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VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo aktualizováno v rozsahu zakresleném v grafické části změny č. 1 k datu
31. 5. 2017.
B.

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

V kapitole B.3 Kvantifikace navrženého rozvoje se v tabulce 1. Přehled zastavitelných ploch a ploch
územních rezerv upravuje v řádku Z6 a v následných součtových řádcích takto:
Stav
Označení
plochy
Z6

Název
Na Kamenici

Plocha
celkem (ha)
1,465

Počet obyvatel
29

Počet
rodinných
domů cca
12

504

12,285

202

83

504

14,119

228

93

počet obyvatel
k 1. 1. 2009

Celkem
Ve správním území
celkem
Počet obyvatel ve
správním území celkem

Využití ploch
bydlení

732

C.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C.1

URBANISTICKÁ KONC EPCE

Beze změny.
C.2

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Z1

Nad Nivou I (cca 14 RD)

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Doplňuje se:
dohoda o parcelaci


Požadavky na urbanistickou koncepci

Ruší se:
Lokalitou je vedena komunikace pro pěší a cyklisty (VPS WD-42), která propojuje lokalitu přes
stávající zahrady s ulicí vyúsťující u pohostinství při silnici III/18027. Komunikace WD-42 podmiňuje
výstavbu v lokalitě.
Doplňuje se:
Podmínkou výstavby v lokalitě je realizace pěšího propojení mezi veřejným prostorem v lokalitě Z1
a veřejným prostranstvím s dominantní funkcí dopravní na pozemku 45/1 k. ú. Čižice.

Z2

Ke Štěnovicím (cca 4 RD)

Doplňuje se:
 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
dohoda o parcelaci
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(6 RD)

Požadavky na urbanistickou koncepci

Ruší se:
podmínka zokruhování stávající jednosměrné komunikace ve východní části v části Z4b na silnici
III/ 18329 (jižní část VPS VD-05)
Po úpravě zní podmínka takto:
v části Z4b

zokruhování stávající jednosměrné komunikace ve východní
části lokality (143/43 k. ú. Čižice) na stávající místní
komunikaci na pozemku 143/15 k. ú. Čižice (severní část VPS
VD-05)

Druhý odstavec textu zní po úpravě takto:
Navazující veřejný prostor na pozemku 143/43 k. ú. Čižice bude rozšířen na pozemek 143/16 k. ú.
Čižice tak, aby celková šíře veřejného prostoru v tomto úseku byla minimálně 8 m. V rozšířeném úseku bude
vedena obousměrná komunikace, zbývající část veřejného prostoru na pozemku 143/43 k. ú. Čižice bude
jednosměrná v šířce cca 6 m, tj. stávající šíře pozemku parc. č. 143/43 k. ú. Čižice. Tato jednosměrná
komunikace bude ve východní části lokality zokruhována komunikací (VPS VD-05), jejíž veřejný prostor
na pozemcích parc. č. 143/107 a 143/72 k. ú. Čižice bude v šířce 10 m. Tato část VPS VD-05 je podmínkou
zástavby v zastavitelné ploše Z4. Stávající komunikace na pozemcích parc. č. 155/8 a 143/15 k. ú. Čižice bude
jednosměrná s vyústěním na silnici III/18329.Veřejný prostor, kterým je vedena, bude v minimální šířce
6,5 m.
Za 3. odstavec se doplňuje 4. odstavec v tomto znění:
Do doby zokruhování jednosměrné komunikace na pozemku parc. č. 143/43 k. ú. Čižice přes pozemky
parc. č. 143/107 a 143/72 k. ú. Čižice (severní část VD-05) se připouští toto variantní řešení:
- Veřejný prostor bude v rozsahu pozemků parc. č. 143/73, 143/74, 143/75 a 14376 k. ú. Čižice rozšířen
na minimálně 8 m a na pozemku parc. č. 143/76 bude zřízeno obratiště (IZS, svoz odpadu, otáčení
ostatních vozidel).
- Stávající pilířky inženýrských sítí na rozhraní pozemku parc. č.143/43 a pozemků pro rodinné domy
mohou být ponechány ve veřejném prostoru např. jako součást zelených „rabátek“.
- Do doby zokruhování komunikace dle ÚP (realizace severní části VD-05) nelze pozemek
parc. č. 143/76 k. ú. Čižice ani jeho část využít pro výstavbu rodinného domu či přičlenit
k sousednímu pozemku parc. č. 143/75. Je možné využití pozemku pro veřejná prostranství
s dominantní funkcí zeleně (PZ).

Z5

K Borkům (cca 15 RD)

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Doplňuje se:
dohoda o parcelaci


Požadavky na urbanistickou koncepci

Ruší se:
podmínka realizace jižní části VPS VD-05, tj. jednosměrné komunikace s výjezdem na silnici
III/18329 (viz lokalita Z4)
Za 3. odstavec se doplňuje 4. odstavec v tomto znění:
Pozemek parc. č. 143/71 k. ú. Čižice bude v případě splnění níže uvedených podmínek vyňat z požadavku
na zpracování územní studie a dohody o parcelaci pro zastavitelnou plochu Z5 K Borkům:
povolení sjezdu na pozemek parc. č. 143/71 k. ú. Čižice ze silnice III/18329 Policií ČR
(minimálně 1 sjezd, max. 2 sjezdy)
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převedení pozemku v šíři 4 m v celé délce západní hranice pozemku parc. č. 143/71 k. ú. Čižice
na obec Čižice (viz obr. 9)
převedení východní části pozemku (oddělující hranice v pokračování hranice mezi pozemky
parc. č. 143/84 a 143/83 k. ú. Čižice na obec Čižice (viz obr. 9)
řešení nových inženýrských sítí podél silnice III/18329 jako obecní řady
na pozemku budou umístěny 2 rodinné domy

Upravuje se:
Z6
Na Kamenici (cca 12 RD)

Ruší se:

Využití území
ZS.2

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Doplňuje se:
dohoda o parcelaci
 Požadavky na urbanistickou koncepci
Ruší se 4. odstavec ve znění:
„Při západní hranici lokality prochází ve směru sever – jih komunikace pro pěší a cyklisty. Veřejný
prostor je v minimální šířce 3m.“
5.odstavec se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
Rodinné domy východně od VD-08 budou umístěny ve dvou liniích, tj. jižní řada rodinných domů
podél místní komunikace, ze které budou pozemky rodinných domů přístupné, severní řada rodinných domů
souběžně se silnicí III/18329, ze které budou pozemky rodinných domů přístupné. V každé řadě bude
umístěno 5 rodinných domů.
Za 6. odstavec se doplňuje 7. odstavec včetně schematického obrázku v tomto znění:
Pozemky parc. č. 569 (část), 561 (část) a 159/9 (část) k. ú. Čižice budou v případě splnění níže
uvedených podmínek vyňaty z požadavku na zpracování územní studie a dohody o parcelaci pro zastavitelnou
plochu Z6 Na Kamenici:
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- převedení částí pozemků parc. č. 569 (část), 561 (část) a 159/9 (část)k. ú. Čižice dle schématu
na obec Čižice
- pozemky ve funkční ploše BI.2 zůstávají po oddělení částí pozemků součástí zastavitelné
plochy Z6 Na Kamenici.

