí ploch ÚSES.
Součástí ploch jsou pozemky ZPF zejména v mezofilních prvcích ÚSES. Funkční využití ploch
se řídí plánem ÚSES.
Dále viz KO – Ostatní krajinná zeleň, pokud funkční využití neodporuje plánu ÚSES

Poznámka:
 V plochách KO.1 se připouští pastevní hospodaření , nesmí však být zamezeno migraci živočichů.

G.

V YMEZENÍ
OPATŘENÍ ,

VEŘEJNĚ PROS PĚŠNÝCH STAVEB , VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ O BRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOC H PRO AS ANACI , PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A
STAVBÁM VYVLASTNIT

G.1. V E ŘE J N Ě
WD1

P RO S PĚ Š N É S T A V B Y D O PR A VN Í A T E CHN I CK É I N F R AS T RU K T U RY

místní komunikace v lokalitě Z5 včetně navazující účelové komunikace K10 a včetně
převedení extravilánových vod do dešťové kanalizace obce
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G.2. V E ŘE J N Ě

P RO S PĚ Š N Á O P A T ŘE N Í

G.2.1. S N I Ž O V Á N Í O H R O Ž E N Í Ú Z E M Í P O V O D N Ě MI A J I N Ý M I P Ř Í R O D N Í M I K A T A S T R O F A M I ,
Z V Y Š O V Á N Í R E T E N Č N Í C H SC H O P N O S T Í Ú Z E M Í , Z A L O Ž E N Í P R V K Ů Ú Z E M N Í H O
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ S TABILITY

VR1

založení prvku ÚSES (část K2)

VR2

založení prvku ÚSES (část K21)

VR3

založení prvku ÚSES (část K27)

VR4

protipovodňové opatření - (K11) – mokrý poldr, otevření HOZ pod poldrem, ochranná hráz,
zalučnění podél zastavěného území

VR5

protipovodňové opatření (K19) - zachycení extravilánových vod v otevřené vodoteči včetně
vod stékajících podél II/230

VR6

protipovodňové opatření (K28) - zachycení extravilánových vod v otevřené vodoteči

G.3. S T AV BY

A O P A T ŘE N Í K Z A J I Š ŤO V ÁN Í BE Z PE ČN O S TI S T Á T U

V řešeném území nejsou tyto stavby a opatření uplatněny.

G.4. A S A N A CE

ÚZ E M Í

V řešeném území nejsou uplatněny požadavky na asanace území.

H.
WD1

I.

V YMEZENÍ

VEŘEJNĚ PROS PĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRAN STVÍ ,
PRO KTERÉ LZE UPL ATN IT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
místní komunikace v lokalitě Z5 včetně navazující účelové komunikace K10 a včetně
převedení extravilánových vod do dešťové kanalizace obce
poz. parc. 89, 90/1, 93, 104/2, 104/9, 107 a stav. parc.7/1 k.ú. Skašov ve prospěch obce
Skašov

K OMPENZAČNÍ

OPATŘENÍ PODLE

§ 50

ODST .

6

STAVEBNÍHO ZÁKONA

Kompenzační opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona nejsou v řešeném území požadována.

J.

V YMEZENÍ

PLOCH A KORI DORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČ ETNĚ PODMÍNEK PRO JE HO PROVĚŘENÍ
V řešeném území nejsou plochy koridorů územních rezerv vymezeny.
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V YMEZENÍ

PLOCH A KORID ORŮ , VE KTERÝCH JE ROZHOD OVÁNÍ O ZMĚNÁC H
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHO DOU O PARCELACI

Územním plánem nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci.

L.

V YMEZENÍ

PLOCH A KORI DORŮ , VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJIC H
VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDI Í PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ , A STANOVENÍ
LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚS, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZ OVATELEM A VLOŽENÍ D AT
O ÚS DO EVIDENCE ÚZEMNĚ P LÁNOVACÍ ČINNOSTI

Územním plánem nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
prověřením změn jejich využití územní studií.

M. E TAPIZACE

NAVRŽENÉHO ROZVOJE

Pořadí změn v území není stanoveno.

N.

V YMEZENÍ

ARCHITEKTONI CKY NEBO URBANISTICK Y VÝZNAMNÝCH STAVEB ,
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRA COVÁVAT ARCHITEKTONI CKOU ČÁST PRO JEKTOVÉ
DOKUMENTACE JEN AUTO RIZOVANÝ ARCHITEKT
V řešeném území nejsou tyto stavby vymezeny.

O.

Ú DAJE

O POČTU LISTŮ Ú ZEMNÍHO PLÁNU A POČT U VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICK É Č ÁSTI
Počet listů textové části

38 formátů A4

Počet výkresů grafické části

4
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II.
A. P OSTUP

ODŮVODNĚNÍ

PŘI POŘÍZENÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU

Záměr pořídit územní plán Skašov byl schválen na základě usnesení zastupitelstva obce Skašov
konaného dne 24.6.2011. Důvodem pro pořízení nového Územního plánu Skašov je potřeba mít v dalším
období k dispozici komplexní Územně plánovací dokumentaci, která stanoví hlavní zásady rozvoje sídla.
Dne 7.7.2011 požádala obec Skašov Městský úřad Přeštice (dále jen MěÚ Přeštice), odbor výstavby a
územního plánování o pořízení nového územního plánu. Dne 9.9.2011 pořizovatel provedl průzkum celého
správního území obce Skašov a se starostou obce byly projednány požadavky občanů a obce. Dne 3.10.2011
oznámil MěÚ Přeštice, odbor výstavby a územního plánování zahájení projednávání návrhu zadání územního
plánu Skašov veřejnou vyhláškou kdy a kde je možno do návrhu zadání nahlížet. Zastupitelstvo obce Skašov
ve svém usnesení ze dne 16.12.2011 schválilo zadání územního plánu Skašov. Dne 19.2.2013 byl předložen
pořizovateli návrh územního plánu Skašov. Pořizovatel, oznámil dne 6.3.2013 dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) konání společného jednání o návrhu územního plánu
Skašov. Zároveň byl návrh územního plánu zveřejněn veřejnou vyhláškou a jedno pare návrhu územního
plánu bylo předáno Krajskému úřadu Plzeňského kraje – odboru regionálního rozvoje pro posouzení.
Společné jednání se konalo dne 26.3.2013. Všechny stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu územního
plánu Skašov byly do návrhu územního plánu zapracovány. Na základě stanoviska Krajského úřadu
Plzeňského kraje, který nesouhlasil se zařazením lokality Z3 – „K Týništi“ do územního plánu Skašov bylo
svoláno místní šetření týkající se výskytu zvláště chráněných rostlin v lokalitě Z3 určené územním plánem
k zastavění. Na základě místního šetření doplnil Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí
původní stanovisko s tím, že souhlasí se zařazením pouze části lokality Z3 „K Týništi“ do územního plánu
Skašov do rozvojové plochy (výstavba). Dne 5.6.2013 zaslal pořizovatel stanoviska dotčených orgánů a
připomínky veřejnosti Krajskému úřadu Plzeňského kraje – odboru regionálního rozvoje.
Krajský úřad Plzeňského kraje odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku posoudil návrh ÚP
Skašov a sdělil, že neshledal nedostatky, které by bránily v zahájení řízení o územním plánu dle § 52
stavebního zákona.
Řízení o upraveném a posouzeném návrhu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu s § 52
stavebního zákona. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Přeštice (odbor výstavby a
územního plánování) a Obecním úřadě ve Skašově. Současně bylo oznámení o veřejném projednání vystaveno
ke shlédnutí na internetových stránkách Města Přeštice. Veřejné projednání se konalo dne 24.10.2013 a byl
z něj pořízen zvukový a písemný záznam. Dále pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
výsledky projednání a zpracoval návrh vyhodnocení připomínek. Námitky proti návrhu ÚP Skašov nebyly
uplatněny. Návrh vyhodnocení připomínek byl v souladu s § 53 stavebního zákona doručen dotčeným
orgánům a krajskému úřadu. Dalším krokem bylo předložení územního plánu zastupitelstvu obce Skašov ke
schválení.

B.

V YHODNOCENÍ

SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO R OZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTAC Í VYDANOU KRAJEM , VYHODNOCENÍ KOORDINA CE
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZT AHŮ

B.1. V Y H O D N O CE N Í

S O UL A D U S PO L I TI K O U ÚZ E M N Í HO R O Z VO J E
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Politika územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“), schválená usnesením vlády ČR č. 929
ze dne 20.7.2009 nemá na zpracování územního plánu obce Skašov žádné konkrétní požadavky, omezení ani
doporučení. Správní území obce Skašov leží mimo rozvojové oblasti a osy a mimo trasy dopravní a technické
infrastruktury vymezené politikou územního rozvoje, není vymezenou specifickou oblastí.
V rámci republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území je nutné
vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(záplavy) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Územní plán byl zpracován v souladu s těmito
požadavky.

B.2. V Y H O D N O CE N Í

S O UL A D U S ÚZ E M N Ě PL ÁN O V A CÍ D O K UM E N T ACÍ VY D AN O U K R A J E M

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, schválené zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2.9.2008,
nezařazují území obce Skašov do nově vymezených rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických
oblastí. Z dokumentace nevyplývají pro řešení územního plánu Skašov žádné konkrétní požadavky.
Územní plán respektuje obecné požadavky ZÚR Plzeňského kraje:


podporuje intenzifikaci využití zastavěných ploch



chrání dominanty krajiny



navrženými opatřeními zvyšuje retenční schopnost krajiny



vymezuje regionální systém ekologické stability v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální krajinná
rozhraní, hranice pozemků KN a lesnického detailu (regionální biocentrum RB 3007, regionální
biokoridor RK 2011)

B.3. V Ý ČE T

Z ÁL E Ž I TO S TÍ N AD M Í S TN Í HO VÝ Z N AM U , K TE RÉ N E J S O U ŘE Š E N Y
V Z ÁS AD Á CH ÚZ E M N Í H O RO Z VO J E (43 O D S T . 1 S T A VE BN Í H O Z ÁK O N A ),
S O D ŮV O D N Ě N Í M PO T Ř E BY J E J I C H VY M E Z E N Í

Územní plán Skašov nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách
územního rozvoje Plzeňského kraje.

C.

