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VÝROK
A.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území je změnou č. 1 aktualizováno ke dni 31. 8. 2016.

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT
Kapitola Etapizace navrženého rozvoje se přesouvá pod označení M. Etapizace navrženého rozvoje.
Ostatní ustanovení Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot se změnou č. 1
nemění.

C.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÁCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Urbanistická koncepce se změnou č. 1 v kapitole C.2.1 mění takto:

k.ú. Háje u Vodokrt
Z11 Nad Obcí

10-15 RD

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Nově je požadována dohoda o parcelaci.
Z14 U Sadu

1 RD

 Požadavky na urbanistickou koncepci
Přidává se věta: Minimální šířka tohoto veřejného prostoru je 6,5 m.
Ostatní měněné plochy:
Pozemek parc. č. 441/4 a severní část pozemku 857 k.ú. Háje u Vodokrt se zařazují do ploch
ZZ_Nezastavitelné zahrady. Jižní část pozemku parc. č. 857 k.ú. Háje u Vodokrt se zařazuje do ploch PD
Veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy. Minimální šíře tohoto pozemku je 6,5 m. Vodoteč
protékající při východní hranici pozemků č. 441/4 a 857 k.ú. Háje u Vodokrt bude v plochách
ZZ_Nezastavitelné zahrady otevřená.
k.ú. Osek u Vodokrt
Pozemky parc. č. 898/1 a 886/4 k.ú. Osek u Vodokrt se zařazují do ploch BI.2_Bydlení individuální –
rodinné domy vesnického charakteru. V ploše je možné umístit 1 rodinný dům.
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k.ú. Plevňov
Pozemky parc. č. 32/4 a st. 35 k.ú. Plevňov se zařazují do ploch BI.2_Bydlení individuální – rodinné
domy vesnického charakteru. V ploše je možné umístit 1 rodinný dům a hospodářské zázemí
pro obhospodařování zemědělských pozemků parc. č. 32/1 a 33/1 k.ú. Plevňov.
k.ú. Řenče
Z61 U Divokého potoka

3RD

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Požadavek na územní studii se ruší, nově je požadována dohoda o parcelaci.
Z63 U Školy

16-17 RD

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Požadavek na územní studii se ruší, nově je požadována dohoda o parcelaci pro části Z63a a Z63c.
 Požadavky na urbanistickou koncepci
Požadavky na urbanistickou koncepci se upravují takto:
Zastavitelná plocha Z63 je rozdělena na části a (BI.3), b (OV). c (BI.3). Pro části Z63a a Z63c bude před
rozhodnutím o umístění jednotlivých rodinných domů podepsána dohoda o parcelaci, která naplní požadavky
na urbanistickou koncepci. V části Z 63b není urbanistická studie požadována za podmínky, že budou
respektována veřejná prostranství dle požadavků na urbanistickou koncepci.
Lokalitou prochází ve směru východ – západ místní komunikace, napojená na východní straně na místní
komunikaci s vyústěním na silnici II/178 a na západní straně na místní komunikaci Řenče – Osek. Lokalita je
dále dopravně přístupná ze silnice II/178 navrženou místní komunikací východně od plochy OV (Základní
a mateřská škola), místní komunikace bude vedena na severní okraj lokality. Šířky veřejných prostor jsou
minimálně 10m. Pěším a cyklistům je dále umožněn přístup veřejným prostorem na západním okraji lokality.
V lokalitě v části Z63c bude v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území, § 7, odst. 2) umístěno veřejné prostranství s dominantní funkcí zeleně v minimální
velikosti 1000 m2. Jeho poloha bude dohodnuta v rámci dohody o parcelaci. Lokalita je při severním okraji
lemována pásem trvalého travního porostu.
Plocha územní rezervy R2 se ruší, část této plochy této územní rezervy se nově se zařazuje do ploch
zastavitelných takto:
Z80 Pod Lesem

1RD

 Rozloha lokality

0,159 ha

 Využití území

BI.3, PD

 Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita bude přístupná ze západně položeného veřejného prostranství. Při jižní hranici zastavitelné
plochy bude veden veřejný prostor PD s minimální šířkou 8 m. Vjezd na pozemek včetně umístění sběrných
nádob bude ve vzdálenosti max. 25 m od nejsevernějšího bodu pozemku 471/1 k.ú. Řenče.
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Ostatní měněné plochy:
Zastavitelná plocha ZF1_Fotovoltaická elektrárna se ruší.
Zastavitelná plocha Z 65 Nad Obcí se ruší. Pozemky parc. č. 514/6 a 514/3 k.ú. Řenče se zařazují
do ploch ZZ_Nezastavitelné zahrady. Pozemek parc. č. 514/7, část pozemku parc. č. st. 52 a část pozemku
parc. č. 514/1 k.ú. Řenče se zařazuje do ploch BI.2_Bydlení individuální – rodinné domy vesnického
charakteru.
Část pozemku parc. č. 49 a část pozemku parc. č. 52 k.ú. Řenče se zařazují do ploch BI.1_Bydlení
individuální v uzavřených zemědělských dvorech.
Část pozemku parc. č. 859/1, část pozemku parc. č. 861/2 a pozemek parc. č. st. 202 k.ú. Řenče se
zařazují do ploch BI.2_ Bydlení individuální – rodinné domy vesnického charakteru.
Pozemek parc. č. 750/21 a parc. č. 750/30 k.ú. Řenče se zařazuje do ploch BI.2_ Bydlení individuální
– rodinné domy vesnického charakteru.
Východní části pozemků parc. č. 1078/1 a parc. č. 1078/2 k.ú. Řenče se zařazují do ploch
PD_Veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravní.
k.ú. Vodokrty
Z72 Za Pexíkovými

14 RD

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Nově je požadována dohoda o parcelaci.
Zastavitelná plocha Z77 se rozšiřuje o 0,126 ha takto:
Z77 Za Rybníkem

2 RD

 Rozloha lokality

0,292 ha

 Využití území

BI.2, ZZ

 Požadavky na urbanistickou koncepci
V lokalitě bude umožněno otáčení vozidel (ZIS, svoz TKO).
Rodinné domy budou situovány v jižní části lokality, severní část lokality bude využita pro zahrady
rodinných domů.
Plocha územní rezervy R3 se zařazuje do ploch zastavitelných takto:
Z78 U Koupaliště

6 RD

 Rozloha lokality

0,738 ha

 Využití území

BI.2

 Požadavky na prověření záměru

schválená územní studie (v případě obecního vlastnictví
pozemků v zastavitelné ploše není územní studie požadována)
dohoda o parcelaci (v případě obecního vlastnictví pozemků
v zastavitelné ploše není dohoda o parcelaci požadována)
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 Požadavky na urbanistickou koncepci
Veřejné prostranství pro motorovou dopravu a pěší v minimální šíři 8 m bude vedeno osou lokality
ve směru cca sever – jih, napojeno bude na místní komunikaci při jižním okraji lokality. Další veřejné
prostranství v minimální šíři 4 m s komunikací pro pěší bude vedeno při severním okraji lokality, napojeno
bude na veřejný prostor západně od lokality, případně na plochu koupaliště. V lokalitě bude umožněno otáčení
vozidel (ZIS, svoz TKO).
Územní studie prověří rozsah zamokření pozemku a možnost zachycení a bezpečného převedení
extravilánových vod, komunikační napojení na stávající místní komunikace, velikost pozemků rodinných
domů a parcelaci lokality, regulativy rodinných domů.
V případě obecního vlastnictví pozemků v lokalitě se urbanistická studie nepožaduje, předmětné body
budou řešeny v rámci dokumentace pro územní řízení.
Ostatní měněné plochy:
Pozemky parc. č. 1068/4, 1068/15, 1068/62 k.ú. Vodokrty se zařazují do ploch ZZ.1_Nezastavitelné
zahrady v plochách ÚSES. Veřejné prostranství s cestou pro pěší na části pozemku parc. č. 1068/632 k.ú.
Vodokrty je ponecháno.
Ostatní části kapitoly C se nemění.

D.
D.1.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
KONCEPCE DOPRAVNÍ IN FRASTRUKTURY
Změnou č. 1 se koncepce dopravní infrastruktury doplňuje takto:



D.2.

k.ú. Vodokrty:
místní komunikace v zastavitelné ploše Z72, Z77, Z78

KONCEPCE TECHNICKÉ I NFRASTRUKTURY

D.2.1. K O N C E P C E Z Á SO B O V Á N Í V O D O U
Změnou č. 1 se koncepce nemění.
D.2.2. K O N C E P C E O D K A N A L I Z O V Á N Í
Změnou č. 1 se koncepce odkanalizování nemění.
D.2.3. K O N C E P C E Z Á SO B O V Á N Í E L E K T R I C K O U E N E R GI Í
První odstavec v oddílu „Koncepce“ se mění takto:
V souběhu se stávajícím vedením VVN 400 kV po jeho jižní straně je navržena plocha změn
pro koridor venkovního vedení VVN 400 kV („E09 – zdvojení vedení 400 kV Kočín – Přeštice“ dle ZÚR).
Celková šířka koridoru je včetně ochranného pásma 100 m.

Ing. arch. Blanka Hysková, Jiráskovo nám. 18, 326 00 Plzeň, 377455722

10

ÚP Řenče – změna č. 1

Duben 2017

Oddílu „Fotovoltaické elektrárny“ se mění takto:
V řešeném území nebudou umísťovány fotovoltaické elektrárny na terénu (včetně ploch výroby
a služeb).
Fotovoltaické elektrárny jsou přípustné na objektech v celém správním území s výjimkou památkově
chráněných objektů.
Ostatní části kapitoly D.2.3. se nemění.
D.2.4. K O N C E P C E Z Á SO B O V Á N Í P L Y N E M
Změnou č. 1 se koncepce zásobování plynem nemění.
D.2.5. K O N C E P C E Z Á SO B O V Á N Í T E P L E M
Změnou č. 1 se koncepce zásobování teplem nemění.
D.2.6. K O N C E P C E T E L E K O M U N I K A C Í
Změnou č. 1 se koncepce telekomunikací nemění.

D.3.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Druhý odstavec se mění takto:

Zřizování kompostáren je v souladu s funkčními regulativy možné v plochách VS_Výroba drobná,
výrobní služby, živnostenské provozy a v plochách VZ_Zemědělská výroba.

D.4.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Ve druhém odstavci je lokalita Z63 zpřesněna na Z63b.

D.5.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Druhá odrážka pod nadpisem Řenče je upravena tako:



E.

PZ - veřejné prostranství s dominantní funkcí zeleně v zastavitelné ploše Z63c

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
Sedmá odrážka shora je upravena takto:



návrh suchého poldru nad zastavitelnou plochou Z66a s bezpečným odvodem extravilánových vod
mimo zastavěné a zastavitelné území do Divokého potoka
V tabulce č. 1 „Plochy změn v krajině“ se položka K44 ve sloupci „Poznámka“ doplňuje takto:
„včetně jednostranné aleje a zalučnění jižně od Z78“
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
VYMEZENÍ POJMŮ FUNKČNÍ REGULACE A STANOVENÍ OBECNĚ
PLATNÝCH PODMÍNEK FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Odrážka 10. se upravuje takto:
V rámci všech funkčních ploch jsou vždy nepřípustným využitím fotovoltaické elektrárny na terénu.

F.2.

ZÁSADY PROSTOROVÉ RE GULACE
Zásady prostorové regulace se změnou č. 1 nemění.

F.3.

PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM V YUŽITÍ
Zásady prostorové regulace se změnou č. 1 nemění.

F.4.

FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ REGULATIVY PRO PLOCH Y S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Funkční a prostorové regulativy pro plochy s rozdílným způsobem využití se mění takto:

F.4.1. P L O C H Y B Y D L E N Í
BI.1

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V UZAVŘENÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH DVORECH
V části „Podmíněně přípustné využití“ se doplňuje odrážka:

 přístřešek pro stroje velikosti cca 10/20 m2 na částech pozemků parc. č. 49 a 52 za podmínky minimálního
odstupu 8 m od hranice pozemku 1075/12 k.ú. Řenče
BI.2

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – RODINNÉ DOMY VESNICKÉHO CHARAKTERU
Část „Obecná prostorová regulace“ se upravuje takto:

 max. % zastavění

 min. % zeleně
 podlažnost

35%, nejvýše však 300 m2
ve stabilizovaném území se připouští při vyšším % zastavění odpovídajícím
původní zastavěné ploše konkrétním objektem zachování stavu včetně
s možností minimálního rozšíření zastavěné plochy
na pozemcích parc. č. 32/4 a st. 35 k.ú. Plevňov se připouští max. plocha
zástavby 600m2
60%, pro pozemky do 1 000 m2 50%
max 2 NP včetně podkroví, resp. max. 10 m

V části „Podmíněně přípustné využití“ se doplňuje odrážka:
 hospodářské zázemí na pozemku parc. č. 32/4 a st. 35 k.ú. Plevňov pro obhospodařování zemědělských
pozemků parc. č. 32/1 a 33/1 k.ú. Plevňov za podmínky dodržení obecné prostorové regulace
V části „Poznámka“ se doplňuje odrážka:
 inženýrské sítě k rodinnému domu na pozemku parc. č. st. 202 k.ú. Řenče viz plochy VZ_Zemědělská
výroba a plochy ZS_Sady
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BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – RODINNÉ DOMY PŘÍMĚSTSKÉHO CHARAKTERU
Část „Obecná prostorová regulace“ se upravuje takto:

 max. % zastavění
 min. % zeleně
 podlažnost

35%, nejvýše však 300m2
60%, pro pozemky do 1 000 m2 50%
max 2 NP včetně podkroví

F.4.2. P L O C H Y R E K R E A C E
Plochy rekreace se změnou č. 1 nemění.
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

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO CHARAKTERU
Část „Obecná prostorová regulace“ se upravuje takto:

 max. % zastavění
 min. % zeleně
 podlažnost

40%
30%, resp. 20% v jižní části Z63b
2 NP, resp. tělocvična max. 11 m

Ostatní části kapitoly se změnou č. 1 nemění.
OK

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍHO CHARAKTERU
Přidává se podmíněně přípustné využití ve znění:

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 byt v podkroví objektu na pozemku parc. č. 188 k.ú. Řenče za podmínky zachování využití 1.NP objektu
pro funkční využití OK
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
Plochy veřejných prostranství se změnou č. 1 nemění.
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
Plochy dopravní infrastruktury se změnou č. 1 nemění.
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
Plochy technické infrastruktury se změnou č. 1 nemění.
F.4.7. P L O C H Y V Ý R O B Y A SL U Ž E B
VZ

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
V části „Přípustné využití“ se doplňuje odrážka:

 inženýrské sítě v severní části pozemku parc. č. 861/2 k.ú. Řenče pro rodinný dům na pozemku parc.
č. st. 202 k.ú. Řenče
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Ostatní části kapitoly se změnou č. 1 nemění.
F.4.8. 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
Plochy vodní a vodohospodářské se změnou č. 1 nemění.
F.4.9. P L O C H Y Z E M Ě D Ě L S K É
Plochy zemědělské se změnou č. 1 nemění.
F.4.10. P L O C H Y L E SN Í
Plochy lesní se změnou č. 1 nemění.
F.4.11. P L O C H Y P Ř Í R O D N Í
Plochy přírodní se změnou č. 1 nemění
F.4.12. P L O C H Y Z E L E N Ě
ZS

SADY
V části „Přípustné využití“ se doplňuje odrážka:

 inženýrské sítě v severozápadní části pozemku parc. č. 859/1 k.ú. Řenče při její západní hranici
s pozemkem parc. č. 861/2 k.ú. Řenče pro rodinný dům na pozemku parc. č. st. 202 k.ú. Řenče
Ostatní části kapitoly se změnou č. 1 nemění.

G.

G.1.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM
VYVLASTNIT
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ST AVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTURTURY

G.1.1. D O P R A V N Í I N F R A ST R U K T U R A
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury se změnou č. 1 nemění.
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G.1.2. T E C H N I C K Á I N F R A ST R U K T U R A
Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury se doplňují takto:
E N E R G E T I C K É ST A V B Y
k.ú. Háje u Vodokrt, k.ú. Osek u Vodokrt, k.ú. Vodokrty
VE-01
koridor vedení 400 kV („E09 – zdvojení vedení 400 kV Kočín – Přeštice“ dle ZÚR)
Ostatní části kapitoly se změnou č. 1 nemění.

G.2.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Veřejně prospěšná opatření se změnou č. 1 nemění.

G.3.

STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNO STI STÁTU
Stavby a opatření k zajišťování bezpečnosti státu se změnou č. 1 nemění.

G.4.

ASANACE ÚZEMÍ
Asanace území se změnou č. 1 nemění.

H.

H.1.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ
PRÁVO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ST AVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTURTURY
Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury se změnou č. 1 nemění
Kapitola Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení se změnou č. 1 ruší.

H.2.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Veřejné prostranství PP-03 se změnou č. 1 ruší.
Ostatní části kapitoly se změnou č. 1 nemění.

Změnou č. 1 se doplňuje kapitola Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 Stavebního
zákona tako:

I.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Kompenzační opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona nejsou v řešeném území požadována.
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VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH RE ZERV A
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ
PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv, jmenovaných v textové části ÚP, se změnou č. 1 ruší.
Koridory územních rezerv veřejných prostranství s dominantní funkcí dopravy, zobrazené v grafické části ÚP,
zůstávají v platnosti.
Změnou č. 1 se doplňuje kapitola Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci tako:

K.







VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU
O PARCELACI
zastavitelná plocha Z11
zastavitelná plocha Z61
zastavitelná plocha Z63a, c
zastavitelná plocha Z72
zastavitelná plocha Z78

k.ú. Háje u Vodokrt
k.ú. Řenče
k.ú. Řenče
k.ú. Vodokrty
k.ú. Vodokrty

Nad Obcí
U Divokého potoka
U Školy
Za Pexíkovými
U Koupaliště (v případě obecního
vlastnictví pozemků v zastavitelné ploše
není dohoda o parcelaci požadována)

Dohoda o parcelaci musí naplnit požadavky na urbanistickou koncepci, uvedené v kapitole C.2.

L.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie, se změnou č. 1 mění takto:






zastavitelná plocha Z11 zastavitelná plocha Z62 zastavitelná plocha Z66 zastavitelná plocha Z72 zastavitelná plocha Z78 -

k.ú. Háje u Vodokrt
k.ú. Řenče
k.ú. Řenče
k.ú. Vodokrty
k.ú. Vodokrty

Nad Obcí
Za Zemědělským areálem
V Pasekách
Za Pexikovými
U Koupaliště (v případě obecního
vlastnictví pozemků v zastavitelné ploše
není územní studie požadována)

Územní studie jsou vždy pořizované MÚ Přeštice. Jsou pořizovány z vlastního nebo jiného podnětu.
Lhůta pro pořízení územní studie a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je dána
vyhodnocením uplatňování územního plánu.
Při vyhodnocení uplatňování územního plánu, prováděném v pravidelných čtyřletých cyklech,
se prověří stav zpracování územních studií. Při vyhodnocení uplatňování územního plánu může být lhůta
pro zpracování územní studie prodloužena do dalšího vyhodnocení uplatňování ÚP. V případě nečinnosti obce
při pořizování konkrétní územní studie, jež prokazatelně brání v realizaci specifikovaného záměru konkrétního
investora, může vyhodnocení uplatňování ÚP, resp. z něho vyplývající změna, zrušit povinnost zpracování
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této studie. Musí však být současně stanoven způsob, jak bude zajištěno naplnění koncepčních požadavků
stanovených územním plánem při rozhodování o změnách v území pro danou zastavitelnou plochu.
Změnou č. 1 se doplňuje kapitola Etapizace navrženého rozvoje takto:

M.

ETAPIZACE NAVRŽENÉHO ROZVOJE
Etapizace navrženého rozvoje není stanovena.

N.

VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, se změnou č. 1 zpřesňuje takto:


Stavba občanské vybavenosti v ploše Z63b (penzion pro seniory)
Změnou č. 1 se ruší kapitola Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.

O.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Počet listů textové části

17 formátů A4

Počet výkresů grafické části

3
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ODŮVODNĚNÍ
A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec Řenče má doposud platnou územně plánovací dokumentaci – Územní plán Řenče, vydanou
opatřením obecné povahy dne 24. 4. 2013 s účinností od 15. 5. 2013.
Usnesením č. 7/6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče, konaného dne 1. 12. 2015, bylo
rozhodnuto o pořízení změny č. 1 územního plánu Řenče. Dne 20. 1. 2016 obec Řenče požádala Městský úřad
Přeštice, jako příslušný úřad územního plánování o pořízení změny č. 1 územního plánu Řenče pro celé
správní území obce Řenče z důvodu začlenění změn požadovaných obcí pro rozvoj jejího občanského
vybavení a jednotlivých občanů. Vzhledem k tomu, že termín pro vyhodnocování územního plánu Řenče byl
do termínu duben 2017, bylo vyhodnocení pořizovatelem dle § 55 odst. 1 stavebního zákona provedeno dříve,
než jak stanovuje stavební zákon (nejméně jednou za 4 roky zprávou o uplatňování územního plánu
v uplynulém období – dále jen „Zpráva“) s tím, že součástí této zprávy bylo i zadání změny ÚP s požadavky
obce i veřejnosti.
Tuto Zprávu zpracoval Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen
„pořizovatel“) v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obsahově dle
§ 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v březnu 2016.
Pořizovatel projednal Zprávu s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností,
upravil ji podle výsledků projednání a předložil zastupitelstvu obce ke schválení.
Zpráva, jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Řenče (dále jen „Změna ÚP“),
byla schválena Zastupitelstvem obce Řenče dne 30. 3. 2016.

A.1.

NÁVRH PRO SPOLEČNÉ J EDNÁNÍ

Dne 24. 10. 2016 byl obcí Řenče pořizovateli předán návrh Změny ÚP pro společné jednání. V návrhu
Změny ÚP byly zapracovány požadavky vyplývající ze Zprávy, další požadavky obce Řenče a připomínky
veřejnosti uplatněné v rámci projednání návrhu Zprávy.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona dne 31. 10. 2016 pod č.j. PR-OVÚPRYP/29362/2016 oznámil místo a dobu konání společného jednání k návrhu Změny ÚP. Dotčené orgány byly
vyzvány k uplatnění stanovisek do 30-ti dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své
připomínky. Zároveň bylo ve stejné lhůtě umožněno nahlédnutí do návrhu Změny ÚP na MěÚ Přeštice a
na obci, pro kterou je Změna ÚP pořizována, s možností podat písemné připomínky ve lhůtě 30-ti dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky, která byla zveřejněna na úřední desce MěÚ Přeštice a obce Řenče. Společně
s oznámením pořizovatel zaslal jedno pare návrhu změny ÚP Krajskému úřadu Plzeňského kraje – odboru
regionálního rozvoje pro posouzení.
Společné jednání o návrhu Změny ÚP se konalo dne 22. 11. 2016 na Městském úřadě v Přešticích.
Po uplynutí lhůty pro podání stanovisek a připomínek zaslal pořizovatel dne 10. 1. 2017 pod č.j. PR-OVÚPRYP/859/2017 Krajskému úřadu Plzeňského kraje – odboru regionálního rozvoje obdržená stanoviska a
připomínky a požádal jej o vydání stanoviska v souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona. Tento nadřízený
orgán vydal dne 10. 2. 2017 pod č.j. RR/282/17 souhlasné stanovisko k návrhu Změny ÚP, kde mimo jiné
konstatuje, že Změnu ÚP lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ust. § 52 stavebního zákona.
Poté pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a dne
15. 2. 2017 pod č.j.:PR-OVÚP-RYP/4026/2017 předal zpracovateli poklady a pokyny pro úpravu návrhu
Změny ÚP před řízením.