Z8

Pod Kačenkou (cca 14 RD)

 Podmínka pro rozhodování o změnách v území
Doplňuje se:
dohoda o parcelaci
Z9

Nad Nivou


Podmínka pro rozhodování o změnách v území

Ruší se:
územní studie
Doplňuje se:
dohoda o parcelaci

C.3

PŘESTAVBOVÉ PLOC HY

Kapitola označená C2.2 Přestavbové plochy se ruší.
C.4

SYSTÉM SÍDEL NÍ ZELEN Ě

Beze změny.
D.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ

D.1

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

V kapitole „Územní plán navrhuje v řešeném území tyto komunikace pro pěší, případně komunikace
pro smíšený provoz pěších a cyklistů“ se ruší:

cesta pro pěší mezi lokalitou Z1 a ulicí od pohostinství (WD-42)
Ostatní části zůstávají beze změny.
D.2

TECHNICKÁ INFRASTRUK TURA

Beze změny.
D.3

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTV Í

Beze změny.
D.4

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Beze změny.
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Beze změny.
E.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Beze změny.
F.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.1

OBECNÉ ZÁS ADY FUNKČNÍ REGULACE

Bod 7 se doplňuje takto:
7.
V rámci všech funkčních ploch jsou vždy 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,
přístřešky atp.) a drobná zahradní architektura (plastiky) fotovoltaické panely a sluneční kolektory
na objektech, není-li v konkrétní funkční ploše výslovně zakázáno nebo upraveno.
Za bod 7. se nově vkládá:
8.
V rámci všech funkčních ploch jsou podmíněně přípustným využitím stavby technické infrastruktury,
sloužící pro danou lokalitu (např. trafostanice, vodovodní a kanalizační řady včetně čerpacích stanic,
kabelové rozvody elektro a slaboproudu, slaboproudá zařízení). Vhodnost umístění nových staveb
technické infrastruktury posoudí stavební úřad.
9.
V rámci všech funkčních ploch jsou podmíněně přípustným využitím stavby technické infrastruktury
pro využití energie vody, půdy, vzduchu a biomasy. Jejich umístění bude individuálně posuzováno
z hlediska hygienických podmínek, vlivu na krajinný ráz atp.
10.
V rámci všech funkčních ploch je podmíněně přípustným využitím umísťování slunečních kolektorů
včetně souvisejících zařízení na pozemcích objektů za podmínky, že nenarušují krajinný ráz, není-li
v konkrétní funkční ploše uvedeno jinak.
11.
V rámci všech funkčních ploch jsou vždy nepřípustným využitím fotovoltaické elektrárny na terénu.
12.
V rámci všech funkčních ploch jsou vždy nepřípustným využitím větrné elektrárny.
13.
Na veškeré zemní práce a na změny historických objektů musí investor vždy zajistit podle zákona
č. 10/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění archeologický dozor a záchranný
archeologický výzkum.
F.2

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGUL ACE

Beze změny.
F.3

PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM V YUŽITÍ

Beze změny.
F.4
F.4.1
BI.1

FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ REGULATIVY PRO PLOCH Y S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
PLOCHY PRO BYDLENÍ
BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V ÚZEMÍ PŮVODNÍ ZÁSTAVBY OBCE

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 max. % zastavění
max % zastavění odpovídající původní zastavěné ploše konkrétního statku,
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Doplňuje se:
po odborném posouzení se v odůvodněných případech připouští úměrné
zvětšení zastavěné plochy objektem, např. při nutnosti řešit provozní schéma
objektu z důvodu jeho morálního stárnutí, nesmí však být narušena hmotová
skladba zástavby
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Poslední bod 3. odrážky se upravuje takto:
o zařízení pro sociální účely (penzion pro seniory s max. kapacitou 30 lůžek, denní stacionáře)
4. odrážka se upravuje takto:
 stavby pro ubytování malé do 20 lůžek (penziony)
Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 na objektech a jejich střechách, viditelných z návsi, není přípustné umísťování fotovoltaických panelů
a slunečních kolektorů
 vše ostatní
BI.2

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – RODINNÉ DOMY PŘÍMĚSTSKÉHO CHARAKTERU

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
3. odrážka se upravuje takto:
 sportovní nekrytá hřiště (hřiště bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou
atp.) v rámci veřejných prostranství
4. odrážka se upravuje takto:
 stavby pro ubytování malé do 10 lůžek (penzióny)
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
1. odrážka se upravuje takto:
 budovy obytné malokapacitní sociálního charakteru (domy penziony, domy s pečovatelskou službou, byty
pro osamělé matky s dětmi, domovy dětí a mládeže, vždy v objemu jednoho rodinného domu a v kapacitě
do 20 lůžek), pokud svým objemem odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Doplňuje se 3. odrážka:
 a vše ostatní

BI.3

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – RODINNÉ DOMY VESNICKÉHO CHARAKTERU

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
4. odrážka se upravuje takto:
 sportovní nekrytá hřiště (hřiště bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou
atp.) v rámci veřejných prostranství
5. odrážka se upravuje takto:
 stavby pro ubytování malé do 10 lůžek (penziony)
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
2. odrážka se upravuje takto:
 budovy obytné malokapacitní sociálního charakteru (domy penziony pro důchodce, domy s pečovatelskou
službou, vždy v objemu jednoho rodinného domu a v kapacitě do 20 lůžek), pokud svým objemem
odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby
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NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Doplňuje se 2. odrážka:
 a vše ostatní
F.4.2
RI

PLOCHY REKREACE
REKREACE INDIVIDUÁLNÍ – CHATY

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
Upravuje se:
 pro případné nástavby na objektech mimo záplavové území se připouští obytné podkroví, pokud to
charakter lokality a objektu umožňuje
 pro nové stavby objektů rekreačního charakteru je prostorová regulace uvedena v podmíněně přípustném
využití
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Upravuje se:
 včelnice a včelíny mimo plochy v záplavovém území, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku
a odstupovým vzdálenostem od sousedních objektů
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Odrážka 1. a 2. se upravuje takto:
 rozšíření stávajících rekreačních objektů s výjimkou objektů v záplavovém území za účelem situování
nezbytného minimálního sociálního zařízení, za podmínky rozšíření max. o 6 m2 oproti stavu z roku 2010
 výstavba objektů individuální rekreace v lokalitě Na Výsluní za podmínky předcházející realizace
komunikace pro pěší a cyklisty (VD-49), minimální výměry pozemku 500 m2 a max. zastavěné plochy
na pozemku 80 m2, splnění obecných požadavků na využívání území a technických požadavků na stavby,
připouští se 1 NP a podkroví při max. výšce hřebene objektu 7,5 m
Doplňuje se:
 rozšíření, resp. přestavba stávajících objektů individuální rekreace v lokalitě při jižní hranici správního
území na pravém břehu Úhlavy (lokalita K Předenicím) za podmínky minimální výměry pozemku 500 m2,
max. zastavěné plochy na pozemku 90 m2, splnění obecných požadavků na využívání území a technických
požadavků na stavby a zakomponování objektu do svažitého terénu při max. 2 NP a za podmínky, že
rozšíření je realizováno mimo záplavové území;
podmínkou pro rozšíření rekreačního objektu na pozemku parc. č. st. 127 k. ú. Čižice je převedení jižní
části pozemku parc. č. 531/6 k. ú. Předenice, na které se nachází přístupová komunikace k ostatním chatám
v lokalitě, na obec Čižicem
 výstavba objektů individuální rekreace, resp. rozšíření stávajících objektů individuální rekreace v lokalitě
při východní hranici správního území na pravém břehu Čižického potoka (lokalita U Potoka – plocha
vymezená mezi pozemky parc. č. 207/3 a 207/5 k. ú. Čižice včetně) za podmínky minimální výměry
pozemku 500 m2, max. zastavěné plochy na pozemku 80 m2, splnění obecných požadavků na využívání
území a technických požadavků na stavby, připouští se 1 NP a podkroví při max. výšce hřebene objektu
7,5 m
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Upravuje se a doplňuje takto:
 výstavba nových rekreačních objektů a přestavby a dostavby stávajících rekreačních objektů s výjimkami
uvedenými v podmíněně přípustném využití
 rozšiřování rekreačních objektů včetně zvětšování objemu v plochách v záplavovém území
 oplocení v aktivní zóně záplavového území
 a vše ostatní
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Poznámka
 pro účely posouzení minimální plochy 500 m2, umožňující vyšší zastavěnou plochu objekty v plochách RI,
lze započítat sousedící pozemky pod společným oplocením v k. ú. Čižice v majetku jednoho vlastníka
F.4.3
OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO CHARAKTERU

HLAVNÍ VYUŽITÍ
3. odrážka se upravuje:
 stavby pro sociální účely (byty pro matky s dětmi, azylové domy, domovy důchodců v kapacitě
do 20 lůžek, denní stacionáře)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
6. odrážka se upravuje takto:
 sportovní nekrytá hřiště pro potřeby funkce hlavní
Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
OK