V YHODNOCENÍ

KOORDINACE Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZT AHŮ

Z ÚPD sousedních správních obvodů nevyplývají pro ÚP Skašov žádné konkrétní požadavky.
Návrh rozvoje, obsažený v ÚP Skašov, nemá negativní dopady na správní území sousedních obcí.
Regionální a lokální územní systém ekologické stability byl převzat z ÚAP, jednotlivé skladebné prvky
byly územním plánem zpřesněny na aktuální krajinná rozhraní, hranice pozemků KN a lesnického detailu.
Skladebné prvky ÚSES byly koordinovány na hranicích správních území dle předaných podkladů.
Územní plán Skašov navrhuje doplnění systému účelových komunikací v krajině. Účelové komunikace
slouží současně pro obhospodařování krajiny a pro rekreaci a k vzájemnému propojení Skašova a sousedních
obcí účelovými komunikacemi mimo hlavní dopravní tahy. Účelové komunikace přecházející na sousední
správní území je nutno provázat s cestní sítí v sousedních správních územích.
Prvky, přecházející na sousední správní území, jsou rozděleny podle jednotlivých správních území
takto:
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Okres Plzeň –jih: ORP Přeštice
Správní území Týniště
k.ú. Týniště u Horšic


-

Správní území Horšice
k.ú. Újezd u Horšic


navázání účelové komunikace K1 na systém cest ve správním území (propojení Skašov – Újezd)

Okres Plzeň –jih: ORP Blovice
Správní území Letiny
k.ú. Letiny


navázání účelové komunikace Skašovským lesem do Kbelnice
k.ú. Lázně Letiny



navázání účelové komunikace Skašovským lesem do Lázní Letiny
k.ú. Svárkov



navázání účelové komunikace K13 (propojení Skašov – Březí)

Okres Plzeň –jih: ORP Nepomuk
Správní území Žinkovy
k.ú. Březí


navázání účelové komunikace K13 (propojení Skašov – Březí)

Okres Klatovy: ORP Klatovy
Správní území Měčín
k.ú. Radkovice u Měčína


D.

obnova účelové komunikace K22 po hranici správních území

V YHODNOCENÍ
S POŽADAVKY

SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁ NOVÁNÍ , ZEJMÉNA
NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH

HODNOT ÚZEMÍ A POŽAD AVKY NA OCHRANU NEZA STAVĚNÉHO ÚZEMÍ

D.1. Z P ŮS O B

Z AJ I Š TĚ N Í O C H R AN Y U R B AN I S TI C K Ý CH A AR C HI T E K TO N I CK Ý CH HO D N O T
ÚZ E M Í A O C H R AN Y N E Z AS T AVĚ N É HO ÚZ E M Í

Urbanistické a architektonické hodnoty území a ochrana nezastavěného území je zajištěna celkovým
řešením územního plánu, zejména důsledným uplatňováním:


urbanistické koncepce rozvoje obce, specifikované v kapitole C.1 Urbanistická koncepce a v kapitole E.
Koncepce uspořádání krajiny výrokové části územního plánu
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koncepce uspořádání krajiny, specifikované v kapitole E a sídelní zeleně, specifikované v kapitole C.3



podmínek urbanistické koncepce pro vymezené zastavitelné plochy a plochy územních rezerv včetně
podmínek pro rozhodování o změnách v území, tj. požadavků na zpracování územní studie ve vybrané
ploše a požadavků na urbanistickou koncepci, specifikovaných v kapitole C.2 - Vymezení zastavitelných
ploch a ploch přestavby



funkčních a prostorových regulativů pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, specifikovaných
v kapitole F. územního plánu; tyto regulativy umožňují v jednotlivých plochách umísťovat takové
činnosti, které se doplňují, nejsou ve vzájemném rozporu a při jejich správném uplatnění eliminují
možné konflikty uživatelů zastavěného a zastavitelného území; funkční regulativy jsou stanoveny rovněž
pro nezastavěné území, spolu s navrženým systémem cestní sítě vytvářejí podmínky pro zachování, resp.
zvýšení prostupnosti krajiny; prostorové regulativy jsou stanoveny s ohledem na zachování hodnot
krajinného rázu
Předmětem urbanistické a architektonické ochrany v území je zejména



hodnotné přírodní prostředí v celém správním území, tj. vodní plochy a toky, zejména Zlatý potok,
údolní nivy vodních toků, lesní masiv v severní části správního území



plochy s trvalými travními porosty, jež jsou územním plánem zachovány a dále v odůvodněných
případech rozšiřovány. Jedná se zejména o plochy v okolí vodních toků a na plochách ohrožených vodní
erozí.



hodnota stavební dominant, chráněna je kaple ve Skašově úpravou prostorových regulativů zástavby ve
Skašově, zejména v plochách bydlení

E.

V YHODNOCENÍ

SOULADU S POŽADAVKY ZÁKONA A JEHO PROVÁD ĚC ÍCH

PŘEDPISŮ
Způsob řešení je v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace ve znění zákona 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území.
V územním plánu byla použita následující grafická a textová řešení, která nejsou v uvedených
předpisech specifikována:


V územním plánu v kapitole „F.3 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití“ jsou nad rámec
vyhlášky 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území dle Hlavy II – Plochy s rozdílným
způsobem využití vymezeny „Plochy zeleně“, které nelze zařadit do jiných funkčních ploch. Plochy
zeleně jsou dále podrobněji členěné:
-

ZI

zeleň izolační

-

ZS

nezastavitelné zahrady



V hlavním výkresu jsou zakresleny navrhované i stávající rozvody VN a navrhované i stávající
trafostanice. V legendě je stav a návrh graficky rozlišen. Grafické zobrazení bylo zvoleno s ohledem na
přehlednost předávané informace.



Dle vyhlášky 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území dle Hlavy II – Plochy s rozdílným
způsobem využití, § 16 Plochy přírodní zahrnují pozemky národního parku (v řešeném území se
nevyskytuje), pozemky v I. a II. zóně CHKO (v řešeném území se nevyskytuje), pozemky v ostatních
zvláště chráněných územích (v řešeném území se nevyskytují), pozemky EVL (v řešeném území se
nevyskytují) a pozemky biocenter. Pokud by bylo toto ustanovení plně respektováno, byla by pouze 4
biocentra ve správním území (z toho všechna na lesní půdě) vymezena jako „plochy přírodní“, ostatní
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ZPF by byl zahrnut v „plochách zemědělských“ (včetně biokoridorů), čímž by řešení nezastavěného
území zcela ztratilo vzájemné souvislosti a přehlednost. Navíc:
-

funkční biocentra jsou umístěna ve fungujících hospodářských lesích – přitom vymezení
biocentra ve funkčním lese klade na tuto plochu pouze podmínku, že nesmí být snížena
ekologická stabilita biocentra při hospodářském využívání, zvyšování její stability je
samozřejmě vhodné, to však bude zabezpečeno lesním hospodářským plánem

-

nefunkční koridory se nacházejí na plochách zemědělského půdního fondu, většinou orné
půdě, kde bez vymezení jako plochy přírodní není většinou možné ÚSES založit

Z důvodu zachování přehlednosti vzájemných vazeb v krajině proto zpracovatel:
-

-

F.

ÚSES v hlavním výkrese zakreslil jako funkci překryvnou a dále:


ve funkčních biocentrech ponechal „Plochy lesní – lesy v plochách ÚSES“, resp.
„Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a koryta vodních toků v plochách
ÚSES“



stejný postup byl použit u funkčních biokoridorů obou typů



u navrhovaných biokoridorů, tj. u ploch, ve kterých je nutné zajistit převod z orné půdy
na louky a pastviny a tyto plochy doplnit ostatní krajinnou zelení, resp. zajistit převod
na ostatní krajinnou zeleň, byly plochy zařazeny do „Ploch přírodních – ostatní krajinná
zeleň v plochách ÚSES“, resp. do „Ploch zemědělských – louky a pastviny v plochách
ÚSES“, jejich možné využití je specifikováno regulativy, uvedenými v kapitole F.

pod „Plochy přírodní“ zahrnul plochy ostatní krajinné zeleně, neboť v krajinném rázu celého
správního území mají významnou krajinotvornou roli a toto funkční vymezení v hlavním
výkrese vytváří podmínky pro jejich ochranu; nutno upozornit, že ostatní krajinná zeleň (KO)
není vždy totožná s plochami ostatních ploch – neplodné půdy dle katastrální mapy, např.
krajinná zeleň na rozhraních lesů a zemědělské půdy je řazena do Ploch lesních (LF).

V YHODNOCENÍ

SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZ PORŮ

F.1. C I VI L N Í

O C H R AN A

Obec Skašov nemá zpracovaný havarijní plán. Ochrana obyvatelstva obce při vzniku mimořádné
události je řešena aktuálně se zvyklostmi v obci za spolupráce vedení obce, Sboru dobrovolných hasičů
Skašov a obyvatel obce. Základní úkoly ve vztahu k ochraně obyvatelstva jsou především varování osob,
jejich případná evakuace a zajištění základních životních potřeb v podmínkách jejich nouzového přežití.
Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví §16 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Těžiště ukrytí obyvatelstva obce je v improvizovaném
ukrytí. Stálé úkryty se ve správním území obce nevyskytují.
Improvizované úkryty (dále jen IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a
tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivními prachem a proti tlakovým účinkům zbraní
hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve
vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení
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upraven. Prostory budou upravovány svépomoci fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro
ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.
Na území obce nejsou stanoveny žádné zóny havarijního plánování. Na území obce nejsou skladovány
nebezpečné látky, které by v případě havárie mohly ohrozit zdraví a životy obyvatel obce.
V případě narušení dodávek pitné vody zabezpečí obec nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
(voda v cisternách, dovoz balené vody) na stanovených odběrních místech. Také lze využít stávajících studní u
rodinných domů a občanské vybavenosti, které nebudou kontaminací zasaženy.
Pro odběrná místa pitné vody se územním plánem navrhují odběrní místa:


stanoviště č.1 – v severní části obce pozemek parc. č. 1042/80 k.ú. Skašov (Odbočka ze silnice II/117 k
hájovně)



stanoviště č.2 – ve střední části obce pozemek stav. parc. č. 155 k.ú. Skašov (při silnici II/117 u prodejny
potravin)



stanoviště č.3 – v jižní části obce pozemek parc. parc. 18/3 k.ú. Skašov (při silnici II/230)



stanoviště č.4 – ve střední části obce pozemek parc. č. 1381/10 k.ú. Skašov (při silnici II/117 u kapličky)
Pro skladování balené pitné vody jsou určeny prostory obecního úřadu Skašov 55.

Při nouzovém zásobování pitnou vodou budou dodávky pitné vody zabezpečeny v požadovaném
množství a jakosti v rozsahu:

-

pro první dva dny 5 litrů na osobu a den
pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den.

Dlouhodobý plošný výpadek elektrické energie je málo pravděpodobný. V obci nejsou umístěny žádné
provozy (nemocnice apod.) vyžadující nepřetržitou dodávku elektrické energie, u nichž by bylo nutno řešit
krizovou situaci náhradním zdrojem.

F.2. V Y H O D N O CE N Í

S T AN O VI S E K D O T ČE N Ý CH O R GÁ N Ů , U PL A TN Ě N Ý CH V R ÁM CI
S PO L E ČN É H O J E D N ÁN Í O N Á VR H U ÚP S K AŠ O V

Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se
uskutečnilo dne 26.3.2013.