A.2.

ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU

Řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu
s § 52 stavebního zákona. Návrh Změny ÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Přeštice
(odbor výstavby a územního plánování) a Obecním úřadě Řenče. Současně bylo oznámení o veřejném
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projednání vystaveno ke zhlédnutí na internetových stránkách města Přeštice a obce Řenče. Veřejné
projednání se konalo dne 18. 4. 2017 v zasedací místnosti Městského úřadu Přeštice, Husova ul. 465 a byl
z něj pořízen písemný záznam.
Proti návrhu Změny ÚP nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob vymezených v § 172
správního řádu a připomínky subjektem uvedeným v § 172 odst. 4 správního řádu ani stanoviska dotčených
orgánů. Z tohoto důvodu nebylo nutné postupovat dle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona.
Pořizovatel na základě výsledku projednání dal pokyn zpracovateli k doplnění návrhu Změny ÚP
o části, které zpracovává pořizovatel, neboť ze strany zpracovatele nebylo nutno návrh Změny ÚP již dále
upravovat a doplňovat. Dalším krokem bylo předložení Změny ÚP společně s odůvodněním a návrhem na
vydání ÚP Zastupitelstvu obce Řenče dle § 54 odst. 1 stavebního zákona.

B. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM,
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
B.1.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR

Změna č. 1 územního plánu Řenče je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace
č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR) schválené usnesením vlády ČR č. 276 z 15. 4. 2015.
PUR ČR na zpracování změny č. 1 územního plánu Řenče nemá žádné konkrétní požadavky, omezení
ani doporučení. Správní území obce Řenče 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 potencionálními riziky a přírodními katastrofami
s cílem minimalizovat rozsah případných škod. V souladu s výše uvedenými požadavky byl zpracován již
Územní plán Řenče. Změna č. 1 ÚP Řenče není v rozporu s těmito požadavky.

B.2.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM

Změna č. 1 územního plánu Řenče je v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje
ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen ZÚR PK), která byla vydána
Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 10.3.2014 usnesením č. 437/14.
Veškeré požadavky vyplývající pro dané území ze ZÚR PK jsou v územním plánu zohledněny. Novým
úkolem pro územní plánování je zpřesnění koridoru vedení 400 kV „E09 – zdvojení vedení 400 kV Kočín –
Přeštice“ a jeho převedení z koridoru územních rezerv do návrhového koridoru. Tento požadavek byl změnou
č. 1 ÚP Řenče splněn.

B.3.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZ TAHŮ

Z prvků měněných změnou č. 1 přechází na sousední území pouze koridoru vedení 400 kV „E09 –
zdvojení vedení 400 kV Kočín – Přeštice“. Poloha tohoto koridoru se ve správním území Řenče neměnila.
Koridor byl pouze převeden z územních rezerv do návrhu.
Širší vztahy nebyly změnou č. 1 jiným způsobem měněny.
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VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ

Rozsah měněných částí Územního plánu je minimální, z větší části se jedná o detaily z hlediska rozsahu
správního území. Změna č. 1 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování i s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území.

D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Způsob řešení změny č. 1 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.
Změna č. 1 byla zpracována v intencích ÚP Řenče. Odchylky od vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území jsou zdůvodněny v Odůvodnění ÚP Řenče.

E.

E.1.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
OCHRANNÉ PÁSMO LESA

Ochranné pásmo lesa zasahující do zastavitelných ploch bylo v rámci projednávání územního plánu
v roce 2011 dohodnuto takto:

Lokalita Z11 – stavební objekty mohou být umístěny v min. vzdálenosti 25 m od kraje lesa.

Lokalita Z75 – stavební objekty ČOV mohou být umístěny ve vzdálenosti 5 m od hranice lesa.

Lokalita Z72 – stavební objekty mohou být umístěny v min. vzdálenosti 25 m od okraje lesa.






E.2.

Změna č. 1 navrhuje obdobně postupovat u zastavitelné plochy Z77:
Lokalita Z22 – stavební objekty ČOV mohou být umístěny ve vzdálenosti 5 m od hranice lesa.
Lokalita Z74 – stavební objekty budou umístěny v plochách BI.2, min. vzdálenost od okraje lesa je
25 m.
Lokalita Z77 – stavební objekty budou umístěny v plochách BI.2, min. vzdálenost od okraje lesa je
25 m.
Obecné pravidlo pro zastavěné území – stavební objekty ve funkčních plochách, které zástavbu
umožňují, budou umístěny minimálně 25 m od okraje lesa.

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, UPLATNĚNÝCH
V RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚP ŘENČE

Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se
uskutečnilo dne 22. 11. 2016 tj. do 22. 12. 2016.
Dotčené orgány, které uplatnily ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska bez připomínek:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Městský úřad Přeštice, odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče, Masarykovo nám. 107, 334 01
Přeštice

Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
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Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6












Dotčené orgány, které ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, oddělení IPPC, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 130 00 Praha
Krajská veterinární správa státní veterinární správy, Družstevní 13, 301 00 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 301 00 Plzeň
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Státní veterinární správa, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 2730/11, 301 00 Plzeň
Řešení rozporů
V rámci společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Řenče nebyly řešeny rozpory dle § 4 odst. 8 SZ.

E.3.

POSOUZENÍ KRAJSKÝM Ú ŘADEM

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,
stanovisko ze dne 10.1.2017, pod č.j.: RR/282/17:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, vykonává na základě ustanovení § 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), působnost ve věcech územního plánování.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 10. 1. 2017 doklady dle § 50
odst. 7 stavebního zákona, návrh změny č. 1 územního plánu Řenče (dále jen „ÚP Řenče“) byl doručen již
před společným jednáním.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, sděluje, že mu byly předloženy všechny
podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona. Předložené dokumenty obsahují: návrh
změny č. 1 ÚP Řenče včetně odůvodnění, uplatněná stanoviska dotčených orgánů a protokol ze společného
jednání. Srovnávací text je součástí přiloženého CD.
Základní údaje:
Název dokumentace:
Rozsah řešeného území:
Orgán příslušný k vydání:
Pořizovatel:
Zpracovatel:

Změna č. 1 územního plánu Řenče
k. ú. Háje u Vodokrt, Knihy, Libákovice, Osek u Vodokrt, Plevňov,
Řenče, Vodokrty
Zastupitelstvo obce Řenče
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování
Ing. arch. Blanka Hysková (č. autorizace ČKA 01 142)

Návrh změny č. 1 ÚP Řenče byl zpracován na základě zprávy o uplatňování ÚP Řenče. Návrh
aktualizuje mapový poklad a zastavěné území a upravuje dokumentaci do souladu s novelou stavebního
zákona č. 350/2012 Sb. Změna č. 1 ÚP Řenče řeší záměr ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, „E09
zdvojení vedení 400 kV Kočín – Přeštice“, který v souladu s nadřazenou dokumentací převádí z územní
rezervy do návrhu. Změna nevymezuje záležitosti nadmístního významu zásadami neřešené. Společné jednání
o návrhu bylo oznámeno dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Plzeňského kraje a sousedním obcím;
uskutečnilo se dne 22. 11. 2016 na Městském úřadě v Přešticích. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj se
nezpracovávalo, neboť schválené zadání tento požadavek neobsahovalo.
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Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, na základě posouzení předložených
materiálů ve smyslu ust. § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona konstatuje:
Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy bylo zjištěno, že
předložený návrh změny č. 1 ÚP Řenče byl zpracován s ohledem na vazby a souvislosti s bezprostředně
navazujícím okolím ve správním území obce a současně respektuje požadavky na koordinaci rozvoje v rámci
širšího území.
Návrh změny č. 1 ÚP Řenče je v souladu Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, schválené
usnesením Vlády ČR č. 276/2015 ze dne 15. 4. 2015.
Návrh změny č. 1 ÚP Řenče respektuje řešení platné územně plánovací dokumentace vydané krajem:
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK), ve znění Aktualizace č. 1, účinné od 1. 4. 2014.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, vydává podle ustanovení § 50 odst. 7
stavebního zákona toto stanovisko:
Návrh změny č. 1 ÚP Řenče lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ust. § 52 stavebního
zákona.

E.4.





E.5.

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, UPLATNĚNÝCH
V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJ EDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP ŘENČE
Ve stanovené lhůtě byla uplatněna tato stanoviska dotčených orgánů a to bez připomínek:
stanovisko MO ČR, sekce ekonomická a majetková, Praha ze dne 29. 3. 2017, sp.zn.:937372017-8201OÚZ-PHA
stanovisko OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského ze dne 10. 4. 2017,
č.j.:SBS 08476/2017/OBÚ-06
stanovisko KHS PK Plzeň ze dne 18. 4. 2017

PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU Z MĚNY Č. 1 ÚP ŘENČE PODLE USTANOVENÍ §
53 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA POŘIZOVATELEM:

E.5.1. S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 Územního plánu Řenče s Politikou
územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1, schválená usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ve znění Aktualizace č. 1 schválenou Zastupitelstvem
Plzeňského kraje dne 10.3.2014 usnesením č. 437/14, viz kapitola B. odůvodnění.
E.5.2. S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA
OCHRANU ARC HITEK TONICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA
OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 Územního plánu Řenče s cíli a úkoly
územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19 stavebního zákona, viz kapitola C. odůvodnění.
E.5.3. S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 Územního plánu Řenče s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, viz kapitola D. odůvodnění.
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E.5.4. S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍC H PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ
S VÝ SLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 Územního plánu Řenče s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, viz kapitola E. odůvodnění.

F.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A
INFORMACE, JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, nepožadoval při projednávání zadání změny
č. 1 ÚP zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Řenče na životní
prostředí.

G.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST. 5
STAVEBNÍHO ZÁKONA

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo k návrhu změny č. 1 územního
plánu Řenče vydáno.

H.

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE
§50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo k návrhu změny č. 1 územního
plánu Řenče vydáno.