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍHO CHARAKTERU

HLAVNÍ VYUŽITÍ
2. odrážka se upravuje:
 stavby pro služby cestovního ruchu (jídelny, restaurace, pohostinství, penziony v kapacitě do 20 lůžek)
Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
OK.1

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍHO CHARAKTERU – SLUŽBY CESTOVNÍHO
RUCHU

HLAVNÍ VYUŽITÍ
1. odrážka se upravuje:
 stavby pro veřejné ubytování do 20 lůžek (penziony) s integrovaným stravovacím a relaxačním vybavením
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
2. odrážka se upravuje takto:
 sportovní nekrytá hřiště (hřiště bez speciálního vybavení, hřiště na odbíjenou, minigolf, atp.)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Doplňuje se:
 a vše ostatní
OS

TĚLOVÝCHOVA A SPORT – SPORTOVIŠTĚ OTEVŘENÁ

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
2. odrážka se upravuje takto:
 veřejně přístupné areály pro neorganizované volnočasové aktivity (inline dráha, horolezecké stěny,
volejbalové hřiště, hřiště na košíkovou, tenisový dvorec, hřiště bez speciálního vybavení, dětské hřiště atp.)
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Doplňuje se:
 a vše ostatní
F.4.4
PD

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
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S DOMINANTNÍ FUNKCÍ DOPRAVNÍ

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Doplňuje se:
 a vše ostatní
PZ

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S DOMINANTNÍ FUNKCÍ ZELENĚ

Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
F.4.5
DS

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
DOPRAVA MIMO ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ

Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
F.4.6
TI.

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

Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
F.4.7
VL

P L O C H Y V Ý R O B Y A SK L A D O V Á N Í
VÝROBA LEHKÁ, VÝROBNÍ SLUŽBY, ŽIVNOSTENSKÉ PROVOZY

Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
F.4.8
ZH

P L O C H Y S Y S T É M U SÍ D E L N Í Z E L E N Ě
HŘBITOV

Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
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ZELEŇ OSTATNÍ SPECIFICKÁ – ZELEŇ DOPROVODNÁ A OCHRANNÁ

ZS.1

Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Doplňuje se:
 stavby a zařízení pro zemědělství dle §18, odst. 5 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění
 a vše ostatní
ZELEŇ OSTATNÍ SPECIFICKÁ – NEZASTAVITELNÉ ZAHRADY

ZS.2

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Doplňuje se:
 včelnice
Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
F.4.9
VV

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 TOKY DOPLNĚNÉ DOPROVODNOU ZELENÍ

Doplňuje se:
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 vše ostatní
F.4.10
FO

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

ORNÁ PŮDA

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
5. odrážka se upravuje:
 včelnice
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Doplňuje se:
 stavby a zařízení 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 v kapitole F.1 Obecné zásady
funkční regulace
 a vše ostatní
FP

LOUKY A PASTVINY

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
7. odrážka se upravuje:
 včelnice
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Doplňuje se:
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 stavby a zařízení 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 v kapitole F.1 Obecné zásady
funkční regulace
 a vše ostatní
F.4.11
LF

P L O C H Y L E SN Í

LESY

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
4. odrážka se upravuje:
 včelnice
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Doplňuje se:
 stavby a zařízení dle §18, odst. 5 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění s výjimkou staveb
a zařízení, uvedených v přípustném využití a v kapitole F.1 Obecné zásady funkční regulace
 a vše ostatní
F.4.12
KO

PLOCHY PŘÍRODNÍ

OSTATNÍ KRAJINNÁ ZELEŇ

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
5. odrážka se upravuje:
 včelnice
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Doplňuje se:
 stavby a zařízení 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 v kapitole F.1 Obecné zásady
funkční regulace
 a vše ostatní
G.

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

Úvodní odstavec se ruší.
G.1

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ST AVBY DOPRAVNÍ A TECH NICKÉ INFRASTRUKTURY

G.1.1
Ruší se:
WD – 42
WD – 50

D O P R A V N Í I N F R A ST R U K T U R A
cesta pro pěší
cesta pro pěší a cyklisty

Ostatní stavby WD se mění na stavby VD, tj. jsou stavbami pouze s možností vyvlastnění.
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T E C H N I C K Á I N F R A ST R U K T U R A

Energetické stavby -elektro
Stavba WE-01 se mění na VE-01, tj. je stavbou pouze s možností vyvlastnění.
Odkanalizování se přejmenovává na „Vodohospodářské stavby“
Stavba WK-01¨se mění na VK-01, tj. je stavbou pouze s možností vyvlastnění.
Stavby liniových vedení inženýrských sítí
Beze změny.
G.2
G.2.1

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OP ATŘENÍ
S N I Ž O V Á N Í O H R O Ž E N Í V Ú Z E MÍ 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 ST R O F A M I
( Z V Y ŠO V Á N Í R E T E N Č N Í S C H O P N O ST I K R A J I N Y )

Stavba WK-01¨se mění na VK-01, tj. je stavbou pouze s možností vyvlastnění.
G.2.2

ROZVOJ PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Stavby WR-1 a WR-2 se mění na VR-1 a VR-2, tj. jsou opatřeními pouze s možností vyvlastnění.
G.2.3

Z A L O Ž E N Í P R V K Ů Ú Z E M N Í H O S Y ST É MU E K O L O G I C K É ST A B I L I T Y - B I O C E N T R A A
BIOKORIDORY

Ruší se vymezení jmenovaných prvků jako veřejně prospěšných opatření.
G.2.4

OCHRANA ARCHEOLOGICKÉ HO DĚDICTVÍ

Ruší se.
G.3

STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNO STI STÁTU

Ruší se.
G.4

ASANACE V ÚZEMÍ

Ruší se.
H.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

H.1

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ST AVBY

Ruší se.
H.2

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OP ATŘENÍ

Ruší se.
H.3

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ST AVBY OBČANSKÉHO VYBA VENÍ

Ruší se.
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Beze změny.
I.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

Kapitola se doplňuje s textem:
Kompenzační opatření podle §50 odst. 6 Stavebního zákona nejsou v řešeném území požadována.
J.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Beze změny.
K.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

Doplňuje se:

zastavitelná plocha Z1 
zastavitelná plocha Z2 
zastavitelná plocha Z5 
zastavitelná plocha Z6 
zastavitelná plocha Z8 
zastavitelná plocha Z9 -

Nad Nivou
Ke Štěnovicím
K Borkům
Na Kamenici
Pod Kačenkou
Nad Nivou II

Obsahem dohody o parcelaci musí být souhlas vlastníků pozemků a staveb, dotčených záměrem,
s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací.
V případě marného uplynutí lhůty pro pořízení územní studie dle kapitoly L. je vždy podmínkou
rozhodování v území dohoda o parcelaci, naplňující požadavky na urbanistickou koncepci, uvedenou
v kapitole C.2.

L.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH
VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A STANOVENÍ LHŮTY
PRO POŘÍZENÍ ÚS, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O ÚS, JEJÍ
SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O ÚS DO EVIDENCE ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Ruší se:

zastavitelná plocha Z9 -

Nad Nivou II

Pro územní studii, zpracovávanou obcí z vlastního nebo jiného podnětu, se stanovuje lhůta
pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti na 2 roky od rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územní studie.
Pro územní studii, zpracovávanou fyzickou nebo právnickou osobou, se stanovuje lhůta pro schválení
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti na 1 rok od podání žádosti
o její projednání, schválení a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Před schválením
pořizovatelem a vložením dat do evidence územně plánovací činnosti musí zastupitelstvo obce vydat s řešením
územní studie souhlas.
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Doplňuje se:
Územní studie pořizuje pořizovatel MÚ Přeštice v případech, kdy je to uloženo územně plánovací
dokumentací. Lhůta pro pořízení územní studie je stanovena v trvání 6 let od vydání této změny územního
plánu.
Zpráva o uplatňování územního plánu, prováděná v pravidelných čtyřletých cyklech, prověří stav
zpracování územních studií. Zpráva o uplatňování územního plánu může lhůtu pro zpracování územní studie
prodloužit na dalších 6 let. V případě nečinnosti obce při pořizování konkrétní územní studie, jež prokazatelně
brání v realizaci specifikovaného záměru konkrétního investora, může zpráva o uplatňování územního plánu
zrušit povinnost zpracování této studie.
V případě zrušení povinnosti zpracování územní studie nebo marného uplynutí lhůty pro pořízení
územní studie je vždy podmínkou rozhodování v území dohoda o parcelaci, naplňující požadavky
na urbanistickou koncepci, uvedenou v kapitole C.2.