F.2.1. D O T Č E N É O R G Á N Y , K T E R É U P L A T N I L Y SV Á ST A N O V I S K A A J E J I C H V Y H O D N O C E N Í
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle ust. §
77 a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění nesouhlasí se
zařazením rozvojové lokality Z3 „K Týništi“ do územního plánu obce Skašov. Na lokalitě Z3 „K Týništi“ je
evidován výskyt zvláště chráněného druhu rostliny upolín evropský (Trollius europaeus). Dle ust. § 49 odst. 1
jsou zvláště chráněné rostliny chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových
stádiích, chráněn je rovněž jejich biotop.
Vyhodnocení: Na základě stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, který nesouhlasil se
zařazením lokality Z3 – „K Týništi“ do územního plánu Skašov bylo svoláno místní šetření týkající se výskytu
zvláště chráněných rostlin v lokalitě Z3 určené územním plánem k zastavění. Dne 20.5.2013 bylo provedeno
terénní šetření na lokalitě za účasti L. Pivoňkové z KÚPK, odboru životního prostředí, J. Vokráčkové z MěÚ
Přeštice, odboru životního prostředí a K. Šrámka, starosty Obce Skašov. Na základě místního šetření doplnil
Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí původní stanovisko s tím, že souhlasí se zařazením
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pouze části lokality Z3 „K Týništi“ do územního plánu Skašov do rozvojové plochy (výstavba). Rozsah
lokality Z3 „K Týništi“ byl v návrhu ÚP Skašov dle požadavků KÚPK, odboru životního prostředí upraven.

F.2.2. D O T Č E N É O R G Á N Y , K T E R É U P L A T N I L Y V E S T A N O V E N É L H Ů T Ě SO U H L A S N Á
ST A N O V I S K A B E Z P Ř I P O M Í N E K

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická 25, Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kroupova 18, Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
Škroupova 18, Plzeň

F.2.3. D O T Č E N É O R G Á N Y , K T E R É V E ST A N O V E N É L H Ů T Ě P Ř I P O M Í N K Y N E U P L A T N I L Y
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, Plzeň
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Městský úřad Přeštice, odbor školství, kultury a památkové péče, Masarykovo nám. 107, Přeštice
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo nám. 107, Přeštice
Státní pozemkový úřad, Plzeň – jih
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 107, Přeštice

G.

V YHODNOCENÍ

VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZ EMÍ A
INFORMACE O VÝSLEDCÍ CH TOHOTO VYHODNOCEN Í VČETNĚ
VYHODNOC ENÍ VLIVŮ N A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁKLADNÍ
VÝSLEDKŮ

Dotčený orgán - Krajský úřad Plzeňského kraje - neuplatnil při projednávání zadání požadavek
posouzení navrhovaných změn v území z hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučil významný vliv řešení
územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
proto zpracováváno nebylo.

H.

S TANOVISKO K RAJSKÉHO

ÚŘADU PODLE

§50

ODST .

5

KÚ PK, odbor životního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle § 77a, odst. 4, písm. n), zák. č.
114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyloučil ve svém stanovisku k zadání územního
plánu Skašov vliv navrženého řešení na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Uvedená koncepce řeší
území v blízkosti evropsky významné lokality Zlatý potok, svým charakterem ji však nijak neovlivňuje.
KÚ PK, odbor životního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle § 22, zák. č. 100 / 2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, nepožadoval ve svém stanovisku k zadání územního
plánu Skašov zpracování vyhodnocení vlivů návrhu zadání územního plánu Skašov z hlediska vlivů na životní
prostředí.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

45

ÚP Skašov

I.

Srpen 2013 (doplnění odůvodnění 12/2013)

S DĚLENÍ ,

JAK BYLO STANOVISKO
ZOHLEDNĚNO

K RAJSKÉHO

ÚŘADU PODLE

§50

ODST .

5

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

J.

V YHODNOCENÍ

SPLNĚNÍ Z ADÁNÍ A POKY NŮ PRO ZPRACOV ÁNÍ NÁVRHU

Návrh ÚP respektuje schválené zadání územního plánu.
Zadání územního plánu v kapitole c) uložilo zpracovateli ÚP respektovat limity a hodnoty využití
území. ÚP je řeší takto:


silnice II. tříd a jejich ochranná pásma – respektováno



vedení plynovodu STL – respektováno



venkovní vedení el. sítě 22kV – respektováno



památný strom Skašovský buk – ochranné pásmo kruh o poloměru 13m - respektováno



památný strom Skašovská lípa – ochranné pásmo kruh o poloměru 15m - respektováno



I. a II. třída ochrany ZPF – respektováno – I. třída ochrany ZPF ve správním území není, II. třída
ochrany ZPF je zabírána jen v omezeném rozsahu pro protipovodňovém opatření v krajině



návrhové trasy lokálního ÚSES – respektováno – zpřesněno v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální
krajinná rozhraní, hranice pozemků KN a lesnického detailu



pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesy ochranné a hospodářské) a pozemky do vzdálenosti 50m od
okraje lesa – respektováno částečně:
- lokalita s vydaným územním rozhodnutím Zv1 (bydlení) byla již dříve umístěna v pásmu určeném
k ochraně PUPFL – ÚP umístění respektuje
- lokalita Z7 pro umístění obecního vodojemu navržena v pásmu určeném k ochraně PUPFL –
vodojem bude umístěn v minimální vzdálenosti 5m od hranice lesa – umístění zvoleno s ohledem na
splnění technických požadavků na umístění vodojemu a s ohledem na vlastnictví pozemku č. 1440
k.ú. Skašov



komunikační vedení – dálkový kabel - respektováno

Zadání územního plánu v kapitole c) uložilo zpracovateli ÚP řešit problémy vyplývající z ÚA. ÚP
je řeší takto:


rozšíření ploch pro výrobu – v ÚP jsou pro zemědělskou výrobu stabilizovány stávající plochy
zemědělské výroby, výrobní činnost je možné umístit v nevyužívané ploše stávajícího zemědělského
areálu. Výrobní činnost v rámci funkčních regulativů je dále možná v plochách bydlení (BV) a občanské
vybavenosti (OM)



doplnění občanské vybavenosti – ÚP stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti, chrání zachování
prodeje potravin ve stávající ploše (st. parc. č. 155 k.ú. Skašov). Problém nespočívá v nedostatku ploch
určených pro občanskou vybavenost, ale v jejich nedostatečném využívání. Občanskou vybavenost je
v souladu s funkčními regulativy možné dále umísťovat i v dalších funkčních plochách, zejména
v plochách bydlení.



zatížení centra obce dopravou – vzhledem k tomu, že v současné době probíhá stavba přeložky silnice
II/230 ve správním území (úprava trasy komunikace východně od obce při příjezdu od Nepomuku),
nebyla navržena žádná přeložka silnice II/230, která by silnici II/230 překládala mimo zastavěné území.
Přeložku nelze vést severně od centra obce (zástavba, PUPFL, převýšení). Přeložka vedená jižně od obce
by musela být vedena v minimální délce 2,5 km, zcela by minula překládanou část silnice II/230, byla by
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vedena přes vodoteče jižně od obce a negativně by zasáhla propojení obce s jižně položenými lesy. Po
dohodě s obcí nebylo toto řešení navrženo. Navíc zastavitelné plochy, navržené ÚP nemění stávající stav
(plocha ČOV má již vydáno platné územní rozhodnutí) a tudíž nezhoršují možnost případného
budoucího umístění přeložky II/230 jižně od obce.
ÚP navrhuje vjezdové opatření na silnici II/230 při příjezdu do obce od Přeštic. Vjezdové opatření na
silnici II/230 při příjezdu do obce od Nepomuku je navrženo v rámci přeložky II/230 a bude realizováno
současně s přeložkou.
Zadání územního plánu v kapitole d) uložilo zpracovateli ÚP řešit požadavky na rozvoj území
obce. ÚP je řeší takto:


bydlení – respektováno – dále viz kapitola K. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a J.1 Urbanistická koncepce



občanská vybavenost – viz zdůvodnění kapitoly c) zadání výše



rekreace, sport, cestovní ruch – obec požadovala rozšíření stávajících ploch tělovýchovy a sportu, na
kterých je umístěna víceúčelová vodní nádrž s možností koupání. Zastavitelné plochy budou využity pro
rozšíření sportovních ploch v okolí nádrže. Ve stávající ploše tělovýchovy a sportu je funkčními
regulativy umožněno rozšíření stávající restaurace a společenského sálu.



výroba, výrobní služby, zemědělská výroba - viz zdůvodnění kapitoly c) zadání výše



životní prostředí – respektováno – plochy pro ÚSES zpřesněny v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální
krajinná rozhraní, hranice pozemků KN a lesnického detailu; účelové komunikace, navržené
pozemkovými úpravami a do doby zpracování návrhu nerealizované, byly územním plánem
stabilizovány; navrženo doplnění účelových komunikací v krajině tak, aby byl umožněn vstup z obce do
krajiny (K10), ve východní a západní části správního území byla Navržena protipovodňová opatření,
chránící obec před záplavami z přívalových dešťů, v odůvodněných případech navrženo zalučnění
svažitých pozemků s možností vodní eroze a pozemků v blízkosti vodotečí

Zadání územního plánu v kapitole e) uložilo zpracovateli ÚP řešit požadavky na plošné a
prostorové uspořádání území. ÚP je řeší takto:


respektováno – dále viz kapitola C.1 Urbanistická koncepce a kapitola E. Koncepce uspořádání krajiny a
kapitola F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ve výrokové části
územního plánu a dále v odůvodnění v kapitole J. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Zadání územního plánu v kapitole f) uložilo zpracovateli ÚP řešit požadavky na řešení veřejné
infrastruktury. ÚP je řeší takto:


doprava – viz zdůvodnění kapitoly c) zadání výše



technická vybavenost
- zásobování vodou - navržen obecní vodovod – dále viz kapitola J.5.1 Zásobování vodou v
odůvodnění
- kanalizace a ČOV – respektováno – dále viz kapitola J.5.2 Odkanalizování v odůvodnění
- elektrorozvody - – dále viz kapitola J.5.3 Elektro v odůvodnění
- zásobování plynem – zachován stav, dále viz kapitola D.2.4 Zásobování plynem ve výrokové části
- nakládání s odpady – zachován stav



občanská vybavenost – respektováno - viz zdůvodnění kapitoly c) zadání výše



veřejná prostranství zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu – stávající veřejná prostranství jsou
zachována, nové veřejné prostranství je navrženo na obecním pozemku parc. č. 1041/26 k.ú. Skašov
v lokalitě Z4. Toto veřejné prostranství bude sloužit zejména pro lokalitu Z3 a stávající zástavbu v okolí
lokality Z4.
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Zadání územního plánu v kapitole g) uložilo zpracovateli ÚP řešit požadavky na ochranu a rozvoj
hodnot území. ÚP je řeší takto:


respektováno – viz kapitola C.1 Způsob zajištění ochrany urbanistických a architektonických hodnot
území a ochrany nezastavěného území v odůvodnění územního plánu. V území nebyly vymezeny
architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ani stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení
podle § 117 odst. 1 stavebního zákona

Zadání územního plánu v kapitole h) uložilo zpracovateli ÚP řešit požadavky na veřejně
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. ÚP je řeší takto:


respektováno – dále viz kapitola G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
a asanací ve výrokové části. Požadavky na asanace nebyly uplatněny, neboť jejich potřeba z řešení ÚP
nevyplynula. Do veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění a předkupního práva byla zahrnuta
doplněná účelová komunikace K10, která zvýší prostupnost zastavěného území do krajiny a podél které
bude řešena část protipovodňového opatření východně od zastavěného území. Do veřejně prospěšných
staveb s možností vyvlastnění a předkupního práva byla dále zahrnuta protipovodňová opatření
východně (K11), jižně (K19) a západně (K28) od zastavěného území.
Do veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění bez předkupního práva byly zahrnuty části
nefunkčních ÚSES, jež nejsou ve vlastnictví obce (K2, K21 a K27). Nefunkční prvky ÚSES, které jsou
po provedených pozemkových úpravách ve vlastnictví obce, nebyly do veřejně prospěšných opatření
zařazeny.
Veřejné prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu nebyly vymezeny, neboť tyto stavby byly
umístěny na obecních pozemcích.