I.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Návrh změny č. 1 ÚP respektuje schválené zadání územního plánu takto:
Zadání změny č. 1 ÚP specifikovalo tyto konkrétní požadavky:



textovou a grafickou část ÚP Řenče uvést do souladu s novelou stavebního zákona v jeho úplném znění
a jeho prováděcími předpisy
Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 485/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, a vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území (dále jen prováděcí vyhlášky). Textová i grafická část ÚP byla uvedena do souladu
požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Úpravy se týkají především úpravy struktury
textové části. Úpravy nemají vliv na koncepci řešení územního plánu.


zaktualizovat současně zastavěné území obce
Zastavěné území bylo zaktualizováno k 31.8.2016 na základě údajů, poskytnutých pořizovatelem,
tj. na základě seznamu realizovaných staveb, vydaných územních souhlasů, územních rozhodnutí a stavebních
povolení a podaných ohlášení staveb.
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zaktualizovat mapu katastru nemovitostí, jako podklad ÚPD
Katastrální mapy všech katastrálních území ve správním území byly aktualizovány dle map poskytnutých
Krajským úřadem Plzeňského kraje ke dni 20.7.2016.


prověřit aktuálnost stavu ÚSES dle podkladů „ÚSES_Přešticko_V“ fa.GeoVision, RNDr. Hájek
Zpracovatelem ÚSES byla potvrzena aktuálnost zakreslených ÚSES ve správním území, tj. shoda
zakreslených ÚSES s dokumentem „ÚSES Přešticko V.“ (GeoVision, RNDr. Hájek).


prověřit a případně vyloučit umísťování staveb a zařízení a jiných opatření včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí včetně oplocení uvedených v § 18 odst. 5 v nezastavěném území atd.
Požadavek je obsahem platného ÚP Řenče (viz kapitola F4. Funkční a prostorové regulativy pro plochy
s rozdílným způsobem využití v platném ÚP)


prověřit nutnost zachování vymezených ploch územních rezerv R2 a R3 v rozsahu 1,919 ha, vzhledem
k tomu, že v územním plánu vymezené návrhové plochy pro bydlení jsou využity pouze z cca 1,86%
(nevyužité rozvojové plochy pro bydlení cca 17,334 ha), je jejich rozsah pro obec dostačující
Po konzultaci s obcí byla v ploše územní rezervy R2 v k.ú. Řenče vymezena nová zastavitelná plocha
Z80 pro 1 rodinný dům, zbytek územní rezervy byl z ÚP vypuštěn. Zastavitelná plocha je náhradou za rušenou
plochu Z65.
Územní rezerva R3 ve Vodokrtech byla převedena do zastavitelných ploch (Z78). Důvodem
pro převedení ploch do návrhu je aktuální nedostatek reálných zastavitelných ploch ve Vodokrtech.
V zastavitelné ploše Z 72 vlastníci pozemků zatím nepodnikli úkony, podmiňující zahájení výstavby, ani
nevyjádřili zájem o zahájení přípravných prací obcí.



textovou i grafickou část ÚP Řenče uvést do souladu s 1.aktualizací ZÚR PK – zpřesnit koridor vedení
400 kV „E09 – zdvojení vedení 400 kV Kočín – Přeštice“ a převést jej z územní rezervy do plochy
změn
Koridor vedení 400 kV „E09 – zdvojení vedení 400 kV Kočín – Přeštice“ byl v rozsahu správního území
převeden z územní rezervy do plochy změn. Zpřesnění koridoru nebylo odbornými podklady požadováno,
poloha koridoru E9 je v souladu se ZÚR PK. V souladu se ZÚR PK byl koridor zařazen do veřejně
prospěšných staveb.


prověřit možnost a případně navrhnout v zastavitelné ploše Z63 „U Školy“ rozvoj občanského vybavení
obce – řešení zóny za školou Řenče – rozdělení zóny na 3 díly – vyčlenění pozemků za školou p. č.
346/2 a 349/2 (možnost výstavby tělocvičny, venkovního hřiště, parkoviště a domu pro seniory, posun
navržené trafostanice)
Zastavitelná plocha Z63 „U Školy“ byla rozdělena na části a, b, c. V částech a. c je možná výstavba
rodinných domů, část b je určena pro rozvoj občanské vybavenosti. V jižní části Z63bbude realizována
tělocvična a školní a dětské hřiště. V severní části bude realizován penzion pro seniory a parkoviště k plochám
občanské vybavenosti. V kapitole F.4 Funkční a prostorové regulativy pro plochy s rozdílným způsobem
využití byly stanoveny prostorové regulativy, které umožňují výstavbu požadovaných objektů občanského
vybavení. Trafostanice byla přesunuta severně nad zastavitelnou plochu na pozemek parc. č. 351/1 k.ú. Řenče.


prověřit aktuálnost plochy změn ZF1 – Fotovoltaická elektrárna na terénu v k.ú. Řenče
Plochy změn ZF1 – Fotovoltaická elektrárna na terénu v k.ú. Řenče již není dle informací obce
po legislativních změnách aktuální. Plocha byla z ÚP vypuštěna.
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prověřit možnost změny ve využití pozemků p. č. 49, 52 , 53 a 766/19 v k.ú. Řenče z plochy ZZ –
nezastavitelné zahrady na využití pro potřeby soukromého zemědělce
Vlastník předmětných pozemků je soukromě hospodařící zemědělec. Na pozemcích plánuje výstavbu
objektu pro uskladnění zemědělských strojů, které na pozemcích parc. č. 49 a 52 k.ú. Řenče v současné době
odstavuje. Po dohodě s obcí byly vymezeny plochy pro umístění tohoto objektu a v kapitole F.4 Funkční
a prostorové regulativy pro plochy s rozdílným způsobem využití byly stanoveny funkční a prostorové
regulativy pro umístění objektu.


posoudit možnost odstranění výměry limitující zastavěnost pozemků v m2
Po dohodě s obcí byla upravena prostorová regulace ve funkčních plochách BI.2_Bydlení individuální –
rodinné domy vesnického charakteru. V těchto plochách byla maximální zastavěnost pozemku pro rodinný
dům zvýšena o 50 m2, tedy nově maximálně 300 m2 při dodržení ostatních limitujících podmínek prostorové
regulace.


prověřit možnost odstranění územních studií v případě vlastnictví pozemků obcí nebo max. 3 vlastníků
Požadavek na územní studii v zastavitelné ploše Z63 v k.ú. Řenče byl nahrazen požadavkem na dohodu
o parcelaci za podmínky splnění požadavků na urbanistickou koncepci v částech Z63a a Z63c. Pozemky v části
Z63b jsou ve vlastnictví obce, z tohoto důvodu není v této části dohoda o parcelaci požadována.
V zastavitelné ploše Z61 v k.ú. Řenče byl zrušen požadavek na územní studii, nahrazen byl požadavkem
na dohodu o parcelaci.
Po dohodě s obcí byl v ostatních plochách (Z62, Z66, Z72 a nově Z78) požadavek na územní studii
ponechán.


prověřit možnost změny využití pozemku p. č. 750/30 v k.ú. Řenče z plochy občanského vybavení –
veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravní na plochu bydlení – BI.2 bydlení individuální
v rodinných domech venkovského charakteru
Obec Řenče odprodala pozemky parc. č. 750/30 a 750/21 k.ú. Řenče vlastníkům sousedních nemovitostí
(rodinné domy v plochách BI.2.).Pozemky byly převedeny do ploch BI.2_Bydlení individuální – rodinné domy
vesnického charakteru. I po změně funkčního využití je zbývající veřejný prostor šíře téměř 10 m.


prověřit možnost změny využití pozemků p. č. 1078/1 a 1078/2 v k.ú. Řenče z plochy veřejných
prostranství s dominantní funkcí zeleně na plochy veřejných prostranství s dominantní funkcí dopravy
Po dohodě s obcí bylo funkční využití upraveno v souladu s požadavkem zadání.



prověřit možnost změny využití části pozemků st. p. č. 52, p. č. 514/1 a celého pozemku p. č. 514/7
v k.ú. Řenče z plochy veřejných prostranství s dominantní funkcí dopravy na plochu bydlení BI.2
Předmětné pozemky byly zařazeny do ploch BI.2_Bydlení individuální – rodinné domy vesnického
charakteru.
V souvislosti s touto změnou byla zrušena zastavitelná plocha Z65_Nad Obcí na pozemcích
parc. č. 514/6 a 514/3 k.ú. Řenče. Pozemky jsou nyní zařazeny do funkční plochy ZZ_Nezastavitelné zahrady.
Oba pozemky jsou ve vlastnictví majitelů sousedních nemovitostí (rodinné domy), zahrady byly fakticky
přiřazeny k těmto nemovitostem. Převedením částí pozemků parc. č. st. 52, parc. č. 514/1 a celého pozemku
parc. č. 514/7 k.ú. Řenče do ploch BI.2 jsou tyto pozemky přístupné pouze přes pozemky sousedních
nemovitostí, nikoli přímo z veřejného prostranství.


prověřit možnost zařazení pozemku p. č. 469/1 v k.ú. Řenče do ÚP Řenče jako území určené
pro výstavbu RD
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Pozemek byl součástí plochy územní rezervy R2. Po dohodě s obcí byla v jižní části pozemku vymezena
zastavitelná plocha Z80_Pod Lesem. Pro zastavitelnou plochu byly změnou č. 1 vymezeny požadavky
na urbanistickou koncepci. Severní část plochy byla ponechána v plochách FP_Louky a pastviny.


prověřit možnost zařazení pozemku st. p. č. 202 a části pozemku p. č. 859/1 v k.ú. Řenče do plochy
pro bydlení BI.2
Na pozemcích je realizován rodinný dům. Pozemek parc. č. 202 je zařazen v plochách VZ_Zemědělská
výroba, stavba částečně zasahuje na sousední pozemek parc. č. 859/1 k.ú. Řenče, který je zařazen do ploch
ZS_Sady. Pozemky, na nichž se stavba rodinného domu nachází, byly v rozsahu uvedené stavby včetně
minimální rezervy pro případné drobné rozšíření stavby převedeny do ploch BI.2_ Bydlení individuální –
rodinné domy vesnického charakteru. Současně bylo úpravou funkčních regulativů v kapitole F.4 umožněno
realizovat na sousedících pozemcích nezbytné inženýrské sítě, zvyšující komfort bydlení v rodinném domě
a zajišťující řádné nakládání s odpadními vodami.
Zadání územního plánu v kapitole E.6 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu
a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek a počtu vyhotovení “ specifikovalo kromě dalšího
podrobný seznam výkresů výroku a odůvodnění změny č. 1 ÚP a měřítek výkresů
Výkres základního členění je požadován v měřítku 1 : 5 000. Vzhledem k tomu, že v ÚP Řenče je tento
výkres v měřítku 1 : 10 000, je měřítko tohoto výkresu zachováno i ve změně č. 1. Vzhledem k aktualizaci
zastavěného území byl výkres vytištěn v plném rozsahu správního území.
Ostatní výkresy jsou zpracovány dle požadavků zadání.
Po dohodě s pořizovatelem je srovnávací text obsažen v přiloženém CD.