M.

ETAPIZACE NAVRŽENÉHO ROZVOJE

Beze změny.
N.

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

Beze změny.
O.

VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.

Kapitola se ruší.
P.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ KE ZMĚNĚ
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Počet listů územního plánu v textové části
Počet výkresů grafické části

19
3
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ODŮVODNĚNÍ
A.
A.1

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1
ÚVOD

Obec Čižice má doposud platnou územně plánovací dokumentaci – Územní plán Čižice, vydanou
opatřením obecné povahy dne 30. 9. 2010 s účinností od 20. 10. 2010.
Záměr pořídit Změnu Územního plánu Čižice (dále jen „ÚP Čižice“) vyplynul ze Zprávy o uplatňování
ÚP Čižice v období 2010 – 2014 (dále jen „Zpráva“). Tuto zprávu zpracoval MěÚ 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 září 2014.
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 zadání Změny č.1 ÚP Čižice (dále jen „Změna“) byla schválena Zastupitelstvem obce
Čižice dne 25. 9. 2014.
Dne 24. 6. 2015 byl obcí Čižice pořizovateli předán návrh Změny ÚP pro společné jednání. V návrhu
Změny ÚP byly zapracovány požadavky vyplývající ze Zprávy, další aktuální požadavky obce Čižice a
připomínky veřejnosti uplatněné v rámci projednání návrhu Zprávy.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona dne 13. 7. 2015 pod č.j. PR-OVÚPRYP/17861/2015 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
v 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 Čižice. 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 11. 8. 2015 na Městském úřadě v Přešticích.
Po uplynutí lhůty pro podání stanovisek a připomínek zaslal pořizovatel dne 16. 9. 2015 pod č.j. PR-OVÚPRYP/23224/2015 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 15. 10. 2015 pod č.j. RR/3776/15 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 9. 11. 2015
pod č.j.:PR-OVÚP-RYP/27627/2015 předal zpracovateli poklady a pokyny pro úpravu návrhu Změny ÚP
před řízením.
A.2

ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁ NU

Řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu
s § 52 stavebního zákona dne 21. 7. 2017 pod č.j.:PR-OVÚP-RYP/18599/2017. Návrh Změny ÚP byl
vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Přeštice (odbor výstavby a územního plánování) a
Obecním úřadě Čižice. Současně bylo oznámení o veřejném projednání vystaveno ke zhlédnutí
na internetových stránkách města Přeštice a obce Čižice. Veřejné projednání se konalo dne 5. 9. 2017
v zasedací místnosti Městského úřadu Přeštice, Husova ul. 465 a byl z něj pořízen písemný záznam.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil podle § 53 odst. 1 stavebního zákona
výsledky projednání a konstatoval, že ve stanovené lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání byly
uplatněny námitky dotčených osob vymezených v § 52 odst. 2 stavebního zákona. Stanoviska dotčených
orgánů byla souhlasná.
K uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Změny ÚP zpracoval pořizovatel, ve spolupráci
s určeným zastupitelem, s ohledem na veřejné zájmy, návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek ze dne 27. 11. 2017 pod č.j.:PR-OVÚP-RYP/30026/2017 a doručil je dotčeným orgánům a
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krajskému úřadu, jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily svá
stanoviska s tím, že pokud dotčený orgán či krajský úřad neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že
s návrhy souhlasí. Pořizovatel obdržel písemnou formou dvě souhlasná stanoviska dotčených orgánů bez
připomínek. Ostatní dotčené orgány a krajský úřad tak vyjádřily souhlas mlčky.
Pořizovatel na základě výsledku projednání dal pokyn zpracovateli k doplnění návrhu Změny ÚP.
Dalším krokem bylo předložení Změny ÚP společně s odůvodněním a návrhem na vydání Změny ÚP
Zastupitelstvu obce Čižice 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

Ve zprávě o uplatňování Územního plánu Čižice v období 2010 – 2014 bylo konstatováno, že ÚP Čižice
respektuje základní priority územního plánování, stanovené Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PUR
ČR), schválené dne 20. 7. 2009 usnesením Vlády ČR č. 929.
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyplývající
z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády
ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, jsou změnou č. 1 ÚP Čižice respektovány.
Do území obce s rozšířenou působností Přeštice zasahuje rozvojová oblast Plzeň – OB5. PUR ČR
ve znění aktualizace č. 1 (dále APUR) nestanoví žádný konkrétní požadavek na řešení záměru republikového
významu. Z APÚR ČR nevyplývají pro správní území obce Čižice konkrétní požadavky, omezení ani
doporučení.
V článku 26 odstavce 2.2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území je požadováno „Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou
mírou rizika vzniku povodňových škod“.
Ve správním území Čižice se podél řeky Úhlavy ve stávajících chatových osadách na obou březích
Úhlavy nacházejí individuální rekreační objekty v záplavovém území, část objektů se nachází v aktivním
pásmu záplavového území (celkem 22 objektů v Q100, z toho 13 objektů v aktivní zóně záplavového území).
Dle sdělení Povodí Vltavy s.p., není legislativně možné objekty s vydaným stavebním povolením z aktivní
zóny záplavového území ani v případě destrukce objektu při povodni vymístit do nové zastavitelné plochy.
Objekt je v tomto případě dle platné legislativy možné nově postavit na původním místě v původním rozsahu,
nelze jej rozšiřovat.
S ohledem na skutečnost, že obec Čižice nevlastní pozemky, na které by bylo možné rekreační objekty
v aktivní zóně záplavového území v případě dobrovolného rozhodnutí a zájmu vlastníků vymístit, nebyla
změnou č. 1 zastavitelná plocha pro individuální rekreaci po dohodě s obcí vymezena. Není totiž legislativně
stanoven postup, jakým by došlo ke zrušení stavebního pozemku původního rekreačního objektu a je
nebezpečí, že vymezením nové zastavitelné plochy by došlo pouze k rozšíření počtu rekreačních objektů
v řešeném území, což by bylo v rozporu s urbanistickou koncepcí obce.
Upraven byl pouze regulativ v plochách RI – Rekreace individuální – chaty. Po úpravě regulativu není
možné rekreační objekty v záplavovém území rozšiřovat plošně ani objemově.
V případě, že bude legislativně vyřešen způsob směny stávajícího stavebního pozemku v aktivní zóně
záplavového území za nový stavební pozemek v zastavitelné ploše (při zrušení stávajícího stavebního
pozemku), bude obec Čižice usilovat o výkup vhodných pozemků pro takovou zastavitelnou plochu.
V článku 25 odstavce 2.2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území je požadováno „Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako
alternativy k umělé akumulaci vod.“ Vzhledem k charakteru a konfiguraci území nebyly územním plánem
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navrženy nové plochy k řízenému rozlivu povodní, neboť k tomuto účelu vhodná místa jsou již v současné
době využívána.
Střet s prioritami APUR ČR vzniká naplněním rozsudku soudu. Územní plán řeší doplňování
komunikační sítě v obci a propustnost zastavěného území pro motorovou dopravu a zejména pro pěší
a cyklisty. Rozsudek soudu, který zrušil navrhovaná propojení v zastavěném území v plochách bydlení
cestami pro pěší (WD-42 a WD-50), jde proti prioritám, vycházejícím z PÚR ČR. Ve zprávě o uplatňování
Územního plánu Čižice v období 2010 – 2014 bylo uloženo prověřit možnosti zachování prostupnosti
územím jiným způsobem.
Realizace zastavitelné plochy Z1 byla podmíněna realizací pěšího propojení mezi veřejným prostorem
v lokalitě Z1 a veřejným prostranstvím s dominantní funkcí dopravní na pozemku 45/1 k. ú. Čižice.
Komunikační propojení není však konkrétně vymezeno v grafické části. Při řešení územní studie a následné
dohody o parcelaci je nutné hledat takové řešení, kterým bude tento požadavek naplněn.
Komunikační propojení na pozemku 564 k. ú. Čižice bylo návrhem změny č. 1 v grafické části
vypuštěno. V textové části v regulativech ploch BI bylo zastupitelstvu obce doporučeno usilovat o dohodou
s majiteli pozemku parc. č. 564 k. ú. Čižice při realizci tohoto pěšího propojení, neboť jeho urbanistická
potřeba i přes výrok soudu trvá. Na základě námitky vlastníka pozemku vydal pořizovatel zpracovateli pokyn
ke zrušení tohoto doporučení. Pokyn byl do ÚP zapracován.
V Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje, které vydalo zastupitelstvo kraje dne 2.9.2008,
usnesením č. 834/08 a které nabylo účinnosti 17.10.2009, a dle Aktualizace č. 1 ZÚR Plzeňského kraje vydané
Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 437/14 dne 10.3.2014 je území Obce Čižice zařazeno
do rozvojové oblasti OB5. Úkoly, vyplývající z tohoto zařazení, byly splněny již územním plánem.
Ze ZÚR PK (obdobně jako z PÚR ČR) vyplynul požadavek na vymezování ploch, případně územních
rezerv pro postupné vymístění nevhodné zástavby ze záplavových území a vytvoření podmínek pro bezkolizní
převedení povodňových vln. Způsob řešení a zdůvodnění tohoto řešení je podrobně popsáno výše v této
kapitole u PÚR ČR.
Širší vztahy v území nejsou změnou č. 1 dotčeny.
C.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH
HODNOT V ÚZEMÍ