Zadání územního plánu v kapitole i) uložilo zpracovateli ÚP řešit požadavky vyplývající ze
speciálních právních předpisů. ÚP je řeší takto:


obrana státu – požadavky nebyly



ochrana veřejného zdraví - respektováno – podél II/230 v obci stabilizován veřejný prostor, ve kterém je
možné uplatnit liniové výsadby podél komunikací. V blízkosti silnice II/230 nejsou navrhovány nové
zastavitelné plochy. Zastavitelná plocha Z3 K Týništi je chráněna souvislým pásem zeleně při její
západní hranici.



protipožární ochrana – respektováno – požární voda pro zastavitelné plochy bude odebírána ze
stávajících odběrných míst, po výstavbě obecního vodovodu budou na vodovodní síti umístěny požární
hydranty



civilní ochrana – respektováno – viz kapitola E.1 Civilní ochrana v odůvodnění



ochrana ložisek nerostných surovin – v řešeném území se nenacházejí s výjimkou bodového
poddolovaného území na pozemku parc. č. 1446 k.ú. Skašov (železná ruda)



ochrana před povodněmi – v řešeném území se jedná o extravilánovou vodu – řešeno zvýšením retenční
schopnosti krajiny zejména návrhem protipovodňových opatření východně (K11), jižně (K19) a západně
(K28) od zastavěného území a dále zalučněním vybraných pozemků, vymezením koridoru pro suché
poldry, které by zachytily část extravilánových vod v době intenzivních srážek, usměrněním odtoku části
extravilánových vod podél účelové komunikace K10 a přes lokalitu Z5 V Obci. Ochranu obce před
extravilánovou vodou je však nutno řešit též v součinnosti s uživatelem ZPF zejména na plochách
severovýchodně a východně od obce volbou vhodných osevních postupů. Podrobně jsou protipovodňová
opatření popsána v J.5.2 Odkanalizování v odůvodnění územního plánu

Zadání územního plánu v kapitole j) uložilo zpracovateli ÚP řešit střety zájmů a problémy v
území. ÚP je řeší takto:


respektováno - viz odůvodnění kapitoly c) zadání
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Zadání územního plánu v kapitole k) uložilo zpracovateli ÚP řešit požadavky na vymezení
zastavěných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce. ÚP
je řeší takto:


respektováno – Zastavitelné a přestavbové plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území, byly
zohledněny lokality navržené platným ÚPSÚ Skašov. Pro vymezené zastavitelné a přestavbové plochy
jsou stanoveny požadavky na urbanistickou koncepci v kapitole C.2 Vymezení zastavitelných ploch a
ploch přestavby ve výrokové části, jejich zdůvodnění je v kapitole J.1 Urbanistická koncepce v
odůvodnění. Podmínky využití jsou stanoveny v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití ve výrokové části. Limity území jsou respektovány, v lokalitě Z7 je
upravena minimální vzdálenost stavby od hranice lesa na 5m.

Zadání územního plánu v kapitole l) uložilo zpracovateli ÚP řešit požadavky na vymezení ploch a
koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. ÚP je řeší takto:


respektováno – územní plán podmínil změny využití území zpracováním územní studie v lokalitě Z3
K Týništi. Důvodem pro pořízení územní studie je rozsah lokality a nutnost řešení prostupnosti
zastavěným a zastavitelným územím včetně zachování prostupnosti do krajiny.

Zadání územního plánu v kapitole m) nepředpokládalo vymezení ploch a koridorů, ve kterých
bude uloženo prověření změn jejich využití regulačním plánem:


Plochy a koridory, ve kterých jsou změny využití území podmíněny zpracováním regulačního plánu,
vymezeny nebyly.
Zadání územního plánu v kapitole n) nepožadovalo zpracování konceptu.



Koncept územního plánu zpracován nebyl, byl zpracován návrh územního plánu

Zadání územního plánu v kapitole o) nepožadovalo zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj území.


Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracován nebyl.

Zadání územního plánu v kapitole p) stanovilo požadavky na obsah a uspořádání územního
plánu:


respektováno – Vzhledem k rozsahu území a jednoduchosti grafického řešení části doprava byla
dopravní infrastruktura přehledně zobrazena v koordinačním výkrese. Samostatný výkres dopravní
infrastruktury proto zpracován nebyl.



Z důvodu grafické přehlednosti zobrazovaných jevů byl výkres širších vztahů, zpracovaný nad mapovým
podkladem 1 : 50 000, vytištěn v měřítku 1 : 25 000. V případě konkrétního požadavku na vytištění
výkresu v měřítku 1 : 50 000 bude tak učiněno, sníží se však přehlednost zobrazovaných jevů, z důvodu
měřítka nebudou zřetelné souvislosti a výkres se stane pouze formálním naplněním požadavků zákona.
Zpracovatel ÚP toto nedoporučuje.

K.

K OMPLEXNÍ

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

K.1. U R B AN I S TI C K Á

K O N CE P CE

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžejní funkcí sídla je bydlení, je zájmem obce vymezit v přiměřeném
rozsahu nové lokality pro bydlení. Nové plochy pro bydlení jsou navrženy tak, aby navazovaly na stávající
zastavěné území sídla v rozsahu, který odpovídá velikosti obce a jejímu předpokládanému rozvoji. Viz.
kapitola odůvodnění „K. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch“.
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K.1.1. Z A S T A V I T E L N É P L O C H Y S V Y D A N Ý M ÚR, SP, ÚS
V řešeném území se nacházejí plochy, pro které bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení
nebo územní souhlas. Stavby na těchto plochách nebyly do doby zpracování návrhu ÚP (08/2013)
zkolaudovány nebo zakresleny v katastrální mapě jako stavební pozemky s rozestavěnou stavbou, v územním
plánu jsou zařazeny do ploch zastavitelných s označením Zv. Tyto plochy nejsou zahrnuty do vynětí ze ZPF,
neboť souhlas s vynětím byl již vyjádřen v provedeném řízení.

Zv1

U Hájovny (5-6 RD)

BV

Zv2

Pod Dlouhými díly (1 RD)

BV

Zv3

Kořenová čistírna odpadních vod

TI

K.1.2. Z A S T A V I T E L N É P L O C H Y
Z1

Nad Zadními díly
 IV. třída ochrany ZPF (BPEJ 74712) – orná půda dle KN a dle stavu
Lokalita převzata z ÚPSÚ Skašov. Lokalita navazuje na zastavěné území, doplňuje proluku
zástavby.
Rozloha lokality

0,8688ha

Využití území

BV, PD

Požadavky na urbanistickou koncepci
Veřejný prostor podél západní hranice lokality bude šířky min. 12m, podél komunikace bude vysázena
minimálně jednořadá alej. Veřejný prostor při severní a jižní hranici lokality bude šířky min 10m. Součástí
veřejného prostoru bude vzrostlá zeleň. Alejová výsadba podél severně položené komunikace naváže na alej
podél účelové komunikace K7.
Lokalita je určena pro 6 rodinných domů.

Z2

Pod Hájovnou
 IV. třída ochrany ZPF (BPEJ 74712) – orná půda, zahrada, zastavěná plocha nádvoří (zemědělská
stavba bez č.p.) dle KN, zahrada, zastavěná plocha nádvoří (zemědělská stavba bez č.p.)
dle stavu
Lokalita převzata z ÚPSÚ Skašov. Lokalita leží v zastavěném území, doplňuje proluku zastavěného
území
Rozloha lokality

0,3423ha

Využití území

BV

Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita určena pro 2-3 rodinné domy. Přístup na pozemky dvou rodinných domů bude řešen
z veřejného prostoru východně od lokality, pro případný třetí rodinný dům bude přístup na pozemek řešen
v západní části pozemku 1042/24 k.ú. Skašov z důvodu ponechání kompaktní zelené plochy na pozemku
1042/80 k.ú. Skašov.
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K Týništi
 IV. třída ochrany ZPF (BPEJ 74811), menší část III. třída ochrany ZPF (BPEJ 72604), část bez
BPEJ – orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha (komunikace, neplodná půda) dle
KN a orná půda ostatní plocha (neplodná půda) dle stavu
Lokalita převzata z ÚPSÚ Skašov. Lokalita navazuje na zastavěné území.
Rozloha lokality

0,5412ha

Využití území

BV, PD

Požadavky na urbanistickou koncepci
Veřejný prostor podél východní hranice lokality bude šířky min. 12m z důvodu uplatnění vzrostlé
zeleně ve veřejném prostoru. V severní a jižní části lokality bude ponechán veřejný prostor ve směru východ –
západ v min. šířce 8m z důvodu zpřístupnění ZPF, resp. ploch s možnou výstavbou západně od lokality Z3v
delším časovém horizontu.
Lokalita je určena pro 4-5 rodinných domů při průměrné velikosti pozemků v lokalitě cca 1000 1200m2.
Při západní hranici lokality je vymezen pás pozemků (K29) v šíři m k zalučnění, na jeho západní hranici
budou provedeny alejové výsadby vzrostlé zeleně z důvodu ochrany lokality před západními větry a částečně
též případným hlukem z komunikace II/230. Na pás vzrostlé zeleně navazuje odvodňovací příkop K28, který
zachytí v době zvýšených dešťových srážek extravilánové vody a odvede je mimo zastavěné území.

Z4

Za Obchodem
 IV. třída ochrany ZPF (BPEJ 74811) – trvalý travní porost, zahrada dle KN a stavu
Lokalita převzata z ÚPSÚ Skašov. Lokalita leží v zastavěném území, doplňuje proluku zastavěného
území
Rozloha lokality

0,4419ha

Využití území

BV, PD, PZ

Požadavky na urbanistickou koncepci
Veřejný prostor podél severní hranice lokality bude šířky min. 8m. Součástí veřejného prostoru bude
vzrostlá zeleň.
Veřejný prostor „PZ – veřejné prostranství s dominantní funkcí zeleně“ na pozemku 1041/26 k.ú.
Skašov, který je ve vlastnictví obce Skašov, je navržen v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. § 7 a je určen pro
okolní zástavbu včetně lokality Z3.
Lokalita je určena pro 2-3 rodinné domy.