Na základě žádosti obce byly prověřeny a do návrhu změny č. 1 územního plánu zařazeny nad rámec
zadání některé další úpravy, které byly doručeny po termínu schválení zadání. Tyto úpravy nemění koncepci
územního plánu. Požadavky na úpravu ÚP vyplývají:
 z praktických zkušeností obce s užíváním územního plánu
 z žádostí vlastníků pozemků, předložených obci (obec s předloženými žádostmi souhlasí)
Jedná se o tyto úpravy:


prověřit možnost zařazení pozemku parc. č. 857 a 441/4 k.ú. Háje u Vodokrt do plochy
ZZ_Nezastavitelné zahrady
Přes pozemek parc. č. 857 k.ú. Háje u Vodokrt je platným územním plánem navrženo vést přístupovou
komunikaci do zastavitelné plochy Z14 (viz text ÚP Řenče). Změnou č. 1 je umožněna změna funkčního využití
obou pozemků na funkční využití ZZ_Nezastavitelné zahrady za podmínky ponechání veřejného prostoru
s dominantní funkcí dopravy (PD) v šířce cca 6,5 m při jižní hranici pozemku 857 k.ú. Řenče. Vodoteč,
procházející při východní hranici obou pozemků, zůstane v plochách ZZ otevřená.


pozemek parc. č. 898/1 a 886/4 k.ú. Osek u Vodokrt přeřadit z ploch ZZ_Nezastavitelné zahrady
do ploch BI.2_Bydlení individuální – rodinné domy vesnického charakteru
Pozemek parc. č. 898/1 a 886/4 k.ú. Vodokrty je součástí zastavěného území. Pozemek byl převeden
do funkčních ploch BI.2_Bydlení individuální – rodinné domy vesnického charakteru.


prověřit možnost zařazení pozemku parc. č. 321/10 a 321/14 k.ú. Vodokrty do plochy BI.2_Bydlení
individuální – rodinné domy vesnického charakteru
Zastavitelná plocha Z77 byla návrhem změny č. 1 rozšířena o pozemky parc. č. 321/10 a 321/14 k.ú.
Vodokrty. Návrhem je tedy zastavitelná plocha určena pro výstavbu 2 rodinných domů v jižní části plochy,
severní část zastavitelné plochy je určena pro zahrady rodinných domů. Důvodem pro rozšíření zastavitelné
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plochy je aktuální nedostatek reálných zastavitelných ploch ve Vodokrtech V zastavitelné ploše Z 72 vlastníci
pozemků zatím nepodnikli úkony, podmiňující zahájení výstavby, ani nevyjádřili zájem o zahájení přípravných
prací obcí.


prověřit možnost zařazení pozemku parc. č. 32/4 a st. 35 k.ú. Plevňov do plochy BI.2_Bydlení
individuální – rodinné domy vesnického charakteru s možností výstavby rodinného domu
a hospodářského zázemí pro obhospodařování pozemků parc. č. 33/1 a 32/1 k.ú. Plevňov
Pozemky jsou součástí zastavěného území. Návrhem změny byly přeřazeny z ploch ZZ_Nezastavitelné
zahrady do ploch s funkčním využitím BI.2_Bydlení individuální – rodinné domy vesnického charakteru
s možností výstavby rodinného domu a hospodářského zázemí pro obhospodařování pozemků parc. č. 33/1 a
32/1 k.ú. Plevňov (cca 13 ha). Pro plochu byly stanoveny prostorové regulativy.


převést pozemky parc. č. 1068/4, 1068/15, 1068/62 a 1068/63 k.ú. Vodokrty z funkčních ploch
KO.1_do funkčních ploch ZZ_Nezastavitelné zahrady
Pozemky parc. č. 1068/4, 1068/15, 1068/62 (západní část) a 1068/63 k.ú. Vodokrty jsou v současnosti
přiřazeny k zahradám rodinných domů, pozemky jsou součástí Územního systému ekologické stability krajiny
(PŘ048–K105/015). Původní pozemek 1068/4 k.ú. Vodokrty je (byl) ve vlastnictví obce, obec však v současné
době řeší převod pozemku na jednotlivé uživatele zahrad. Na části pozemku parc. č. 1068/4 k.ú. Vodokrty
(po rozdělení na části pozemku parc. č. 1068/62 k.ú. Vodokrty) je veden veřejný prostor s cestou pro pěší. Tato
část pozemku bude ponechána ve vlastnictví obce s funkčním využitím PD_Veřejná prostranství s dominantní
funkcí dopravy. Ostatní pozemky jsou návrhem změny č. 1 převedeny z ploch KO.1_Ostatní krajinná zeleň
v plochách ÚSES do ploch ZZ.1_Nezastavitelné zahrady v plochách ÚSES. Změnou bude upraven stav
v území, funkce lokálního biokoridoru zůstane zachována.

v objektu na pozemku parc. č. 188 k.ú. Řenče umožnit v podkroví objektu výstavbu bytu vlastníka
Objekt se nachází v plochách OK_Občanské vybavení komerčního charakteru. Regulativy v přípustném
využití umožňují využití pro služební byty. Tato formulace však vlastníku nemovitosti čerpat hypotéku
na zřízení bytu.
V plochách OK byla do podmíněně přípustného využití zařazena možnost výstavby bytu v podkroví
objektu na pozemku parc. č. 188 k.ú. Řenče za podmínky zachování možnosti využití 1.NP objektu pro funkční
využití OK.

J.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Zastavěné území bylo zaktualizováno k 31.8.2016 na základě údajů, poskytnutých pořizovatelem,
tj. na základě seznamu realizovaných staveb, vydaných územních souhlasů, územních rozhodnutí a stavebních
povolení a podaných ohlášení staveb. Pokud se tyto stavby nacházely mimo zastavěné území v zastavitelných
plochách, bylo zastavěné území o tyto plochy rozšířeno. V hlavním výkresu jsou pozemky s realizovanými
nebo rozestavěnými stavbami označeny nově jako stav při ponechání původního rozsahu zastavitelné plochy.
Původní zastavitelné plochy, pokud nebyla požadována jejich konkrétní úprava, byly ve změně č. 1 ponechány
v původním rozsahu, nebyly zmenšeny o realizované stavby. V textové části u jednotlivých lokalit jsou rovněž
ponechány územním plánem navržené počty rodinných domů v jednotlivých zastavitelných plochách. Právní
stav po změně č. 1 tak zůstane přehledný pro příští vyhodnocení uplatňování územního plánu. Bude možné
vyhodnotit zastavěnost vymezených lokalit bez nutnosti vyhledávat jejich původní rozsah ve starších
dokumentacích.
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URBANISTICKÁ KONCEPC E

k.ú. Háje u Vodokrt
Z11 Nad Obcí

10-15 RD

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Nově je požadována dohoda o parcelaci, požadavek na územní studii je ponechán. Územní studie
technicky vyřeší zpřístupnění pozemků rodinných domů, vedení inženýrských sítí atp. Před zahájením
výstavby je však potřeba souhlasu všech vlastníků v zastavitelné ploše s vymezenými veřejnými
prostranstvími a s tím související přeparcelací.
Z14 U Sadu

1 RD

 Požadavky na urbanistickou koncepci
Přidává se věta: Minimální šířka tohoto veřejného prostoru je 6,5 m.
Pozemek parc. č. 441/4 a severní část pozemku 857 k.ú. Háje u Vodokrt se zařazují do ploch
ZZ_Nezastavitelné zahrady. Jižní část pozemku parc. č. 857 k.ú. Háje u Vodokrt se zařazuje do ploch PD
veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy. Minimální šíře tohoto pozemku je 6,5 m.
V původním územním plánu nebyla specifikována šíře tohoto veřejného prostranství. Vlastník pozemku
parc. č. 857 k.ú. Háje u Vodokrt, na němž má být veřejné prostranství vymezeno, žádá o možnost zřízení
zahrady včetně jejího oplocení. Z tohoto důvodu je vymezení šíře veřejného prostranství s dominantní funkcí
dopravy (PD) nezbytné.
Při východní hranici pozemků č. 441/4 a 857 k.ú. Háje u Vodokrt protéká bezejmenná vodoteč.
V plochách ZZ_Nezastavitelné zahrady bude tato vodoteč otevřená.

Obrázek 1.

Detail úpravy přístupu do zastavitelné plochy Z14

k.ú. Osek u Vodokrt
Pozemky parc. č. 898/1 a 886/4 k.ú. Osek u Vodokrt se zařazují do ploch BI.2_Bydlení individuální –
rodinné domy vesnického charakteru. V ploše je možné umístit 1 rodinný dům.
Pozemky parc. č. 898/1 a 886/4 k.ú. Osek u Vodokrt je součástí zastavěného území, ze severní strany
navazuje na původní vesnickou zástavbu, z jižní strany navazuje na pozemek s bytovým domem. Pozemek
v původním ÚP tvořil zelený předěl mezi oběma typy zástavby. Vlastník pozemku však nyní předpokládá
výstavbu rodinného domu, obec s výstavbou souhlasí. Je doporučeno rodinný dům situovat v severní části
zahrady a jeho charakter přizpůsobit přiléhajícím stavbám venkovského charakteru.
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k.ú. Plevňov
Vlastník pozemku plánuje výstavbu rodinného domu a hospodářského zázemí pro obhospodařování
pozemků parc. č. 33/1 a 32/1 k.ú. Plevňov (cca 13 ha). Obec se záměrem souhlasí.
Pozemky parc. č. 32/4 a st. 35 k.ú. Plevňov jsou součástí zastavěného území. V platném ÚP Řenče jsou
pozemky zařazeny do ploch ZZ_Nezastavitelné zahrady, nově se zařazují do ploch BI.2_Bydlení individuální
– rodinné domy vesnického charakteru. V ploše je možné umístit 1 rodinný dům a hospodářské zázemí
pro obhospodařování zemědělských pozemků parc. č. 32/1 a 33/1 k.ú. Plevňov.
Pro plochu byly stanoveny prostorové regulativy. Na pozemcích parc. č. 32/4 a st. 35 k.ú. Plevňov
se připouští max. plocha zástavby 600 m2, i pro objekt hospodářského zázemí je nutné dodržet obecné
prostorové regulativy, tedy přizpůsobit objekt charakteru okolní zástavby.
Pozemky budou pro motorová vozidla dopravně přístupná ze silnice III/11756 při východní hranici
zastavitelné plochy.
k.ú. Řenče
Z61 U Divokého potoka

3RD

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Požadavek na územní studii se ruší, nově je požadována dohoda o parcelaci.
Urbanistická koncepce je popsána dostatečně v textové části územního plánu. Z tohoto důvodu je možné
územní studii nahradit dohodou o parcelaci za podmínky, že uvedené požadavky na urbanistickou koncepci
budou dohodou o parcelaci řešeny.
Z63 U Školy

16-17 RD

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Požadavek na územní studii se ruší, nově je požadována dohoda o parcelaci pro části Z63a a Z63c
Urbanistická koncepce je popsána dostatečně v textové části územního plánu. Z tohoto důvodu je možné
územní studii v částech Z63a a Z63c nahradit dohodou o parcelaci za podmínky, že uvedené požadavky
na urbanistickou koncepci budou dohodou o parcelaci řešeny. Dohody o parcelaci v zastavitelné části Z63a
a Z63c mohou být podepsány samostatně, nejsou na sebe vázány, avšak v dílčích krocích realizace musí být
v jednotlivých částech řešena průjezdnost motorové dopravy, resp. otáčení vozidel.
Vzhledem k tomu, že část Z63b je ve vlastnictví obce, není dohoda o parcelaci nutná, neboť obec
souhlasila s ÚP i s požadavky na urbanistickou koncepci.

Obrázek 2.