Změna č. 1 není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území.
D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCH PŘEDPISŮ

Změna č. 1 ÚP obce Čižice je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Změna č. 1 byla
zpracována a projednána v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů.
E.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE
STANOVISKY DLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

E.1

VYHODNOC ENÍ STANOVIS EK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, UPLATNĚNÝCH V RÁMC I
SPOLEČ NÉHO JEDNÁNÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚP ČIŽICE

Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se
uskutečnilo dne 11. 8. 2015.
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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 správní a dopravní, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
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 životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 2730/11, 301 00 Plzeň
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Městský úřad Přeštice, odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče, Masarykovo nám. 107, 334 01
Přeštice
Řešení rozporů

-

V rámci společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Předenice nebyly řešeny rozpory dle § 4 odst. 8
SZ.
Posouzení krajským úřadem

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, stanovisko
ze dne 15. 10. 2015, pod č.j.: RR/3776/14:
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 5. 6. 2017 doklady dle § 50
odst. 7 stavebního zákona, návrh změny č. 1 územního plánu Čižice (dále jen „ÚP Čižice“) 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 Čižice včetně odůvodnění, uplatněná stanoviska dotčených orgánů a připomínky.
Návrh změny č. 1 ÚP Čižice byl zpracován na základě zprávy o uplatňování ÚP Čižice. Návrh
aktualizuje mapový poklad a zastavěné území a upravuje dokumentaci do souladu s novelou stavebního
zákona č. 350/2012 Sb., především v oblasti veřejně prospěšných staveb a možností vymezování staveb,
zařízení a opatření v nezastavěném území, dále upravuje některé regulativy. Vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj se nezpracovávalo, neboť schválené zadání tento požadavek neobsahovalo.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, vydává podle ustanovení § 50
odst. 7 stavebního zákona toto stanovisko:
Návrh změny č. 1 ÚP Čižice lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ust. § 52
stavebního zákona.
E.2

VYHODNOC ENÍ STANOVIS EK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, UPLATNĚNÝCH V RÁMC I
VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP ČIŽICE
Ve stanovené lhůtě byla uplatněna tato stanoviska dotčených orgánů a to bez připomínek:
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koordinované stanovisko HZS PK Plzeň ze dne 1. 9. 2017, č.j.:HSPM-2216-7/2010 ÚPP
stanovisko MO ČR, sekce ekonomická a majetková, Praha ze dne 1. 9. 2017, sp.zn.:96565/2017-8201OÚZ-PHA
stanovisko OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského ze dne 17. 8. 2017, č.j.:SBS
24623/2017/OBÚ-06
stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 2. 8. 2017, zn. MPO 48776/2017

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 zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Čižice na životní
prostředí.
G.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST. 5

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

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

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

PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP ĆIŽICE PODLE USTANOVENÍ § 53 ODST. 4
STAVEBNÍHO ZÁKONA POŘIZOVATELEM:

I.1

SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO R OZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁN OVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 Územního plánu Čižice 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, schválené
Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 10. 3. 2014 usnesením č. 437/14, viz kapitola b) odůvodnění.
I.2

SOULAD S CÍL I A ÚK OLY ÚZEMNÍH O PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA
OCHRANU ARCHITEKTONI CKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA
OCHRANU NEZASTAVĚNÉH O 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.
I.3

SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁD ĚCÍCH
PRÁVNÍC H PŘEDPISŮ

Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu změny č.1 Územního plánu Čižice s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, viz. kapitola d) odůvodnění.
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SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ POD LE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPA DĚ
S VÝ SLEDKEM ŘEŠENÍ ROZ PORŮ

Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu změny č.1 Územního plánu Čižice s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, viz. kapitola e) odůvodnění.
J.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Zpráva o uplatňování Územního plánu Čižice v období 2010 – 2014 požaduje:

1)

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 (dále jen 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 využití území (dále jen prováděcí vyhlášky). Z tohoto důvodu je
požadováno uvedení textové a grafické části ÚP Čižice do souladu s výše uvedeným zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami:
a)
zaktualizovat současně zastavěné území obce _ zastavěné území bylo aktualizováno k 31. 3. 2017
b)
zaktualizovat mapu katastru nemovitostí, jako podklad ÚPD_katastrální mapa byla aktualizována
c)
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. _ regulativy byly doplněny
d)
upravit textovou a grafickou část ÚP Čižice v souladu s novelou § 101 stavebního zákona _ výčet
staveb s možností uplatnění předkupního práva byl upraven, výčet staveb byl redukován,
současně byla zrušena kapitola G.4 Asanace v území, neboť změnou majetkoprávních poměrů
v území účel asanace pominul (převedení pozemků ve vlastnictví obce na uživatele pozemků).
e)
dle požadavků obce vymezit u všech zastavitelných lokalit pro bydlení plochy, v nichž bude
rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou
dotčeny navrhovaným záměrem (dohodu o parcelaci), jejímž obsahem musí být souhlas s tímto
záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací _ dohoda
o parcelaci byla doplněna u zastavitelných ploch Z1, Z2, Z5, Z6, Z8 a Z9. U plochy Z9 nahradila
dohoda o parcelaci územní studii, neboť se v této ploše jedná především o řešení zpřístupnění
pozemků v lokalitě a návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu.