Z5

V Obci
 IV. třída ochrany ZPF (BPEJ 74811) –zahrada dle KN, trvalý travní porost a zahrada dle stavu
Lokalita převzata z ÚPSÚ Skašov. Lokalita leží v zastavěném území, doplňuje proluku zastavěného
území
Rozloha lokality

0,2085ha

Využití území

BV, PD
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Požadavky na urbanistickou koncepci
Veřejný prostor podél jižní hranice lokality bude šířky min. 8m, řešen bude v návaznosti na účelovou
komunikaci. Součástí veřejného prostoru bude vzrostlá zeleň. Tímto veřejným prostorem bude převedena
extravilánová voda do stávající obecní kanalizace do míst, kde je jednotná kanalizace (budoucí dešťová
kanalizace) o větším profilu, než v části jižně od předmětné komunikace. Bude tak zabezpečeno bezpečnější
převedení dešťových vod zastavěným územím oproti současnému stavu. Situaci v hospodaření
s extravilánovými vodami je možné dále usměrňovat protipovodňovými opatřeními v území severovýchodně
od lokality Z5.
Lokalita je určena pro 1-2 rodinné domy.

Z6

U Koupaliště
 IV. třída ochrany ZPF (BPEJ 74811 a 74814) – orná půda dle KN a dle stavu. Lokalita plošně
odvodněna.
Lokalita převzata z ÚPSÚ Skašov. Lokalita navazuje na zastavěné území. Lokalita částečně
zmenšena.
Rozloha lokality

0,5000ha

Využití území

OS

Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita bude přístupná ze stávající plochy s víceúčelovou vodní nádrží s možností koupání.

Z7

Vodojem
 bez BPEJ – ostatní plocha (jiná plocha) dle KN a dle stavu (náletová zeleň)
Lokalita navržena územním plánem.
Rozloha lokality

0,0839ha

Využití území

TI

Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je určena pro umístění vodojemu, případně úpravny vody. Při umístění vodojemu musí být
zachována minimální vzdálenosti od hranice lesa 5m. Pozemek 1440 je ve vlastnictví obce a odpovídá
technickým požadavkům pro umístění vodojemu vzhledem k výškovým poměrům v obci.

K.1.3. P Ř E ST A V B O V É P L O C H Y
P1

Pod Lesem
 část lokality mimo zastavěné území - III. třída ochrany ZPF (BPEJ 72604), IV. třída ochrany
ZPF (BPEJ 74811), V. třída ochrany ZPF (BPEJ 73816) – orná půda a zahrady dle KN
a dle stavu
Lokalita převzata z ÚPSÚ Skašov. Nezastavěná část lokality navazuje na zastavěné území.
Rozloha lokality

0,4819ha

Využití území

BV, PD
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Požadavky na urbanistickou koncepci
V lokalitě je možná výstavba rodinných domů ve stávajících prolukách, možná je také přestavba
stávajících rekreačních objektů na rodinné domy.
Nezastavěná část lokality, její severní část, je přístupná z veřejného prostoru podél severní hranice
lokality. Ostatní nezastavěná část lokality je přístupná přes zastavěné území z veřejného prostoru při východní
hranici lokality.
Veřejný prostor podél severní hranice lokality bude šířky min. 8m.
Lokalita byla zařazena do přestavbových ploch z důvodu vazby nezastavěné části lokality na část
zastavěnou (vlastnické vztahy) a nevhodnosti řešení dopravního napojení zcela novým veřejným prostorem při
západní hranici přestavbové plochy (vlastnické vztahy). Řešení je závislé na způsobu dělení nezastavěné části
plochy. V případě dohody vlastníků je možné rozšíření zastavěných pozemků ve východní části lokality
směrem západním a následné rozšíření stávajících objektů, resp. v případě špatného či nevhodného stavu
stávajících rekreačních objektů jejich demolice a zcela nová výstavba rodinných domů.

K.2. E T A PI Z A CE

N AV RŽ E N É H O R O Z V O J E

Pořadí změn v území není stanoveno. Zastavitelné plochy nejsou ve vlastnictví obce, v současné době
nejsou zřejmé záměry jednotlivých vlastníků.

K.3. P O Z N Á M K Y

K F U N K ČN Í M PL O C HÁ M



Funkční regulativy jsou vyjádřeny výčtem staveb, objektů a zařízení, které odpovídají jednotlivým
urbanistickým funkcím (účelu využití pozemku). Využití funkčních ploch je definováno jako hlavní,
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné.



Hlavnímu využití odpovídají stavby, objekty a zařízení, které v území či ploše převládají a určují
veškeré charakteristiky funkčního využití.



Přípustnému využití odpovídají stavby, objekty a zařízení, které nejsou plošně a významově
rozhodující, ale mohou doplňovat hlavní využití.



Stavba - pro potřeby funkční regulace se rozumí samostatně stojící objekt nebo objekt začleněný
v souvislé zástavbě.



Zařízení – pro potřeby funkční regulace se rozumí část stavby s funkční náplní (zpravidla přípustnou
nebo podmíněně přípustnou) odlišnou od funkční náplně hlavní části stavby.



Specifikací funkční náplně pro jednotlivou lokalitu může být dílčí položka funkčního využití území
vyloučena nebo omezena.
Zdůvodnění poznámky v regulativu funkční plochy „OM Občanské vybavení komerčního charakteru“:

Ve funkční ploše „OM Občanské vybavení komerčního charakteru“ na pozemku 155 k.ú. Skašov je
přípustné výhradně obchodní zařízení se smíšeným prodejem (potraviny a ostatní výrobky denní potřeby)
z důvodu zájmu obce na zachování prodejny potravin v obci.

K.4. D O P R AVN Í

I N F R AS T RU K T U R A

V současné době probíhá stavba přeložky silnice II/230 při příjezdu do obce od Nepomuku.
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Celková přeložka silnice II/230, vedená mimo zástavbu, nebyla požadována a nebyla ani územním
plánem navrhována.
Přeložku nelze vést severně od centra obce, neboť zástavba na stoupajícím reliéfu bezprostředně
navazuje na lesní pozemky a její výstavba by narušila spojení obce s těmito lesy.
Přeložka vedená jižně od obce by musela být vedena v minimální délce 2,5 km, zcela by minula
v současnosti překládanou část silnice II/230, byla by vedena přes vodoteče jižně od obce a negativně by
zasáhla propojení obce s jižně položenými lesy. Po dohodě s obcí nebylo toto řešení navrženo. Navíc
zastavitelné plochy, navržené ÚP nemění stávající stav (plocha ČOV má již vydáno platné územní rozhodnutí)
a tudíž nezhoršují možnost případného budoucího umístění přeložky II/230 jižně od obce.


D1
vjezdové opatření na silnici II/230 při příjezdu do obce od Přeštic. Vjezdové opatření na silnici
II/230 při příjezdu do obce od Nepomuku je navrženo v rámci přeložky II/230 a bude realizováno
současně s přeložkou.



WD1
místní komunikace v lokalitě Z5 včetně navazující účelové komunikace K10 – Tímto
veřejným prostorem bude převedena extravilánová voda do stávající obecní kanalizace do míst, kde je
jednotná kanalizace o větším profilu, než v části jižně od předmětné komunikace. Bude tak zabezpečeno
bezpečnější převedení dešťových vod zastavěným územím oproti současnému stavu.



K22
účelová komunikace při jižní hranici SÚ - propojuje přes zemědělský půdní fond dochované
úseky původní lesní cesty na rozhraní s katastrálním územím Radkovice u Měčína.



K24
účelová komunikace jižně od obce podél ČOV včetně doprovodné aleje se nachází na obecním
pozemku, z tohoto důvodu nebyla zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. Komunikace je z části
součástí již vydaného územního rozhodnutí pro stavbu ČOV, v jižní části navazuje na účelovou
komunikaci K25, která byla navržena pozemkovými úpravami, je zakreslena v katastrální mapě (je ve
vlastnictví obce), není však zatím zrealizována. Tyto komunikace umožní přístup obyvatel obce do
lesního masivu jižně od obce.



účelové komunikace v krajině, navržené pozemkovými úpravami (K1, K7, K15, K23, K25) jsou
zakresleny v katastrální mapě, jsou ve vlastnictví obce, do doby zpracování ÚP však nebyly
zrealizovány. Tyto komunikace jsou územním plánem potvrzeny.

Parkování v klidu: Parkování a odstavování vozidel je definováno v kapitole F.4 – Funkční a prostorové
regulativy pro plochy s rozdílným způsobem využití. Parkování a odstavování vozidel je nutné řešit v rámci
lokalit na pozemcích jednotlivých investorů podle platné ČSN.

K.5. T E C H N I C K Á

VY B A VE N O S T

K.5.1. Z Á S O B O V Á N Í V O D O U
Stav
V obci Skašov jsou jednotlivé objekty zásobovány pitnou vodou z domovních studní. Množství vody je
dostatečné pouze v jihozápadní části obce pod vrstevnicí 520m n.m. (pod obecním úřadem). Kvalita vody je
hodnocena jako špatná (vyšší obsah železa a organických látek).
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje předpokládá výstavbu vodovodu po roce 2015.
Na pozemku parc. č. 1516 k.ú. Skašov se nachází vodní zdroje (V1), který sloužil pro zásobování
zemědělského areálu ve Skašově. Vodojem na pozemku parc. č.1604 a 1605 k.ú. Skašov, který sloužil pro
zásobování zemědělského areálu vodou, je v současné době nefunkční.
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Návrh
Zdroj pitné vody se předpokládá v údolí Zlatého potoka jihozápadně od obce na pozemcích 1483 a 1484
k.ú. Skašov (V2). Zdroj vody bude upřesněn hydrologickým průzkumem. Voda bude čerpána do zemního
vodojemu, umístěného v lokalitě Z7 na části pozemku 1440 k.ú. Skašov (552m n.m.). Uvedené pozemky jsou
ve vlastnictví obce.
Přípustné je také využití stávajícího vodního zdroje (V1) na pozemku parc. č. 1516 k.ú. Skašov v
případě, že dojde k dohodě mezi vlastníkem vrtu a obcí. Dále se připouští umístění vodního zdroje dle
výsledků hydrologického průzkumu v jiné vybrané lokalitě.
Úpravna vody bude situována v ploše Z7, která má zajištěn dopravní přístup po stávající účelové
komunikaci. V závislosti na budoucím umístění zdroje pitné vody může být úpravna pitné vody variantně
umístěna u zdroje pitné vody. Vzhledem k předpokládanému umístění zdroje pitné vody ve velmi členitém
terénu se však toto umístění jeví jako problematické.
Ze zemního vodojemu bude voda gravitačně zásobním řadem přivedena do obce.
Nejvýše položené objekty v obci jsou na kótě 535m n.m. (zástavba v lokalitě Zv1), nejníže položené
objekty v obci jsou umístěny na kótě 509 m n.m. (restaurační zařízení u víceúčelové nádrže s možností
koupání). Vodojem v lokalitě Z7 je umístěn na kótě 552m n.m. Zásobování obce pitnou vodou se předpokládá
v jednom tlakovém pásmu.
Zásobování obce je přípustné řešit beze změny územního plánu tlakově bez výstavby vodojemu. Způsob
zásobování obce pitnou vodou bude definitivně určen po stabilizaci zdroje pitné vody.
Výpočet spotřeby pitné vody
Výpočet pitné vody pro spotřebu při max. využití ploch, určených územním plánem k zástavbě:
a)

stávající počet obyvatel 236 ob.

b)

výhledový nárůst počtu obyvatel (dle navržených ploch)144 ob.