Detail úpravy veřejného prostranství s dominantní funkcí dopravy na pozemku parc. č. 4457
k.ú. Řenče
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 Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalitou prochází ve směru východ – západ místní komunikace, napojená na východní straně na místní
komunikaci s vyústěním na silnici II/178 a na západní straně na místní komunikaci Řenče – Osek.
Pozemek parc. č. 445/6 k.ú. Řenče získal převodem vlastnictví majitel rodinného domu na pozemku
pac. č. st. 232 k.ú. Řenče. Územním plánem bylo podél východní hranice pozemku parc. č. 445/4 k.ú. Řenče
vymezeno veřejné prostranství s dominantní funkcí dopravy (PD), tedy i na pozemku 445/6 k.ú. Řenče.
Velikost tohoto PD byla změnou č. 1 zmenšena, tedy část pozemku 445/6 k.ú. Řenče může být přičleněna
k zahradě rodinného domu na pozemku parc. č. st. 232 k.ú. Řenče, avšak nejdříve po podepsání dohody
o parcelaci všemi vlastníky v zastavitelné ploše Z63c.
Lokalita je dále dopravně přístupná ze silnice II/178 navrženou místní komunikací východně od plochy
OV (Základní a mateřská škola), místní komunikace bude vedena na severní okraj lokality, neboť musí být
do budoucna umožněn v případě potřeby další rozvoj obce severním směrem, musí být zachována prostupnost
zastavěného území. Šířky veřejných prostranství jsou minimálně 10m, neboť ve veřejných prostranstvích musí
být kromě dopravních ploch a inženýrských sítí zakomponována i vzrostlá zeleň. Pěším a cyklistům je dále
umožněn přístup veřejným prostorem na západním okraji lokality.
V lokalitě v části Z63c bude v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území, § 7, odst. 2) umístěno veřejné prostranství s dominantní funkcí zeleně v minimální
velikosti 1000 m2. Jeho poloha bude dohodnuta v rámci dohody o parcelaci. Lokalita je při severním okraji
lemována pásem trvalého travního porostu.
Původně navrhovaná trafostanice Tn2 na pozemku 349/2 k.ú. Řenče přesouvá severně nad zastavitelnou
plochu na pozemek 351/1 k.ú. Řenče.
Z80 Pod Lesem

1RD

 Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území. Zastavěná plocha byla zařazena výměnou
za rušenou zastavitelnou plochu Z65.
 V. třída ochrany ZPF – BPEJ 73816
 Rozloha lokality

0,159 ha

 Využití území

BI.3, PD

 Požadavky na urbanistickou koncepci
V ploše územní rezervy R2 v k.ú. Řenče byla vymezena nová zastavitelná plocha Z80 pro 1 rodinný
dům. Zbývající část územní rezervy byla z ÚP vypuštěna, neboť nabídka zastavitelných ploch pro výstavbu
rodinných domů je v současné době v Řenčích dostatečný.
Lokalita bude přístupná ze západně položeného veřejného prostranství. Při jižní hranici zastavitelné
plochy bude veden veřejný prostor PD s minimální šířkou 8 m. Tento veřejný prostor musí do budoucna
umožnit v případě potřeby další rozvoj obce východním směrem, musí být zachována prostupnost zastavěného
území.

Obrázek 3.

Detail zastavitelné plochy Z80_Pod Lesem
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Vjezd na pozemek včetně umístění sběrných nádob bude ve vzdálenosti max. 25 m od nejsevernějšího
bodu pozemku 471/1 k.ú. Řenče. Předepsané umístění vjezdu na pozemek má zabezpečit úsporu nákladů
při výstavbě a údržbě veřejných inženýrských sítí, veřejných komunikací a při technické obsluze území
(provozní náklady na svoz odpadu, úklid komunikací atp.).
Zastavitelná plocha ZF1_Fotovoltaická elektrárna se ruší.
Plocha změn ZF1 – Fotovoltaická elektrárna na terénu v k.ú. Řenče není dle informací obce
po legislativních změnách aktuální. Plocha byla z ÚP vypuštěna.
Zastavitelná plocha Z 65 Nad Obcí se ruší.
Pozemky parc. č. 514/7, část pozemku parc. č. st. 52 a část parc. č. 514/1 k.ú. Řenče byly přesunuty
z funkční plochy veřejných prostranství s dominantní funkcí dopravy (PD) do funkční plochy bydlení BI.2_
Bydlení individuální – rodinné domy vesnického charakteru byly zařazeny do ploch BI.2_Bydlení individuální
– rodinné domy vesnického charakteru.
V souvislosti s touto změnou byla zrušena zastavitelná plocha Z65_Nad Obcí na pozemcích
parc. č. 514/6 a 514/3 k.ú. Řenče. Pozemky jsou nyní zařazeny do funkční plochy ZZ_Nezastavitelné zahrady.
Oba pozemky jsou ve vlastnictví majitelů sousedních nemovitostí (rodinné domy), zahrady byly fakticky
přiřazeny k těmto nemovitostem. Převedením částí pozemků parc. č. st. 52, parc. č. 514/1 a celého pozemku
parc. č. 514/7 k.ú. Řenče do ploch BI.2 jsou tyto pozemky přístupné pouze přes pozemky sousedních
nemovitostí, nikoli přímo z veřejného prostranství.
Část pozemku parc. č. 49 a část pozemku parc. č. 52 k.ú. Řenče se zařazují do ploch BI.1_Bydlení
individuální v uzavřených zemědělských dvorech.
 Plochy jsou součástí zastavěného území. Zařazeno ve stabilizovaných plochách.
Vlastník předmětných pozemků je soukromě hospodařící zemědělec. Na pozemcích plánuje výstavbu
objektu pro uskladnění zemědělských strojů, které na pozemcích parc. č. 49 a 52 k.ú. Řenče v současné době
odstavuje. Po dohodě s obcí byly vymezeny plochy pro umístění tohoto objektu a v kapitole F.4 Funkční
a prostorové regulativy pro plochy s rozdílným způsobem využití byly stanoveny funkční a prostorové
regulativy pro umístění objektu.
Přístřešek pro stroje velikosti cca 10x20 m může být na částech pozemků parc. č. 49 a 52 k.ú. Řenče
umístěn za podmínky minimálního odstupu 8 m od hranice pozemku 1075/12 k.ú. Řenče. Důvodem
pro odstup stavby od hranice pozemku je nutnost údržby koryta Divokého potoka (Lukavice).
Část pozemku parc. č. 859/1, část pozemku parc. č. 861/2 a pozemek parc. č. st. 202 k.ú. Řenče
se zařazují do ploch BI.2_ Bydlení individuální – rodinné domy vesnického charakteru.
 Plochy jsou součástí zastavěného území. Zařazeno ve stabilizovaných plochách.
Na pozemcích parc. č. 859/1, část pozemku parc. č. 861/2 a pozemek parc. č. st. 202 k.ú. Řenče je
realizován rodinný dům. Pozemek parc. č. 202 je zařazen v plochách VZ_Zemědělská výroba, stavba částečně
zasahuje na sousední pozemek parc. č. 859/1 k.ú. Řenče, který je zařazen do ploch ZS_Sady. Pozemky,
na nichž se stavba rodinného domu nachází, jsou v návrhu změny č. 1 v rozsahu uvedené stavby včetně
minimální rezervy pro případné drobné rozšíření stavby převedeny do ploch BI.2_ Bydlení individuální –
rodinné domy vesnického charakteru. Současně je úpravou funkčních regulativů v kapitole F.4 umožněno
realizovat v severozápadní části pozemku parc. č. 859/1 k.ú. Řenče při její západní hranici s pozemkem
parc. č. 861/2 k.ú. Řenče nezbytné inženýrské sítě, zvyšující komfort bydlení v rodinném domě a zajišťující
řádné nakládání s odpadními vodami.
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Pozemek parc. č. 750/21 a parc. č. 750/30 k.ú. Řenče se zařazuje do ploch BI.2_ Bydlení individuální –
rodinné domy vesnického charakteru.
 Plochy jsou součástí zastavěného území. Zařazeno ve stabilizovaných plochách.
Vlastník pozemku parc. č. 750/30 k.ú. Řenče požádal o převedení pozemku z funkční plochy
PD_Veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravní na funkční plochu BI.2 Bydlení individuální – rodinné
domy vesnického charakteru.
Obec Řenče odprodala pozemky parc. č. 750/30 a 750/21 k.ú. Řenče vlastníkům sousedních nemovitostí
(rodinné domy v plochách BI.2). Pozemek parc. č. 750/30 k.ú. Řenče je změnou č. 1 převeden do ploch
BI.2_Bydlení individuální – rodinné domy vesnického charakteru. Současně byl převeden i pozemek
parc. č. 750/21 k.ú. Řenče, jehož problematika je shodná s pozemkem žadatele. I po změně funkčního využití
je zbývající veřejný prostor šíře téměř 10 m, což je vzhledem k intenzitě provozu šíře dostačující.
Východní části pozemků parc. č. 1078/1 a parc. č. 1078/2 k.ú. Řenče se zařazují do ploch PD_Veřejná
prostranství s dominantní funkcí dopravy.
 Plochy jsou součástí zastavěného území. Zařazeno ve stabilizovaných plochách.
Důvodem převedení je zřízení parkovacích stání osobních automobilů. Zbývající části předmětných
pozemků jsou ponechány v plochách PZ_Veřejná prostranství s dominantní funkcí zeleně.

Obrázek 4.

Detail změny funkčního využití v Řenčích

k.ú. Vodokrty
Z77 Za Rybníkem

2 RD

 Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území.
 IV. třída ochrany ZPF – BPEJ 54702
 Rozloha lokality

0,292 ha

 Využití území

BI.2, ZZ

 Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha Z77 byla návrhem změny č. 1 rozšířena o pozemky parc. č. 321/10 a
321/14 k.ú. Vodokrty. Návrhem je tedy zastavitelná plocha určena pro výstavbu 2 rodinných domů.
Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území a je dostupná z veřejných prostranství s dominantní funkcí
dopravní.
Důvodem pro rozšíření zastavitelné plochy o 1 rodinný dům je nedostatek aktuálně dostupných ploch
pro realizaci rodinných domů ve Vodokrtech. V zastavitelné ploše Z 72 vlastníci pozemků zatím nepodnikli
úkony, podmiňující zahájení výstavby, ani nevyjádřili zájem o zahájení přípravných prací obcí.

Ing. arch. Blanka Hysková, Jiráskovo nám. 18, 326 00 Plzeň, 377455722

32

ÚP Řenče – změna č. 1

Duben 2017

V lokalitě bude umožněno otáčení vozidel záchranného integrovaného systému a vozidel pro technickou
údržbu území, např. vozidel pro svoz odpadu, tak, aby nedocházelo otáčením vozidel k poškozování ploch
mimo lokalitu.
Rodinné domy budou situovány v jižní části lokality, severní část lokality bude využita pro zahradu
rodinného domu.
Z78 U Koupaliště

6 RD

 Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území.
 IV. třída ochrany ZPF – BPEJ 54702
 Rozloha lokality

0,738 ha

 Využití území

BI.2

 Požadavky na prověření záměru

schválená územní studie (v případě obecního vlastnictví
pozemků v zastavitelné ploše není územní studie požadována)
dohoda o parcelaci (v případě obecního vlastnictví pozemků
v zastavitelné ploše není dohoda o parcelaci požadována)