2)

Na základě rozsudku Krajského soudu v Plzni, který svým rozsudkem č. 59 A 4/2012-91 ze dne
19. 12. 2012 zrušil část opatření obecné povahy – územní plán Čižice týkající se veřejně prospěšné
stavby WD-42 a WD-50, konkrétně pozemků č. 57/6, 57/7, 57/8, 159/6 564 a 566 vše v k. ú. Čižice je
nutné z územního plánu výše uvedené veřejně prospěšné stavby vypustit. Zpracovatel změny územního
plánu prověří možnost jiným způsobem řešení zachovat propustnost území. _ Veřejně prospěšné stavby
WD-42 a WD-50 byly zrušeny, zrušené plochy veřejných prostranství byly nahrazeny plochami bydlení.
Zrušením WD-50 se délka bloku zahrad rodinných domů prodloužila na 330 m, a to ještě za podmínky,
že další navržená komunikace nebude v budoucnu také zrušena. Přitom obvyklé rozměry bloků městské
obytné zástavby jsou cca 120 m. Například v Plzni bychom museli přejít ¾ historického jádra, než
bychom narazili na první možnou odbočku. Zrušením WD-42 jsou pěší nuceni obcházet blok stávajících
pozemků rodinných domů, délka pěší trasy je v tomto případě 620 m místo původně navržených 90 m.
Zrušením WD-50 jsou pěší nuceni obcházet blok stávajících pozemků rodinných domů, délka pěší trasy
je v tomto případě 420 m místo původně navržených 50 m. Pro pěší dopravu zrušení těchto propojení
znamená výrazné omezení prostupnosti území. Pro osoby s omezenou možností pohybu může tato
vzdálenost představovat překážku v navazování či udržování sociálních kontaktů. Zrušení pěších
propojení oslabuje sociální pilíř v území, omezuje sociální kontakty obyvatel a svým způsobem vytváří
bariéru v území a v důsledku toho vytváří rovněž podmínky pro segregaci obyvatel v území. Zrušením
těchto veřejně prospěšných staveb se územní plán dostává do rozporu s PÚR ČR a ZÚR PK.
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WD-42 byla v grafické části i ve výčtu VPS zrušena, v textové části je však realizace pěšího propojení
podmínkou zástavby v ploše Z1 zachována. Lze však najít jiné vhodnější řešení pro umístění této pěší
komunikace.
WD-50 byla v grafické části zrušena, v návrhu změny č. 1 v textu v regulativech ploch BI.2 bylo
uvedeno doporučení pro její umístění na pozemku 564 k. ú. Čižice po dohodě mezi obcí a vlastníkem
pozemku, toto doporučení bylo na pokyn pořizovatele po veřejném projednání rovněž zrušeno.
3)

Další požadavky na úpravy územního plánu:
a)
doplnit k regulativům v textové části územního plánu nepřípustné využití u všech ploch
s rozdílným způsobem využití _ bylo doplněno
b)
zvážit možnost vymezení některé zastavitelné plochy pro rekreační zástavbu z důvodu vymístění
stávajících chat v záplavovém území podél řeky Úhlavy _ Byly zkoumány legislativní podmínky
zrušení stavebních pozemků v záplavovém území, zejména v aktivní zóně záplavového území.
Vzhledem k nemožnosti tohoto kroku nebyla žádná ze zastavitelných ploch určena pro rekreační
zástavbu, neboť ve svém důsledku by to při stávající legislativě znamenalo pouze rozšíření
individuální rekreační výstavby v území, což je v rozporu s urbanistickou koncepcí územního
plánu. Dále viz kapitola B. v odůvodnění.
c)
upravit u regulativů stávající zástavby individuální rekreace zasahující do záplavového území
podmínky pro přípustné využití a nepřípustné využití tak, aby bylo minimalizováno riziko vzniku
povodňových škod _ Byl doplněn regulativ pro stávající chaty v záplavovém území Q100 tak, aby
nemohlo docházet k rozšiřování zastavěné plochy objektů ani k jejich objemovému zvětšování.
d)
prověřit možnost vymezení vhodných území k řízenému rozlivu povodí, případně navrhnout
ochranné hráze, suché nádrže a odtoková koryta _ Území k řízenému rozlivu nebyla navržena,
neboť veškerá tato území jsou přirozeně zaplavována. Nové protipovodňové hráze nebyly
navrženy.

4)

V průběhu zpracování změny č. 1 vyplynuly tyto další požadavky na úpravy územního plánu:
a)
upravit regulativy v lokalitě individuální rekreace při jižní hranici správního území na pravém
břehu Úhlavy za účelem zvětšení % zastavění pozemku _ bylo upraveno
b)
upravit regulativy v lokalitě individuální rekreace při východní hranici správního území
na pravém břehu Čižického potoka za účelem zvětšení % zastavění pozemku _ bylo upraveno
c)
v zastavitelné ploše Z6 Na Kamenici umožnit výstavbu rodinných domů v plochách BI.2 v celé
zastavitelné ploše _ bylo upraveno
d)
upravit regulativy ploch s rozdílným využitím tak, aby byla definována maximální možná lůžková
kapacita objektů sociálních služeb a objektů cestovního ruchu _ bylo upraveno

K.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

K.1

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE

Zastavěné území obce bylo aktualizováno k 31. 3. 2017.
Zpracovatel vyžádal od Stavebního úřadu OÚ Štěnovice seznam vydaných rozhodnutí se stavbami,
které nebyly zkolaudovány, resp. nejsou k 31. 3. 2015 zahrnuty v katastrální mapě. Celkem byla předána
4 rozhodnutí. 2 rozhodnutí se týkají staveb rodinných domů v plochách BI.2 Bydlení individuální – rodinné
domy příměstského charakteru, 1 rozhodnutí stavby rekreační chaty v ploše RI Rekreace individuální – chaty.
Všechna tato rozhodnutí jsou v plochách zastavěného území, rozhodnutí jsou v souladu s platným ÚP.
Zpracovatel vyžádal od Stavebního úřadu OÚ Štěnovice obdobný seznam pro období 31. 3. 2015
do 31. 3. 2017. Stavby povolené v tomto období jsou v plochách zastavěného území.
Zemědělská stavba na pozemku parc. č. 309 k. ú. Čižice (dle aktuální DKM 309/53 k. ú. Čižice)
Mimo zastavěné a zastavitelné území byl v ploše FP Louky a pastviny vydán Souhlas s ohlášením
stavby „Zemědělská budova - samostatně stojící objekt tvaru osmiúhelníku obsahující 15 úlů pro včely,
zimoviště rostlin, sklad zahradního nářadí na pozemku parc. č. 309 k. ú. Čižice (vydáno 29. 6. 2015).
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Obrázek 1.

Situace z projektové dokumentace

Obrázek 2.

Ortofoto pozemku parc. č. 309 k. ú. Čižice

Obrázek 3.