Potřeba vody
a)

236 x 126 l.os.d-1

29,74 m3.d-1= 0,23 l.s-1

b)

107 x 126 l.os.d-1

13,48 m3.d-1= 0,16 l.s-1

Celková potřeba vody – průměrná Qp

43,22 m3.d-1 = 0,50 l.s-1

Občanská vybavenost 20 % Qp = 8,64 m3.d-1 = 0,1 l.s-1
Celková potřeba vody

51,86 m3.d-1 = 0,60 l.s-1

Maximální denní potřeba vody Qmax. (koeficient kmax. 1,5)
51,86 x 1,5

77,79 m3.d-1 = 0,90 l.s-1

Kapacita vodojemu:
Výhledová denní spotřeba vody ve spotřebišti 51,86 m3.d-1
Obsah vodojemu by měl tvořit cca 60-100%max. denní spotřeby vody ve spotřebišti.
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Navržená kapacita zemního vodojemu je 40m3 (při max. využití ploch, určených územním plánem
k zástavbě).

V době výstavby obecního vodovodu je nutné aktuálně posoudit předpokládanou spotřebu pitné vody
s ohledem na nárůst počtu obyvatel obce v čase v závislosti na aktuálním využití zastavitelných a
přestavbových ploch, navržených územním plánem.

Požární voda
Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu se zněním § 29 odst. 1 písm. k) zákona o požární
ochraně ve vazbě na ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody.
Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN73
0802, respektive s ČSN 73 0804.

K.5.2. O D K A N A L I Z O V Á N Í
Stav
Obec Skašov má jednotnou kanalizační síť (výstavba v letech 1965 – 1975 – 1985) z betonových a
kameninových trub DN 400 – 1000 v délce 3084 m. V severní části zastavěného území je 370m nové jednotné
kanalizace z plastových trub. Do jednotné kanalizace je do ní po předčištění v septicích či domovních ČOV
vypouštěna odpadní voda od 73% trvale žijících obyvatel a 31% rekreantů. Zbývající část zástavby je
napojena do bezodtokových jímek, odpadní vody jsou vyváženy na pole.
Kanalizace je ukončena 1 volnou výústí do bezejmenné vodoteče (vodoteč zaústěna do Dolejšího
rybníka). Povolení vypouštění vod je z 2.10.2000, platnost povolení je do 30.6.2015. Současný stav
neodpovídá ČSN, předčištění vod je nedostatečné.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje předpokládá výstavbu ČOV po roce 2015.
Obec má vydáno územní rozhodnutí na Vegetační (kořenovou) čistírnu odpadních vod pro 230 EO
v lokalitě Zv3. V současné době (08/2013) probíhá stavební řízení na Vegetační (kořenovou) čistírnu
odpadních vod. Splaškové odpadní vody budou na KČOV přiváděny jednotnou kanalizací, předčištění u
stávajících objektů zůstává zachováno.
Dešťová kanalizace je pouze v části obce, v části obce bez dešťové kanalizace je dešťová voda
odváděna příkopy, strouhami a propustky. Část extravilánových vod, zejména vod z území východně od obce
stéká neregulovaně do zastavěného území, v němž nejsou stávající profily kanalizačních řadů dimenzovány na
převedení větších množství extravilánových vod.

Návrh
Územní plán v lokalitě Zv3 potvrdil řešení vegetační ČOV pro obec Skašov.
Stávající lokalita Zv3 je dimenzována pro kořenovou čistírnu odpadních vod pro 230 EO.
V zastavitelném území Zv3 je počítáno s možností rozšíření pro další pole pro cca 50EO. V případě, že budou
plně využity plochy určené územním plánem k zástavbě, bude nutné rozšířit rovněž plochu pro kořenovou
čistírnu odpadních vod směrem jihozápadním od plochy Zv3, tj. na pozemku č. 1502 k.ú. Skašov. Pozemek je
ve vlastnictví obce.
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Stávající kanalizace je v povolení pro nakládání s odpadními vodami definována jako kanalizace
jednotná, kanalizace však není doložena výkresovou dokumentací a ani po vybudování kořenové ČOV nebude
možné při současném stavu kanalizace do ní zaústit odpadní vody bez předčištění.
Po výstavbě kořenové ČOV bude vydán provozní řád této čistírny. Z provozního řádu vyplyne, zda je
pro řádný provoz ČOV nutné odpadní vody i nadále předčišťovat v septicích či domovních ČOV, zda je to
možné, či nežádoucí.
V případě, že předčištění odpadních vod pro provoz ČOV nebude povinné, má obec možnost provést
revizi stávající kanalizace (pasport kanalizace, tlakové zkoušky atd.), zpracovat nový provozní řád této
jednotné kanalizace (schválení vodoprávním úřadem). V tomto případě by pak bylo možné nové objekty
připojovat na jednotnou kanalizaci bez předčištění v septicích nebo domovních ČOV.
Obecně se doporučuje řešit odkanalizování obce oddílnou kanalizací, tj. stávající jednotnou kanalizaci
využít pro odvedení dešťových vod do bezejmenného pravostranného přítoku Zlatého potoka a vybudovat
postupně v obci splaškovou kanalizaci se zaústěním na kořenovou ČOV. Toto řešení by mělo být přednostně
uplatněno zejména v nových zastavitelných lokalitách a postupně kompletováno v zastavěném území. Řešení
je do budoucna považováno za koncepčnější, než dlouhodobé provozování jednotné kanalizace.

Hospodaření s dešťovými vodami musí být řešeno v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území v platném znění.
Extravilánové vody:
Územním plánem je navrženo protipovodňové opatření východně (K11), jižně (K19) a západně (K28)
od obce:


Ve východní části obce dochází při bleskových povodních k zaplavování jihovýchodní části obce
extravilánovými vodami. Zaplavení je způsobeno více faktory (konfigurace terénu, dimenze kanalizace
v obci, charakter plodin pěstovaných na ZPF – širokořádkové plodiny atp.). Protipovodňové opatření
K11 lze rozdělit do několika částí:
-

mokrý poldr (vodní plocha s dostatečnou retenční kapacitou)

-

ochranná hráz těsně před stávajícím vtokem extravilánových vod do obce s možným
vytvořením menšího suchého poldru

-

zatravnění pozemků východně od účelové komunikace K9

-

převedení části extravilánových vod ze severní části území dešťovou kanalizací nově
navrženou účelovou komunikací K10 a nově navrženým veřejným prostorem v lokalitě Z5 do
stávající jednotné kanalizace. Tato kanalizace svými dimenzemi lépe vyhovuje převedení
extravilánových vod zastavěným územím než kanalizace v jižní části zastavěného území, do
níž extravilánové vody v současné době vtékají. Součástí opatření je budování kaskády
suchých poldrů, resp. mokrých poldrů s retenčním prostorem v koridoru západně od účelové
komunikace K9.



V jižní části obce v návaznosti na nově budovanou přeložku silnice II/230 je navrženo převedení části
extravilánových vod, stékajících podél této komunikace mimo zastavěné území. Tyto vody v současné
době stékají do obce. Část vod bude zachycena propustkem pod silnicí II/230 a vodotečí K19 převedena
mimo zastavěné území.



V západní části obce nad silnicí II/230 jsou dešťové vody zachyceny v otevřené odvodňovací rýze K28 a
svedeny do stávajícího propustku pod silnicí II/230. Vhodnost dimenze propustku je nutné ověřit
v dalších stupních projektové dokumentace. Jižně od silnice na propustek v současné době navazuje
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hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) - zatrubněná vodoteč. Tato vodoteč bude (HOZ) bude v úseku cca
50m otevřena tak, aby v době zvýšených srážek umožnila rozliv vod na pozemky ZPF.

K.5.3. E L E K T R O
Obec Skašov je zásobována elektrickou energií ze tří stávajících trafostanic, napojených na venkovní
vedení VN 22 kV.
Pro zastavitelné a přestavbové plochy je stávající kapacita trafostanic postačující. V území nejsou
navrženy nové trafostanice.
Návrh byl konzultován s ČEZ Distribuce, a.s., Masarykova 436, Klatovy, nové trafostanice nebyly
požadovány.

K.6. K O N CE PCE

U PO Ř ÁD ÁN Í K R AJ I N Y

K.6.1. C E S T Y V K R A J I N Ě
V nezastavěném území jsou provedenými pozemkovými úpravami navrženy nové účelové komunikace
v krajině. Tyto účelové komunikace nebyly z větší části zatím realizovány. Jedná se o účelové komunikace
K1, K7, K15, K23, K25, které jsou vymezeny v katastrální mapě, pozemky určené pro tyto komunikace jsou
ve vlastnictví obce. Tyto účelové komunikace jsou územním plánem potvrzeny.
Tyto účelové komunikace jsou doplněny nově navrženými účelovými komunikacemi tak, aby kromě
zpřístupnění ZPF a PUPFL umožnily propojení zastavěného území s krajinou a vytvářely vycházkové okruhy
v okolí sídla nebo propojily obec Skašov s okolními sídly. Po jejich realizaci mohou být po těchto účelových
komunikacích vedeny turistické trasy včetně cyklotras, případně podél nich mohou být vedeny hipostezky
s odpovídajícím povrchem.
Tam, kde to charakter cesty a okolní krajiny vyžaduje, jsou podél cest navrhovány jednostranné,
případně oboustranné aleje. Aleje je vhodné v určitých intervalech na vhodných místech přerušit z důvodu
umožnění průjezdu zemědělské techniky na ZPF. Realizace účelových cest v krajině přispěje ke snížení počtu
sezónních cest v plochách ZPF, jejichž opakované vyjíždění, zejména v plochách orné půdy, zvyšuje erozní
ohrožení krajiny.

K.6.2. Ú Z E M N Í S Y ST É M E K O L O G I C K É ST A B I L I T Y K R A J I N Y
Územní systém ekologické stability krajiny je popsán ve výrokové části v kapitole E.1.
Územní systém ekologické stability krajiny byl v návrhu ÚP zakreslen dle revize ÚSES, zpracované pro
vybranou část území ORP Přeštice (centrální část okresu Plzeň – jih) firmou Geovision spol. s r.o. Plzeň
v říjnu 2009. Podklady pro zakreslení ÚSES do územního plánu byly poskytnuty v rámci ÚAP, textová část,
vztahující se k řešenému území, pak odborem životního prostředí MÚ Přeštice. Označení jednotlivých prvků
ÚSES bylo převzato ze zpracované revize ÚSES.
Aktuálně přítomné systémy ES v posloupnosti od regionální úrovně (R) k lokální resp. místní úrovni
(M) jsou v území provázány a vytvářejí logický systém ES vymezený výhradně na ekosystémovém
(biotopovém) základě. Nadregionální hierarchická úroveň (NR) se v řešeném území nevyskytuje.
ÚSES je zpracován v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální krajinná rozhraní, hranice pozemků KN a
lesnického detailu.
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Vyšší hierarchie ÚSES, ve správním území pouze regionální úroveň, vychází z celorepublikové
koncepce založené v ÚTP NRaR ÚSES ČR (Bínová et al. 1996) a z detailního vymezení skladebných části
regionálních ÚSES, zasahujících do řešeného území (Hájek, Bílek et al. 2005, zpracováno pro Krajský úřad
Plzeňského kraje).
Detailně vymezený Plán ÚSES je veřejným zájmem. Chybějící (nefunkční) úseky vymezeného Plánu
ÚSES jsou v převážné části ve vlastnictví obce. Nefunkční části vymezeného ÚSES, které nejsou ve
vlastnictví obce, byly zahrnuty mezi veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění bez předkupního
práva.