 Požadavky na urbanistickou koncepci
Plocha územní rezervy R3 byla změnou č. 1 převedena do ploch zastavitelných. Důvodem je nedostatek
aktuálně dostupných ploch pro realizaci rodinných domů ve Vodokrtech. V zastavitelné ploše Z 72 vlastníci
pozemků zatím nepodnikli úkony, podmiňující zahájení výstavby, ani nevyjádřili zájem o zahájení přípravných
prací obcí.
Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území a je dostupná z veřejných prostranství s dominantní
funkcí dopravní.
Veřejné prostranství pro motorovou dopravu a pěší v minimální šíři 8 m bude vedeno osou lokality
ve směru cca sever – jih, napojeno bude na místní komunikaci při jižním okraji lokality. Další veřejné
prostranství v minimální šíři 4 m s komunikací pro pěší bude vedeno při severním okraji lokality, napojeno
bude na veřejný prostor západně od lokality, případně na plochu koupaliště, resp. objektu společenského
centra Vodokrt. V lokalitě bude umožněno otáčení vozidel (ZIS, svoz TKO).
Pozemky v zastavitelné ploše jsou v současné době zamokřené. Pozemky jižně nad zastavitelnou
plochou jsou meliorované. Pro zachycení extravilánových vod je navrženo zatravnění jižně nad zastavitelnou
plochou.
Územní studie prověří rozsah zamokření pozemku a možnost zachycení a bezpečného převedení
extravilánových vod, komunikační napojení na stávající místní komunikace, velikost pozemků rodinných
domů a parcelaci lokality, regulativy rodinných domů.
V případě obecního vlastnictví pozemků v zastavitelné ploše se urbanistická studie ani dohoda
o parcelaci nepožaduje, neboť obec sama má zájem na budoucím bezproblémovém užívání území a
optimálním vyřešení souvisejících problémů včetně vyřešení veřejných prostranství ve prospěch uživatelů
zastavitelné plochy a všech občanů obce. Požadavky na urbanistickou koncepci budou řešeny v rámci
dokumentace pro územní řízení.
Pozemky parc. č. 1068/4, 1068/15, 1068/62 a 1068/63 k.ú. Vodokrty se zařazují do ploch
ZZ.1_Nezastavitelné zahrady v plochách ÚSES. Veřejné prostranství s cestou pro pěší na části pozemku
parc. č. 1068/2 k.ú. Vodokrty je ponecháno.
 Plochy jsou součástí zastavěného území. Zařazeno ve stabilizovaných plochách.
Pozemky parc. č. 1068/4, 1068/15 a 1068/62 k.ú. Vodokrty jsou v současnosti přiřazeny k zahradám
rodinných domů, pozemky jsou součástí Územního systému ekologické stability krajiny (PŘ048–K105/015).
Původní pozemek 1068/4 k.ú. Vodokrty je (byl) ve vlastnictví obce, obec však v současné době řeší převod
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pozemku na jednotlivé uživatele zahrad. Na části pozemku parc. č. 1068/4 k.ú. Vodokrty (po rozdělení
pozemek parc. č. 1068/63 k.ú. Vodokrty) je veden veřejný prostor s cestou pro pěší. Tato část pozemku bude
ponechána ve vlastnictví obce s funkčním využitím PD_Veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy.
Ostatní pozemky jsou návrhem změny č. 1 převedeny z ploch KO.1_Ostatní krajinná zeleň v plochách ÚSES
do ploch ZZ.1_Nezastavitelné zahrady v plochách ÚSES.
Změnou bude upraven stav v území, funkce lokálního biokoridoru zůstane zachována.

J.2.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INF RASTRUKTURY, PODMÍNK Y PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ

J.2.1.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Koridor venkovního vedení VVN 400 kV
V souběhu se stávajícím vedením VVN 400 kV po jeho jižní straně je navržena plocha změn
pro koridor venkovního vedení VVN 400 kV („E09 – zdvojení vedení 400 kV Kočín – Přeštice“ dle ZÚR).
Osa koridoru je ve vzdálenosti 50 m od stávajícího vedení VVN 400 kV. Celková šířka koridoru je včetně
ochranného pásma 100 m. V ÚP Řenče byl koridor veden jako územní rezerva, šířka koridoru byla 70m.
Změna byla vyvolána Aktualizací č. 1 ZÚR Plzeňského kraje. Zpřesnění koridoru nebylo odbornými
podklady požadováno, poloha koridoru E09 je v souladu se ZÚR PK. V souladu se ZÚR PK byl koridor
zařazen do veřejně prospěšných staveb (viz Obrázek 5).

Obrázek 5.

ZÚR PK_výkres veřejně prospěšných staveb (poloha E9 vzhledem ke stávajícívajícmu
nadzemnímu vedení elektro ve správním území Řenče zachována.

Dle informací zástupce Odboru regionálního rozvoje KÚ PK se připravuje Aktualizace č. 2 ZÚR PK.
Předmětem aktualizace je požadavek oprávněného investora na rozšíření koridoru E9 („E09 – zdvojení vedení
400 kV Kočín – Přeštice“) na 300 m, tj. 150 m osy koridoru.
Vzdálenost mezi stávajícím vedením 400 kV a zastavěným územím části Vodokrty je 120 m. Pokud
zůstane v Aktualizaci č. 2 ZÚR PK zachována poloha osy koridoru, bude vzdálenost mezi osou koridoru
(předpokládanou polohou stožárů nového vedení 400 kV) a zastavěným územím části Vodokrty pouhých
70 m. Koridor rozšířený na 150 m od stávající osy E09 by výrazně zasáhl do zastavěného území části
Vodokrty. Vzhledem k tomu, že ve správním území obce Řenče se jedná o prostý souběhu nového vedení
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VVN 400 kV se stávajícím vedením VVN 400 kV bez nutnosti křížení s jiným obdobným vedením, jeví
se změnou č. 1 ÚP Řenče vymezený koridor jako dostatečný.
Při zachování výše uvedených podmínek bude změnou č. 1 ÚP Řenče vymezený koridor E09
považován za zpřesnění koridoru v rámci vymezeného koridoru E09 v ZÚR PK ve znění Aktualizace č. 2.
Z tohoto důvodu nebude nutné koridor ani po Aktualizaci č. 2 ZÚR PK upravovat.
Oddíl „Fotovoltaické elektrárny“
V řešeném území nebudou umísťovány fotovoltaické elektrárny na terénu (včetně ploch výroby
a služeb). Plocha změn ZF1 – Fotovoltaická elektrárna na terénu v k.ú. Řenče není dle informací obce po
legislativních změnách aktuální. Plocha byla z ÚP vypuštěna.
Fotovoltaické elektrárny jsou přípustné na objektech v celém správním území s výjimkou památkově
chráněných objektů.
J.2.2.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Druhý odstavec se mění takto:
Zřizování kompostáren je v souladu s funkčními regulativy možné v plochách VS_Výroba drobná,
výrobní služby, živnostenské provozy a v plochách VZ_Zemědělská výroba.
V ÚP byla uvedena konkrétní zastavitelná plocha pro zřízení kompostárny, označení plochy
neodpovídalo reálné situaci v obci.

J.3.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ

J.3.1.

FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ REGULATIVY PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

PLOCHY BYDLENÍ
BI.2

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – RODINNÉ DOMY VESNICKÉHO CHARAKTERU
Část „Obecná prostorová regulace“ se upravuje takto:

 max. % zastavění

 min. % zeleně
 podlažnost

35%, nejvýše však 300 m2
ve stabilizovaném území se připouští při vyšším % zastavění odpovídajícím
původní zastavěné ploše konkrétním objektem zachování stavu včetně
s možností minimálního rozšíření zastavěné plochy
na pozemcích parc. č. 32/4 a st. 35 k.ú. Plevňov se připouští max. plocha
zástavby 600m2
60 %, pro pozemky do 1 000 m2 50 %
max 2 NP včetně podkroví, resp. max. 10 m

Po dohodě s obcí byla upravena prostorová regulace ve funkčních plochách BI.2_Bydlení individuální –
rodinné domy vesnického charakteru.
Pro stabilizované plochy byla míra zastavění upravena tak, aby odpovídala stavu. Nově se v případech
překročení zastavěné plochy stávajícími objekty legitimizuje toto zastavění a navíc se připouští navýšení
zastavěné plochy v řádně odůvodněných případech, tj. například pro doplnění sociálního zařízení, zádveří,
pergoly atp.
Obecně byla v plochách BI.2 zvýšena maximální zastavěnost pozemku z 250 m2 na 300 m2 při dodržení
max. % zastavění. K tomuto kroku bylo přistoupeno vzhledem ke zvyšujícím se nárokům stavebníkům
na velikost dalších objektů na pozemku (garáže, bazény, skleníky, pergoly, zimní zahrady atp.), které celkovou
zastavěnou plochu zvyšují. Musí však být současně dodrženo max. % zastavění, tedy 35%. Stavebníci by měli
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přizpůsobit velikost pozemku svým nárokům (nebo naopak), aby bylo zachováno jejich soukromí na pozemku
a odpovídající část pozemku byla věnována zeleným plochám, neboť ty jsou kromě jiného např. potřeba
i k pokrytí vsaku dešťových vod na pozemcích rodinných domů.
Na pozemcích parc. č. 32/4 a st. 35 k.ú. Plevňov se připouští max. plocha zástavby 600m2 z důvodu
možnosti umístění rodinného domu a hospodářského zázemí pro obhospodařování přilehlých ploch ZPF. Tuto
plochu nelze vyčerpat pouze výstavbou rodinného domu. Pro výstavbu rodinného domu na uvedených
pozemcích platí stejná pravidla jako v ostatních plochách BI.2. Tedy v případě výstavby pouze rodinného
domu se připouští max. plocha zástavby 300m2.
Pro pozemky do 1 000 m2 bylo sníženo minimální procento zeleně na 50 % z důvodu umožnění vyšší
zastavitelnosti pozemku, případně vyšší plochy zpevněných cest na menších pozemcích rodinných domů.
Při velikosti pozemku např. 800 m2 bude po vydání změny č. 1 ÚP zastavěná plocha max. 280 m2 (35%),
zpevněné plochy max. 120 m2. Plochy zeleně budou v rozsahu 400 m.
Podlažnost byla doplněna o max. výšku objektů 10 m, tato výška se vztahuje zejména např.
na hospodářské objekty, u nichž se sice předpokládá pouze 1 NP, avšak výška musí odpovídat funkci.
I u hospodářských objektů bude charakter objektu přizpůsoben okolní zástavbě a charakteru území.
BI.3

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – RODINNÉ DOMY PŘÍMĚSTSKÉHO CHARAKTERU
Část „Obecná prostorová regulace“ se upravuje takto:

 max. % zastavění
 min. % zeleně
 podlažnost

35%, nejvýše však 300m2
60%, pro pozemky do 1 000 m2 50%
max 2 NP včetně podkroví

Odůvodnění prostorových regulativů přiměřeně viz BI.2.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO CHARAKTERU
Část „Obecná prostorová regulace“ se upravuje takto:

 max. % zastavění
 min. % zeleně
 podlažnost

40%
30%, resp. 20% v jižní části Z63b
2 NP, resp. tělocvična max. 11 m

Úprava prostorových regulativů byla provedena pro jižní část zastavitelné plochy Z63b, v níž obec
plánuje výstavbu tělocvičny.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v § 49 uvádí světlou výšku tělocvičny
rozměrů 18 m x 30 m a větších 7 m. Regulativ změny č. 1 uvažuje s konstrukční výškou zastřešení
a s možným úměrným vyvýšením nad rostlý terén, dále s mírnou svažitostí pozemku, která rovněž ovlivní
osazení tělocvičny do terénu.
OK

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍHO CHARAKTERU
Přidává se podmíněně přípustné využití ve znění:

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 byt v podkroví objektu na pozemku parc. č. 188 k.ú. Řenče za podmínky zachování využití 1.NP objektu
pro funkční využití OK
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Vlastník objektu na pozemku parc. č. 188 k.ú. Řenče plánuje podkroví objektu zrekonstruovat pro trvalé
bydlení. Stávající regulativy v přípustném využití umožňují využití pro služební byty, tato formulace však
vlastníku nemovitosti neumožňuje čerpat hypotéku na zřízení bytu.

J.4.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZER V A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNE K PRO JEHO
PROVĚŘENÍ

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv, jmenovaných v textové části ÚP, se změnou č. 1 ruší.
Koridory územních rezerv veřejných prostranství s dominantní funkcí dopravy, zobrazené v grafické části ÚP,
zůstávají v platnosti. Jedná se o veřejná prostranství s komunikacemi, která v budoucnu zpřístupní další
rozvojová území. Tyto koridory nebudou zastavovány. Před zahájením výstavby v zastavitelných plochách,
v nichž jsou koridory umístěné, by měly být pozemky pro budoucí veřejná prostranství převedeny do majetku
obce. Plochy veřejných prostranství pak mohou být následně do doby výstavby konkrétního veřejného
prostranství (obvykle PD) pronajaty.
Po konzultaci s obcí byla v ploše územní rezervy R2 v k.ú. Řenče vymezena nová zastavitelná plocha
Z80 pro 1 rodinný dům, zbytek územní rezervy byl z ÚP vypuštěn.
Územní rezerva R3 ve Vodokrtech byla převedena do zastavitelných ploch (Z78).
Územní rezerva pro koridor venkovního vedení VVN 400 kV („E09 – zdvojení vedení 400 kV Kočín –
Přeštice“ dle ZÚR) byla zařazena do návrhových ploch.