Foto stavu
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Stavba má souhlas s trvalým odnětím ze ZPF, není však k datu 15. 5. 2015 zakreslena v DKM.
Charakter stavby neodpovídá vydanému souhlasu, tj. zemědělské stavbě. Vzhledem k rozporům nebyla stavba
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změnou č. 1 zahrnuta do zastavěného území. Dle zjištěných skutečností je důvodné se domnívat, že záměr
realizovat pod záminkou stavby zemědělské rekreační objekt měl stavebník již ve fázi jeho přípravy, tedy
v době, kdy žádal o souhlas dotčené orgány, obec a stavebním úřad.
Stavba má dle projektové dokumentace jedno nadzemní podlaží a podkrovní prostor. Podkrovní prostor
má výšku po obvodu 1 m, výška v místě podpor střechy je 1,5 m, ve vrcholu osmiúhelníku (středový bod) je
výška 2,2 m. Při obvodu podkrovního prostoru je v projektové dokumentaci zakresleno 15 úlů pro včely
ve třech skupinách po pěti úlech. Standardně používané úly typu Langstroth mají vnější rozměry 425/515 mm
a výšku nástavku 285 mm. Třínástavkový úl má výšku cca 105,5 cm (3*nástavek + dno + víko). Běžně se
při úspěšné snůšce používá i pět nástavků. Vzhledem k manipulaci s rámečky se úly obvykle staví
na podstavec, je nutné počítat s manipulačním prostorem nad vlastním úlem. Váha nástavku s medovými
plásty může dosahovat váhy 30kg. Je zřejmé, že při výšce prostoru 1 m nelze úly v podkrovním prostoru
umístit. Vlastní manipulace s víky a nástavky úlů, resp. s rámečky, je ve stísněném prostoru bez podchozí
výšky i v případě umístění úlů na podlaze podkroví nemožná. Ani při užití 2/3 úlů Langstroth by umístění úlů
v podkrovním prostoru nebylo možné.
Vzhledem ke zvolené obvodové konstrukci stavby by bylo problematické volné umístění česen úlů a
neprodyšné prostorové oddělení podkroví (včelín a současně přezimování rostlin!) od 1.np (umístění kamen,
okna v pěti stěnách z osmi) vzhledem k umístěnému schodišti uprostřed dispozice.
Dále je otázkou, zda zimoviště rostlin (pěstování bonsaí dle dopisu z 1. 6. 2009 zařazeném
v dokumentaci obce) lze považovat za zemědělskou stavbu a povolovat ji dle § 18, dost. (5), neboť se jedná
o činnost, která přímo nesouvisí s obhospodařováním ZPF a nelze jím tudíž zdůvodnit realizaci objektu.
Dále byl v projektové dokumentaci zjištěn rozpor mezi textovou částí a výkresovou částí, neboť v textu
se hovoří o umístění několika včelích úlů na pozemku, zatímco ve výkresové dokumentaci je zakresleno
15 včelích úlů v podkroví (jednotlivá podlaží nejsou ve výkresové dokumentaci označena).
Dle názoru zpracovatele územního plánu mohlo být dle projektové dokumentace rozhodnuto, že se
nejedná o zemědělskou stavbu, ale stavbu rekreační. Územní plán nepřipouští zřizování nebo rozšiřování
stávajících chatových kolonií. Stavba neměla být na pozemku povolena, neboť je v rozporu s územním
plánem.
Zpracovatel dále provedl místní průzkum. Úly v podkrovním prostoru stavby nebyly při dálkových
pohledech zjištěny. Tři úly jsou umístěny volně ve včelnici na pozemku parc. č. 326/53 k.u. Čižice. Umístění
těchto volně stojících úlů nezdůvodňuje souhlas se zemědělskou stavbou a s její realizací na ZPF.
Pěstování bonsají (zimoviště rostlin) nesouvisí s obhospodařováním ZPF a nelze jím zdůvodnit realizaci
objektu.
Územní plán nepřipouští v plochách PF Louky a pastviny oplocování pozemků z majetkových důvodů.
Oplocení ohradníky je možné pouze v případě pastvy dobytka na plochách ZPF. V projektové dokumentaci se
nehovoří o pevném oplocení pozemku, v reálu je pozemek oplocen pevným oplocením z břeven.
Orientace stavby na pozemku nesouhlasí s předanou dokumentací. Vztah mezi umístěním komína
pro krbová kamna ve vztahu ke vstupu do objektu a oknům nesouhlasí. Z výkresové dokumentace 1.np a
podkroví nevyplývá skutečná orientace ke světovým stranám, umístění objektu bylo srovnáno pouze se
zákresem v situačním výkrese projektové dokumentace.
Při stávající aplikaci §18 odst. (5) Stavebního zákona by mohlo docházet k umísťování „zemědělských
staveb“ kdekoli v nezastavěném území, uprostřed luk a polí. Mohlo by tak docházet k postupnému rozšiřování
zahrádkářských a chatových objektů bez reálné možnosti obce tento trend zastavit.
Na základě této negativní zkušenosti obce s umístěním „zemědělské stavby v nezastavěném území byly
stavby dle §18 odst. (5) Stavebního zákona vyčleněny v regulativech jako nepřípustné. U těchto ploch byly
také v podmínečně přípustném využití zrušeny včelíny. Ponechány byly pouze včelnice, které by měly být
v území zřizovány bez trvalého záboru ZPF. (dále viz kapitola G.3).
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Půdorys 1.np z PD

Obrázek 5. Půdorys 2.np z PD

Řez objektem z PD
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AKTUALIZACE KATASTRÁLNÍ MAPY

Katastrální mapa byla aktualizována. Návrhová kresba byla upravena na hranice pozemků této
aktualizované digitální katastrální mapy.
K.3

UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB A ZAŘÍZENÍ A JI NÝ CH OPATŘENÍ VČETNĚ STAVEB,
KTERÉ S NIMI BEZPROSTŘEDNĚ S OUVISEJÍ VČETNĚ OPLO CENÍ UVEDENÝC H V
§ 18 ODST. 5 V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

V regulativech ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy zemědělské (FO, FP), lesní (LF) a
přírodní (KO) byl do nepřípustného využití zařazen regulativ, který zamezuje umisťování staveb a zařízení 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 v kapitole F.1 Obecné zásady funkční regulace.
Regulativ je kromě jiného odezvou na negativní zkušenost v řešeném území, kde místo povolené
zemědělské stavby byla v území realizována na pozemku 326/53 k. ú. Čižice stavba pro individuální rekreaci
(chata). Dle zjištěných skutečností je důvodné se domnívat, žel záměr realizovat rekreační objekt měl
stavebník již ve fázi jeho přípravy, tedy v době, kdy žádal o souhlas dotčené orgány a obec.
Technickou infrastrukturu je v území možné umísťovat, je však třeba vždy podrobně posuzovat
trasování a umisťování této infrastruktury s ohledem na charakter území. Nejkratší trasování liniových
nadzemních sítí nemusí být z hlediska krajiny vždy řešením optimálním. Zejména liniová vedení zasahující
do údolních niv toků, respektive vedených na horizontech je nutné pozorně a hlavně vysoce odborně
posuzovat také z hledisek urbanistických.
K.4

ÚPRAVA TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP ČIŽICE V SOULADU S NOVELOU
§ 101 STAVEBNÍHO ZÁKON A
Výčet staveb s možností uplatnění předkupního práva byl upraven, výčet staveb byl redukován.

K.5

DOHODA O PARC ELACI

Dle požadavků obce vymezit u všech zastavitelných lokalit pro bydlení plochy, v nichž bude
rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny
navrhovaným záměrem (dohodu o parcelaci), jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas
s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací _ dohoda o parcelaci byla doplněna
u zastavitelných ploch Z1, Z2, Z5, Z6, Z8 a Z9. U plochy Z9 nahradila dohoda o parcelaci územní studii,
neboť se v této ploše se jedná především o řešení zpřístupnění pozemků v lokalitě a návaznosti na dopravní a
technickou infrastrukturu. U plochy Z4b není dohoda o parcelaci požadována, neboť parcelace je již
provedena a podmínky „Požadavku na urbanistickou koncepci“ musí být naplněny před zahájením výstavby
v zastavitelné ploše Z4b.
K.6

ÚZEMNÍ STUDIE A LHŮTA PRO JEJICH P OŘÍZENÍ

U plochy Z9 nahradila dohoda o parcelaci územní studii, neboť se v této ploše jedná především
o řešení zpřístupnění pozemků v lokalitě a návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu.
Ostatní územní studie zůstaly v platnosti.
Změnou č. 1 je lhůta pro pořízení územních studií je stanovena takto:
„Územní studie pořizuje pořizovatel MÚ Přeštice v případech, kdy je to uloženo územně plánovací
dokumentací. Lhůta pro pořízení územní studie je stanovena v trvání 6 let od vydání této změny územního
plánu.
Zpráva o uplatňování územního plánu, prováděná v pravidelných čtyřletých cyklech, prověří stav
zpracování územních studií. Zpráva o uplatňování územního plánu může lhůtu pro zpracování územní studie
prodloužit na dalších 6 let. V případě nečinnosti obce při pořizování konkrétní územní studie, jež prokazatelně
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brání v realizaci specifikovaného záměru konkrétního investora, může zpráva o uplatňování územního plánu
zrušit povinnost zpracování této studie.
V případě zrušení povinnosti zpracování územní studie nebo marného uplynutí lhůty pro pořízení
územní studie je vždy podmínkou rozhodování v území dohoda o parcelaci, naplňující požadavky
na urbanistickou koncepci, uvedenou v kapitole C.2.“
Územní studie jsou vždy pořizované obcí, resp. 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
území.
U některých území, která nejsou ve vlastnictví obce, je však problematické územní studie
bez konkrétního investorského záměru, resp. bez dohody stávajících vlastníků pozemků zpracovat
do stanovené lhůty. v takovém případě by bylo zpracování územní studie často jen marným vydáním
finančních prostředků. Proto při aktualizaci územního plánu pořizovatel posoudí, zda obec Čižice 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 aktualizaci 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 aktualizaci, musí být současně konstatováno, jak
bude zabezpečeno uplatnění urbanistické koncepce v dané ploše.
K.7