L.

V YHODNOCENÍ

ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZAS TAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYH ODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZAS TAVITELNÝCH PLOCH
Předpokládaný vývoj počtu obyvatel
Ve správním území Skašov bylo k 31.12.2011 hlášeno k trvalému pobytu 236 obyvatel.

V zastavěném území se nacházejí pozemky, které jsou potenciálními plochami pro zástavbu rodinnými
domy a jsou v návrhu územního plánu zahrnuty v zastavěném území v plochách BV (stav), nejsou speciálně
vymezeny v zastavitelných plochách. Jedná se cca o 18 rodinných domů. Jedná se převážně o pozemky ve
větších zahradách stávajících rodinných domů.
Lokality, pro něž již bylo vydáno územní rozhodnutí, resp. stavební povolení, a nebyly dosud využity,
nejsou do výpočtu zahrnuty. Jedná se o dalších cca 6 rodinných domů v lokalitě Zv1 a Zv2.
V prolukách zastavěného území se nacházejí další, dosud nevyužité stavební pozemky, které byly
zahrnuty do zastavitelných ploch. Jedná se zastavitelné plochy Z1 (6RD), Z2 (6RD), Z4 (6RD), Z5 (6RD).
Přehled počtu rodinných domů, bytových jednotek a obyvatel ve správním území je uveden v tabulce č. 2. a 3.
Veškeré zastavitelné a přestavbové plochy pro zástavbu rodinnými domy byly převzaty ze stávajícího platného
ÚP SÚ Skašov (Ing. arch. Frei, 1996).
Při využití všech ploch pro zástavbu rodinnými domy je ve správním území možné realizovat celkem 42
rodinných domů se 45 bytovými jednotkami pro 107 obyvatel, což představuje celkový počet 343 obyvatel ve
správním území (tj. nárůst o cca 45%).
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PŘEHLED POČTU RODINNÝCH DOMŮ, BYTOVÝCH JEDNOTEK A OBYVATEL VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ
Stávající
počet
obyvatel

Dostavby RD
nespecifikované
v lokalitách a
v lokalitách Zv

počet
obyvatel
k 31.12.2011

počet

236

Zastavitelná území Přestavbová území

počet

Návrhové období
celkem

Územní rezervy

Celkem

počet

počet

počet

počet

RD

b.j.

obyv.

RD

b.j.

obyv.

RD

b.j.

obyv.

RD

b.j.

obyv
.

RD

b.j.

18

20

47

16

16

38

8

9

22

42

45

107

0

0

Možný
výhledový
počet
obyvatel

obyv RD b.j. obyv
.
.
0

42

45

107

343

Při posuzování čísel je nutné přihlédnout k okolnosti, že část nových rodinných domů bude použita na zvýšení počtu cenzovních domácností (CD) při
sníženém počtu členů CD. Ne všechny nabízené stavební plochy budou využity k výstavbě z důvodů majetkoprávních nebo chybějící infrastruktury a ne všechny
nové objekty bydlení budou sloužit k trvalému bydlení. Proto výsledný nárůst trvale bydlících obyvatel Skašova je nutné vzhledem uvedeným skutečnostem
redukovat. Pro výpočet je uvažováno s průměrným počtem 1,1 bytové jednotky na 1 rodinný dům a počtem 2,4 obyvatele na jednu bytovou jednotku.

Nabídka pracovních příležitostí
Územním plánem není vymezena nová konkrétní plocha pro výrobní činnost. V návrhu územního plánu jsou pro zemědělskou výrobu stabilizovány stávající
plochy zemědělské výroby, výrobní činnost je možné umístit v nevyužívané ploše stávajícího zemědělského areálu. Další pracovní místa je možné v souladu
s funkčními regulativy vytvářet v dalších funkčních plochách, zejména v plochách bydlení a občanské vybavenosti.
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ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBOVÉ PLOCHY

Označení plochy

Název

Počet
Celková plocha
rodinných Počet bytů
lokality (ha)
domů

Funkční využití

Počet
obyvatel

Z1

Nad Zadními díly

BV, PD

0,8688

6

6

14

Z2

Pod Hájovnou

BV

0,3423

2

2

5

Z3

K Týništi

BV, PD

0,5412

5

5

12

Z4

Za Obchodem

BV, PD, PZ

0,4419

2

2

5

Z5

V Obci

BV, PD

0,2085

1

1

2

Z6

U Koupaliště

OS

0,5000

-

-

-

Z7

Vodojem

TI

0,0839

-

-

-

2,9866

16

16

38

0,4819

8

9

22

Přestavbové plochy celkem

0,4819

8

9

22

Ve správním území celkem

3,4685

24

25

60

Zastavitelné plochy celkem

P1

Pod Lesem

BV, PD

Poznámka: Předpokládaný počet bytů a předpokládaný počet obyvatel je orientační.
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M. V YHODNOCENÍ

PŘEDPOKLÁ DANÝCH DŮSLEDKŮ NA VRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČEN É K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL je zpracováno podle
metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního
prostředí MŽP (červenec 2011).

M.1. P O RO VN ÁN Í

N AV RH O V AN É H O Ř E Š E N Í S N ÁV R HE M

ÚPSÚ

Z RO K U

1996

Návrh Územního plánu Skašov je porovnáván s návrhem územního plánu sídelního útvaru Skašov
z r. 1996. Do porovnání nejsou začleněny plochy protipovodňových opatření, navržené ÚP Skašov.
Grafické srovnání je provedeno v příloze 1 této kapitoly. V příloze jsou zobrazeny zastavitelné plochy
mimo zastavěné území. Zastavitelné plochy navržené předkládaným územním plánem jsou vyznačeny
barevným obrysem a popisem, Zv, Z a P. Zastavitelné plochy z návrhu ÚPSÚ z r. 1996 jsou znázorněny
plošně barevným podbarvením dle funkčního využití. (Poznámka: Do výměr jsou zařazeny zastavitelné
plochy mimo zastavěné území, tyto plochy jsou zobrazené v příloze 1).




Zastavitelné plochy z návrhu ÚPSÚ z r. 1996 vyřazené z ÚP - cca 3,9901 ha.
Zastavitelné plochy z návrhu ÚPSÚ z r. 1996 zařazené do ÚP cca 5,5244 ha.
Zastavitelné lokality nově navržené do ÚP Skašov - cca 0,4141 ha (nejsou podloženy žádnou
barevnou plochou)

Z porovnání obou dokumentů vyplývá, že zastavitelné plochy z návrhu ÚPSÚ z r. 1996 byly
návrhem ÚP Skašov redukovány o 38%.

Navrhované řešení nezasahuje do PUPFL.

M.2. O D ŮV O D N Ě N Í

N A VRŽ E N É H O ŘE Š E N Í

Navržené řešení vychází z celkové koncepce rozvoje území obce (viz kapitola B. výrokové části) a
urbanistické koncepce řešeného území (viz kapitola C. výrokové části). Jednotlivé zastavitelné plochy jsou
detailně popsány v odůvodnění kapitole J.1_Urbanistická koncepce. U jednotlivých ploch je uvedena
celková výměra v ha, třída ochrany ZPF a BPEJ, způsob využití dle katastrální mapy a dle skutečného
stavu.
Z porovnání s návrhem ÚPSÚ z r. 1996 vyplývá, že zastavitelné plochy na ZPF byly mírně omezeny.
Zastavitelné lokality pro výstavbu rodinných domů navazují na zastavěné území a jsou v souladu
s urbanistickou koncepcí.
Do záborů ZPF byla zahrnuta účelová komunikace, která je navržena jako VPS WD1(K10). Tato
účelová komunikace zabírá 0,0463 ha půd IV. – V. třídy ochrany ZPF. Rovněž byly do záborů zařazeny
plochy protipovodňových opatření (VPO). U protipovodňových opatření VR5 A VR6 byly zahrnuty do
záborů ZPF pouze plochy pro vodní toky v celkové výměře 0,2747 ha půd, IV.tř. ochrany ZPF (0,2214 ha)
a část II. tř. ochrany ZPF (0,0533ha). U protipovodňového opatření VR4 byla do záborů ZPF zahrnuta větší
plocha orné půdy s návrhem na mokrý poldr a louku. Trvalá vodní plocha z tohoto záboru však činí pouze
20%, ostatní plocha bude plnit funkci louky, která bude zaplavována jen výjimečně. Zábor pro VR4 činí
4,5758 ha orné půdy III.-IV.tř. ochrany ZPF.
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Tabulka 4. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF

Označ. plochy

Způsob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur
Celkový
zábor
[ha]
ZPF
orná
[ha]
zahrady
TTP
půda

Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
[ha]

Plochy zastavitelné a přestavbové
Z1

B

Bydlení

0,8688

Z2

B

Bydlení

0,0000

Z3

B

Bydlení

0,4236

Z4

B

Bydlení

0,0000

Z5

B

Bydlení

0,0000

P1

B

Bydlení

0,4847

Občanské vybavení OS
sport

Plochy občanského vybavení - sport celkem
Z7

TI Technická infrastruktura

Zastavitelné a přestavbové plochy
celkem
Dopravní infrastruktura v krajině (VPS)
Plochy dopravní infrastruktury celkem

0,1364
0,2872

0,1364
0,1341

0,3891

0,1531

0,3461

0,0956

0,0430

0,0956
0,5758

1,1583

0,0430

0,4948

0,4948

0,4948

0,4071

0,4948

0,4984

0,4948

0,4071

0,0000

0,0000

Plochy technické Infrastruktury celkem

WD1

0,8688

1,7771 1,2516 0,3891 0,1364

Plochy bydlení celkem
Z6

0,8688

2,2719 1,2516 0,3891 0,6348

D Dopravní infrastruktura

0,5758

1,6531

0,0430

0,0463

0,0463

0,0116

0,0347

0,0463

0,0463

0,0116

0,0347
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Označ. plochy

Způsob využití plochy

Celkový
zábor Zábor ZPF podle jednotlivých
ZPF
kultur
[ha]

Investice
do půdy
[ha]

Zábor ZPF podle tříd ochrany

Protipovodňové opatření (VPO)
VR4

R

Protipovodňové
opatření

4,5758

VR5

R

Protipovodňové
opatření

0,0683

VR6

R

Protipovodňové
opatření

0,2064

0,0225
4,5533

1,2985

0,0683

0,0533

3,2548
0,0150

0,0163
0,1901

4,8505 4,6379

ZÁBOR ZPF CELKEM

7,1687 5,8895 0,3891 0,8937

0,2126

0,0235

0,1901
0,0533

1,2985

3,4762

4,5533
0,0500

0,0163

Protipovodňové opatření (VPO) celkem
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4,6268