J.5.






VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ , VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHO DOU O PARCELACI
zastavitelná plocha Z11
zastavitelná plocha Z61
zastavitelná plocha Z63a, c
zastavitelná plocha Z72 zastavitelná plocha Z78

k.ú. Háje u Vodokrt
k.ú. Řenče
k.ú. Řenče
k.ú. Vodokrty
k.ú. Vodokrty

Nad Obcí
U Divokého potoka
U Školy
Za Pexíkovými
U Koupaliště (v případě obecního
vlastnictví pozemků v zastavitelné ploše
není dohoda o parcelaci požadována)

Dohoda o parcelaci musí naplnit požadavky na urbanistickou koncepci, uvedené v kapitole C.2.
výrokové části.
Dohoda o parcelaci je dohodou vlastníků pozemků o uspořádání parcel a řešení veřejné infrastruktury.
Kromě urbanistického nástroje je také dokumentem koordinujícím vlastnická práva k nemovitostem.
Dohoda o parcelaci obsahuje:

vymezení podílů jednotlivých vlastníků nemovitostí

zákres nového parcelního uspořádání včetně vymezení veřejných prostranství

závazek vlastníků nemovitostí přistoupit na poměrné snížení vlastního podílu z důvodu řešení veřejné
infrastruktury.
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VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRA COVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDI E

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie, se změnou č. 1 mění takto:






zastavitelná plocha Z11 zastavitelná plocha Z62 zastavitelná plocha Z66 zastavitelná plocha Z72 zastavitelná plocha Z78 -

k.ú. Háje u Vodokrt
k.ú. Řenče
k.ú. Řenče
k.ú. Vodokrty
k.ú. Vodokrty

Nad Obcí
Za Zemědělským areálem
V Pasekách
Za Pexikovými
U Koupaliště (v případě obecního
vlastnictví pozemků v zastavitelné ploše
není územní studie požadována)

Územní studie jsou vždy pořizované MÚ Přeštice z důvodu uplatňování urbanistické koncepce v území
a kontroly obce nad způsobem zapracování této urbanistické koncepce.
Územní studie jsou pořizovány z vlastního nebo jiného podnětu. Vlastním podnětem se rozumí zájem
obce na zainvestování konkrétní lokality, jiným podnětem pro zpracování územní studie může být investiční
záměr konkrétního investora, který chce svůj záměr, jež je v souladu s podmínkami územního plánu,
realizovat v zastavitelném nebo přestavbovém území.
V řešeném území jsou vymezeny zastavitelné plochy, u kterých je požadováno zpracování územní
studie. V případě, že pozemky budou ve vlastnictví obce, není územní studie požadována. V těchto případech
bude urbanistická koncepce zapracována v rámci dokumentace pro územní řízení.
Pro případ nutnosti pořízení územních studií je lhůta pro jejich pořízení stanovena takto:
„Při vyhodnocení uplatňování územního plánu, prováděném v pravidelných čtyřletých cyklech, se
prověří stav zpracování územních studií. Při vyhodnocení uplatňování územního plánu může být lhůta
pro zpracování územní studie prodloužena do dalšího vyhodnocení uplatňování ÚP. V případě nečinnosti obce
při pořizování konkrétní územní studie, jež prokazatelně brání v realizaci specifikovaného záměru konkrétního
investora, může vyhodnocení uplatňování ÚP, resp. z něho vyplývající změna, zrušit povinnost zpracování
této studie. Musí však být současně stanoven způsob, jak bude zajištěno naplnění koncepčních požadavků
stanovených územním plánem při rozhodování o změnách v území pro danou zastavitelnou plochu.“
Při vyhodnocení uplatňování územního plánu pořizovatel posoudí, zda obec koná či zda brání
konkrétnímu investorskému záměru. Posoudí, zda je území vyblokováno nezájmem vlastníka pozemku nebo
nedořešenými majetkoprávními vztahy. Pořizovatel po posouzení stavu zpracování územní studie v konkrétní
ploše při vyhodnocení uplatňování ÚP například zkonstatuje, že pořízení územní studie sice není zatím možné
a účelné, avšak potřeba jejího zpracování nadále trvá.
Toto řešení eliminuje otázky, kdo a podle čeho řídí změny v území po případném zrušení požadavku
na zpracování územní studie z důvodu marného uplynutí lhůty pro její pořízení. V případě zrušení územní
studie z důvodu marného uplynutí doby pro pořízení územní studie by totiž stavební úřad neměl nástroje
na prosazování urbanistické koncepce a veřejného zájmu v řešeném území, která měla být do území
promítnuta v podrobnějším měřítku územní studií. V případě marného uplynutí lhůty pro pořízení územní
studie, t.j. zrušení požadavku na zpracování územní studie při vyhodnocení jeho změny, musí být současně
konstatováno, jak bude zabezpečeno uplatnění urbanistické koncepce v dané ploše.
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VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Změna č. 1 umožňuje ve správním území výstavbu celkem 8 dalších rodinných domů v zastavitelných
plochách. Z toho:

1 rodinný dům v zastavitelné ploše Z80 v Řenčích, která vznikla transformací části plochy územní
rezervy R2, zbývající část územní rezervy s dalšími 7 rodinnými domy
je změnou č. 1 z ÚP vypuštěna

6 rodinných domů je v zastavitelné ploše Z78 ve Vodokrtech, která vznikla transformací plochy územní
rezervy R3 na zastavitelnou plochu

1 rodinný dům je umístěn na pozemcích, které byly přičleněny k zastavitelné ploše Z77 ve Vodokrtech,
vymezené v platném ÚP Řenče
Zastavitelná plocha Z65 v Řenčích s 1 rodinným domem je změnou č. 1 rušena.
Celkem je tedy počet rodinných domů ve správním území v zastavitelných plochách navýšen
o 7 rodinných domů. Při započtení ploch územních rezerv (odečtení části rušené plochy R2) lze konstatovat,
že v absolutním čísle nedošlo změnou č. 1 k navýšení počtu rodinných domů v zastavitelných plochách
správního území.

L.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF a PUPL je zpracováno podle metodického doporučení
Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP (červenec 2011).
Grafická část vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení je obsahem výkresu O2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000.
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
Návrhem územního plánu jsou k zástavbě zabírány pozemky se IV. a V. třídou ochrany ZPF.
Návrhem územního plánu nejsou v krajině zabírány pozemky pro plnění funkce lesa PUPFL.
Celkový zábor zemědělského půdního fondu, vyvolaný změnou č. 1, činí 0,998 ha. Zabírány jsou
pozemky ve IV. a V. třídě ochrany ZPF.
Zábor PUPFL není zastavitelnými plochami požadován.
L.1.1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EK OLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Územní systém ekologické stability krajiny se změnou č. 1 nemění. Zpracovatelem ÚSES byla
potvrzena aktuálnost zakreslených ÚSES ve správním území dle podkladů „ÚSES_Přešticko_V.“ (GeoVision,
RNDr. Hájek).
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Tabulka 1. k.ú. Řenče_Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

Označ.
plochy

Způsob využití
plochy

Celkový
zábor
ZPF
[ha]

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur

Zábor ZPF podle tříd ochrany

[ha]

[ha]

orná
půda

zahrady

ovocné
sady

I.

TTP

II.

III.

IV.

BPEJ
Investice
do půdy
[ha]

V.

Zastavitelné plochy
Z80

BI

Bydlení
individuální

0,143

0,143

0,143

Celkem bydlení
individuální

0,143

Zábor ZPF celkem

0,143 0,000 1,649 0,000 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,143

73816

0,000

Tabulka 2. k.ú. Vodokrty_Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

Označ.
plochy

Způsob využití
plochy

Celkový
zábor
ZPF
[ha]

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur

Zábor ZPF podle tříd ochrany

[ha]

[ha]

orná
půda

zahrady

ovocné
sady

I.

TTP

II.

III.

BPEJ
Investice
do půdy
[ha]

IV.

V.

Zastavitelné plochy
Z77
Z78

Bydlení
individuální
Bydlení
BI
individuální
BI

0,126

0,126

0,126

54702

0,727

0,727

0,727

54702

Celkem bydlení
individuální

0,853

Zábor ZPF celkem

0,891 0,891 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,891 0,000

0,000

Tabulka 3. ÚP Řenče_Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle funkčního využití

Využití území

Bydlení
ZÁBORY ZPF CELKEM

Celkový
zábor
ZPF

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur

Zábor ZPF podle tříd ochrany

[ha]

[ha]

orná
půda

0,996

0,853

0,996

0,853

zahrady

0,000

ovocné
sady

0,000

TTP

0,143

I.

0,000
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II.

0,000

III.

0,000

Investice
do půdy
[ha]

IV.

V.

0,891

1,649

0,853

0,143
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ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, které se konalo 18. 4. 2017 tj. do 25. 4. 2017, mohli
dotčené osoby, tzn. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti uplatnit své námitky k návrhu změny č. 1 Územního plánu Řenče.
Ve lhůtě byla podána písemná námitka podatele pana Karla Maška, bytem Řenče 75, doručena
pořizovateli dne 24. 4. 2017. Tato námitka byla však dne 25. 4. 2017 podatelem vzata písemně zpět, a proto
o ní nebylo rozhodováno.
Jiné námitky nebyly podány.

N.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Řenče nebyla podána
žádná připomínka.

O.

POUČENÍ

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 změně č. 1 Územního plánu Řenče, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný
prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

P.

ÚČINNOST

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

............................................
Miloslava Loudová
starostka obce Řenče

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

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

Ing. Jan Šrámek

Pavel Fořt

místostarosta obce Řenče

místostarosta obce Řenče
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČOV
Čistírna odpadních vod
ES
Ekologická stabilita
EVL
Evropsky významná lokalita
HOZ
Hlavní odvodňovací zařízení
CHKOŠ
Chráněná krajinná oblast Šumava
CHOPAV
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
IP
Interakční prvek
KÚ
Katastrální území
LBC
Lokální biocentrum
LBK
Lokální biokoridor
MK
Místní komunikace
MÚSES
Místní územní systém ekologické stability
NN
Nízké napětí
NP
Nadzemní podlaží
NRBK
Nadregionální biokoridor
NRÚSES
Nadregionální územní systém ekologické stability
PHO
Pásmo hygienické ochrany
PUPFL
Pozemek určený k plnění funkce lesa
PUR ČR
Politika územního rozvoje České republiky
PVD
Physical vapour deposition - nanášení odpařením z pevné fáze
RBC
Regionální biocentrum
RBC
Regionální biocentrum
RD
Rodinné domy
RÚSES
Regionální systém ekologické stability
SP
Stavební povolení
STL
středotlaký plynovod
TKO
Tuhý komunální odpad
ÚK
Účelová komunikace
ÚR
Územní rozhodnutí
ÚS
Územní souhlas
ÚSES
Územní systém ekologické stability
ÚTP
Územně technické podklady
VKP
Významný krajinný prvek
VN
Vysoké napětí
VPO
Veřejně prospěšná opatření
VPS
Veřejně prospěšné stavby
VTL
Vysokotlaký plynovod
ZD
Zemědělské družstvo
ZPF
Zemědělský půdní fond
ZŠ
Základní škola
ZÚJ
Základní územní jednotka
ZÚR PK
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
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