0,0533 1,8743 5,1409 0,1002 5,0339
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P ŘEZKOUMÁNÍ SOULADU N ÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S KAŠOV
USTANOVE NÍ § 53 ODST . 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA PO ŘIZOVATELEM

PODLE

N.1. P ŘE Z K O U M ÁN Í S O UL A D U N ÁV R HU ÚZ E M N Í H O PL ÁN U S K AŠ O V PO D L E
US T AN O VE N Í §53 O D S T . 4 S T A VE BN Í HO Z ÁK O N A P O ŘI Z O V A TE L E M
N.1.1. P Ř E Z K O U M Á N Í SO U L A D U N Á V R H U Ú ZE MN Í H O P L Á N U S K A ŠO V S P O L I T I K O U
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A Ú ZEMNĚ PLÁNOVACÍ D OKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Politika územního rozvoje ČR schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009 nemá na
zpracování územního plánu Skašov žádné konkrétní požadavky, omezení ani doporučení. Obec
Skašov a celé její správní území leží mimo rozvojové oblasti a osy a mimo trasy dopravní a
technické infrastruktury vymezené politikou územního rozvoje; není vymezenou specifickou
oblastí.
Z PÚR ČR nevyplývají pro správní území obce Skašov konkrétní požadavky, omezení ani
doporučení, územní plán Skašov s ohledem na charakter území a jeho hodnoty respektuje základní
republikové priority územního plánování:
- Požadavek na posílení vyváženosti všech tří pilířů (ochrana přírody, hospodářský rozvoj, životní
úroveň obyvatel) byl zapracován do návrhu územního plánu Skašov tím, že návrh respektuje přírodně
hodnotná území, posiluje ochranu přírody vymezením prvků ÚSES a nových přírodních ploch, vymezuje
zastavitelné plochy umožňující přiměřený rozvoj osídlení a rozvoj podnikatelských aktivit, které nezhoršují
kvalitu životního prostředí.
- Požadavek na vytváření předpokladů pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu) je řešen možností umístění
výrobní činnosti v nevyužívané ploše stávajícího zemědělského areálu.
- Územní plán hospodárně využívá zastavěné území a zajišťuje ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachovává veřejnou zeleně.
- V řešeném území se neumísťují rozvojové záměry, které by významně ovlivnili charakter krajiny.
- V řešeném území je územním plánem zvyšována propustnost území motorovou dopravou, resp.
pěšími a cyklisty.
- Ve východní a západní části správního území byla navržena protipovodňová opatření, chránící obec
před záplavami z přívalových dešťů.
- Návrh územního plánu řeší rozvoj technické infrastruktury zejména zásobování vodou, výstavbu
nové vegetační ČOV, odkanalizování obce, kapacita stávajících trafostanic je dostačující. Stávající
zásobování plynem zůstává zachováno a nové zastavitelné plochy budou připojeny na STL plynovodní
rozvody.
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje byly vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne
2.9.2008 usnesením č. 834/08. Ve správním území obce s rozšířenou působností Přeštice Zásady územního
rozvoje Plzeňského kraje zpřesňují PÚR ČR vymezené rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické
oblasti a zpřesňují kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, vymezují rovněž plochy a
koridory nadmístního významu, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií. Z této
nadřazené krajské územně plánovací dokumentace nevyplývají pro správní území obce Skašov žádné
konkrétní požadavky.
Územní plán Skašov respektuje řešení krajské územně plánovací dokumentace v plném rozsahu,
včetně obecných zásad, priorit a cílů územního plánování stanovených pro území Plzeňského kraje.
Územní plán Skašov podporuje intenzifikaci využití zastavěných ploch, chrání dominanty krajiny,
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navrženými opatřeními zvyšuje retenční schopnost krajiny a vymezuje regionální systém ekologické
stability v podrobnosti plánu ÚSES na aktuální krajinná rozhraní, hranice pozemků KN a lesnického
detailu (regionální biocentrum RB 3007 a regionální biokoridor RK 2011).
Pořizovatel na základě přezkoumání návrhu územního plánu dospěl k závěru, že návrh územního
plánu Skašov je v plném souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací – Zásadami územního
rozvoje Plzeňského kraje a s Politikou územního rozvoje ČR.

N.1.2. P Ř E Z K O U M Á N Í SO U L A D U S C Í L I A Ú K O L Y Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í , Z E J M É N A
S P O Ž A D A V K Y N A O C H R A N U A R C H I T E K T O N I C K Ý C H A U R B A N I ST I C K Ý C H H O D N O T
V Ú Z E M Í A P O Ž A D A V K Y N A O C H R A N U N E ZA ST A V Ě N É H O Ú Z E MÍ .

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu Skašov s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území. Při tomto zkoumání dospěl k závěru, že návrh územního plánu chrání
urbanistické i architektonické hodnoty v území. Návrh územního plánu potvrzuje kvality, které obec
Skašov má, návrh územního plánu se snaží o jejich zachování, rozvíjení a vhodné doplnění.
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určil územní plán podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajistil ochranu nezastavěného území a nezastavitelných
pozemků. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území.
Nové plochy pro bydlení jsou navrženy tak, aby navazovaly na stávající zastavěné území sídla
v rozsahu, který odpovídá velikosti obce a jejímu předpokládanému rozvoji. V ÚP jsou stabilizovány
stávající plochy pro zemědělskou výrobu, výrobní činnost je možné umístit v nevyužívané ploše stávajícího
zemědělského areálu. Výrobní činnost v rámci funkčních regulativů je možná v plochách bydlení a
občanské vybavenosti. ÚP stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti. Občanskou vybavenost je
možné dále umísťovat i v dalších funkčních plochách zejména pro bydlení v souladu s funkčními
regulativy. V obci byla rozšířena stávající plocha tělovýchovy a sportu, kde je umístěna víceúčelová vodní
nádrž s možností koupání.
Územní plán stanovil koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území. Zásady využívání území jsou stanoveny zejména prostřednictvím regulativů funkčního
využití, podmínkami prostorového řešení jednotlivých lokalit a principy rozvoje jednotlivých funkčních
složek, dopravy a inženýrských sítí. Celková urbanistická koncepce respektuje princip zachování
stávajících hodnot a funkcí v území, vytváří podmínky pro udržení rovnováhy mezi jednotlivými funkčními
složkami a stanoví optimální podmínky pro jejich další rozvoj.
Územní plán vytváří podmínky pro ochranu přírodních hodnot, kterými jsou v daném území prvky
ÚSES, vodní plochy a toky, zejména Zlatý potok, údolní nivy vodních toků, lesní masiv v severní části
správního území.
Územní plán stanovil podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem úpravou vodotečí, zvyšování retenčních
schopností krajiny, vymezení ploch mokrého poldru.
Pořizovatel na základě přezkoumání dospěl k závěru, že cíle a úkoly územního plánování, zejména
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území v rozsahu, který má územní plán řešit, byly splněny.
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N.1.3. P Ř E Z K O U M Á N Í SO U L A D U N Á V R H U Ú ZE MN Í H O P L Á N U S K A ŠO V S P O ŽA D A V K Y
ST A V E B N Í H O Z Á K O N A A J E H O P R O V Á D Ě C Í C H P R Á V N Í C H P Ř E D P I SŮ

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu Skašov s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích předpisů. Územní plán Skašov je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
dokumentace a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Na základě tohoto přezkoumání dospěl pořizovatel k závěru, že návrhu územního plánu Skašov není
v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy.

N.1.4. P Ř E Z K O U M Á N Í SO U L A D U S P O ŽA D A V K Y ZV L Á ŠT N Í C H P R Á V N Í C H P Ř E D P I SŮ A SE
ST A N O V I S K Y D O T Č E N Ý C H O R GÁ N Ů P O D L E ZV L Á ŠT N Í C H P R Á V N Í C H P Ř E D P I S Ů ,
PŘÍPADNĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ.
Návrh územního plánu byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních
právních předpisů, uplatněná stanoviska byla do návrhu územního plánu zapracována. Rozpory ve smyslu
ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednání návrhu územního plánu
nebyly řešeny.
Úřad územního plánování vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů a zajistil upravení návrhu podle
jednotlivých požadavků dotčených orgánů.
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je uvedeno v kapitole F. odůvodnění územního plánu
Skašov.
Vzhledem k tomu, že byly akceptovány veškeré požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve
svých stanoviscích, je návrh územního plánu Skašov v souladu s jejich požadavky.

O.

R OZHODNUTÍ

O NÁMITKÁC H A JEJICH ODŮVODNĚN Í

V průběhu projednávání územního plánu nebyly uplatněny žádné námitky.

P.

V YHODNOCENÍ

PŘIPOMÍNE K

P.1. V Y H O D N O CE N Í

P ŘI P O M Í N E K S O US E D N Í CH O B CÍ K N Á VR H U

ÚP:

Sousední obce mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se
uskutečnilo dne 26.3.2013.
Sousední obce při ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily.

P.2. P ŘI P O M Í N K Y VE ŘE J N O S TI
PO D L E § 50 O D S T . 3:

UPL A TN Ě N É K N Á V RH U

ÚP

P ŘI S PO L E ČN É M J E D N ÁN Í

I. Připomínky, které podali Jitka Krejčíková Sokolovská 1045/62, 32300 Plzeň 1 - Bolevec, Krejčík
Jaroslav Sokolovská 1045/62, 32300 Plzeň 1 - Bolevec, Týmlová Jaroslava Skašov 28, Týml Miroslav,
Skašov 28 a Štroblová Kateřina Bendova 1690/17, 30100 Plzeň 3 - Jižní Předměstí dne 25.3.2013, týkající
se požadavku zahrnutí pozemků č. par. 46, 47/1, 48, 56/1, 58, 63/1 v k.ú. Skašov jako pozemky určené
k zástavbě rodinných domů (BV) s možnosti zástavby rodinnými domy pro vlastní účely.
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Vyhodnocení: Připomínka bude akceptována částečně. Plochy nezastavitelných zahrad u
komunikace II/230 na ppč. 63/6, 63/1, 64, 1385, 1386, 56/1, 58, 47/1, 1387/1, 46, 48 byly přesunouty do
zastavěných ploch pro bydlení v rodinných domech venkovského charakteru (BV). Od komunikace II/230
je ponechán nezastavěný pás cca 20 – 30m. Přístup na pozemky bude umožněn pouze ze západní strany
od komunikace II/117 přes stávající pozemky.

P.3. P ŘI P O M Í N K Y

VE ŘE J N O S TI UPL A TN Ě N É D O
P RO J E D N ÁN Í P O D L E § 52 O D S T . 3:

7

D N Ů O D E D N E VE ŘE J N É H O

Nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky
k návrhu územního plánu Skašov. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky veřejnosti.

Q.

P OUČENÍ

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 ods.1 správního řádu každý
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti Územnímu plánu Skašov vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

R.

Ú ČINNOST

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne
..............

...............................................

...............................................

Karel Šrámek

Ing. Vladimír Tolar

starosta obce Skašov

místostarosta obce Skašov
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