ÚPRAVA ÚP DLE ROZSUD KU KRAJSKÉHO SOUDU V PLZN I

Na základě rozsudku Krajského soudu v Plzni, který svým rozsudkem č. 59 A 4/2012-91 ze dne
19.12.2012 zrušil část opatření obecné povahy – územní plán Čižice týkající se veřejně prospěšné stavby WD42 a WD-50, konkrétně pozemků č. 57/6, 57/7, 57/8, 159/6 564 a 566 vše v k. ú. Čižice je nutné z územního
plánu výše uvedené veřejně prospěšné stavby vypustit. Zpracovatel změny územního plánu prověří možnost
jiným způsobem řešení zachovat propustnost území. _ Veřejně prospěšné stavby WD-42 a WD-50 byly
zrušeny, zrušené plochy veřejných prostranství byly nahrazeny plochami bydlení. Zrušením WD-50 se délka
bloku zahrad rodinných domů prodloužila na 330 m, a to ještě za podmínky, že další navržená komunikace
nebude v budoucnu také zrušena. Přitom obvyklé rozměry bloků městské obytné zástavby jsou cca 120 m.
Například v Plzni bychom museli přejít ¾ historického jádra, než bychom narazili na první možnou odbočku.
Zrušením WD-42 jsou pěší nuceni obcházet blok stávajících pozemků rodinných domů, délka pěší trasy je
v tomto případě 620 m místo původně navržených 90 m. Zrušením WD-50 jsou pěší nuceni obcházet blok
stávajících pozemků rodinných domů, délka pěší trasy je v tomto případě 420 m místo původně navržených 50
m. Pro pěší dopravu zrušení těchto propojení znamená výrazné omezení prostupnosti území. Pro osoby
s omezenou možností pohybu může tato vzdálenost představovat překážku v navazování či udržování
sociálních kontaktů. Zrušení pěších propojení oslabuje sociální pilíř v území, omezuje sociální kontakty
obyvatel a svým způsobem vytváří bariéru v území a v důsledku toho vytváří rovněž podmínky pro segregaci
obyvatel v území. Zrušením těchto veřejně prospěšných staveb se územní plán dostává do rozporu s PÚR ČR a
ZÚR PK.
WD-42 byla v grafické části i ve výčtu VPS zrušena, v textové části je však realizace pěšího propojení
podmínkou zástavby v ploše Z1 zachována. Lze však najít jiné vhodnější řešení pro umístění této pěší
komunikace.
WD-50 byla v grafické části zrušena, v návrhu změny č. 1 v textu v regulativech ploch BI.2 bylo
uvedeno doporučení pro její umístění na pozemku 564 k. ú. Čižice po dohodě mezi obcí a vlastníkem
pozemku, toto doporučení bylo na pokyn pořizovatele po veřejném projednání zrušeno.
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VYMEZENÍ ZASTAVITELN ÝCH PLOCH PRO REKREA CI JAKO NÁHRADY ZA
PLOCHY REKREACE V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ Q100 VODNÍHO TOKU ÚHLAVA

Zvážit možnost vymezení některé zastavitelné plochy pro rekreační zástavbu z důvodu vymístění
stávajících chat v záplavovém území podél řeky Úhlavy _ Byly zkoumány legislativní podmínky zrušení
stavebních pozemků v záplavovém území, zejména v aktivní zóně záplavového území. Vzhledem
k nemožnosti tohoto kroku nebyla žádná ze zastavitelných ploch určena pro rekreační zástavbu, neboť
ve svém důsledku by to při stávající legislativě znamenalo pouze rozšíření individuální rekreační výstavby
v území, což je v rozporu s urbanistickou koncepcí územního plánu. Dále viz kapitola B. v odůvodnění.
K.9

PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI V YMEZENÍ VHODNÝCH ÚZE MÍ K ŘÍZENÉMU ROZLIVU
POVODÍ, PŘÍPADNĚ OCH RANNÝCH HRÁZÍ, SU CHÝCH NÁDRŽÍ A ODTOK OVÝCH
KORYT

Území k řízenému rozlivu povodní nebyla navržena, neboť veškerá možná území jsou přirozeně
zaplavována a zřízení nových rozlivných ploch není vzhledem ke konfiguraci terénu možné. Nové
protipovodňové hráze nebyly navrženy.
K.10 ÚPRAVY REGULATIV Ů PLOC H S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM V YUŽITÍ
K.10.1

DOPLNĚNÍ

NEPŘÍPUSTNÉHO
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

V Y U ŽI T Í

V REGULATIVECH

PLOCH

S R O ZD Í L N Ý M

Doplnit k regulativům v textové části územního plánu nepřípustné využití u všech ploch s rozdílným
způsobem využití _ bylo doplněno
K.10.2

Ú P R A V A R E G U L A T I V Ů S T Á V A J Í C Í ZÁ ST A V B Y I N D I V I D U Á L N Í R E K R E A C E ZA SA H U J Í C Í D O
Z Á P L A V O V É H O Ú Z E M Í Q100

Podmínky pro přípustné využití a nepřípustné využití zástavby individuální rekreace upravit tak, aby
bylo minimalizováno riziko vzniku povodňových škod _ Byl doplněn regulativ pro stávající chaty
v záplavovém území Q100 tak, aby nemohlo docházet k rozšiřování zastavěné plochy objektů ani k jejich
objemovému zvětšování.
K.10.3

O ST A T N Í Ú P R A V Y R E G U L A T I V Ů S T Á V A J Í C Í ZÁ ST A V B Y I N D I V I D U Á L N Í R E K R E A C E

Vzhledem k tomu, že došlo ke zneužití možnosti rozšíření stávajících objektů individuální rekreace
pro sociální zařízení, bylo toto rozšíření limitováno max. rozšířením o 6 m2 zastavěné plochy objektu
v porovnání se stavem z roku 2010, uvedeným v digitální katastrální mapě. Rok 2010 byl zvolen vzhledem
k tomu, že tento rok je rokem schválení ÚP Čižice, ve kterém je toto ustanovení obsaženo. Současně je
v tomto územním plánu zanesena v té době platná katastrální mapa obce.
Na žádost zastupitelstva obce byly v průběhu zpracování požadovány další úpravy regulativů pro plochy
RI_Rekreace individuální – chaty. V původním územním plánu z roku 2010 bylo možné nové objekty
individuální rekreace stavět pouze v lokalitě Na Výsluní, nyní se tato možnost včetně možnosti rozšíření
stávajících objektů připouští i v lokalitě při východní hranici správního území na pravém břehu Čižického
potoka (lokalita U Potoka – plocha vymezená mezi pozemky parc. č. 207/3 a 207/5 k. ú. Čižice včetně) a
rozšíření, resp. přestavba stávajících objektů se podmíněně připouští v lokalitě při jižní hranici správního
území na pravém břehu Úhlavy (lokalita K Předenicím). Výstavba je v těchto případech podmíněna splněním
podmínek uvedeních ve výroku.
Vzhledem ke stanoveným podmínkám pro tyto dvě lokality byly upraveny podmínky výstavby také
v lokalitě Na Výsluní, zejména snížení nutné výměry pro výstavbu ze 600 m2 na 500 m2 a zvýšení zastavitelné
plochy na pozemku z 60 m2 na 80 m2. Tyto dvě podmínky byly původně ve všech třech lokalitách shodné.
Další podmínky byly přizpůsobeny charakteru jednotlivých území.
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Po vyhodnocení námitky č. 2 byl vydán pořizovatelem pokyn k úpravě max. možné zastavitelné plochy
objekty v lokalitě při jižní hranici správního území na pravém břehu Úhlavy (lokalita K Předenicím) na 90 m2
při splnění podmínek uvedených ve výrokové části. Odůvodnění tohoto pokynu je v kapitole O. Rozhodnutí
o námitkách.
V ostatních územích nejsou splněny základní podmínky pro rozšiřování stávajících objektů individuální
rekreace nad rámec uvedený ve výrokové části.
V lokalitě při jižní hranici správního území na pravém břehu Úhlavy je tato úprava zdůvodnitelná
těsným sousedstvím se správním územím obce Předenice s ohledem na skutečnost, že na přímo sousedících
pozemcích v k. ú. Předenice jsou povolovány v navazujících plochách, dosud vymezených pro individuální
rekreaci, také stavby charakteru rodinných domů. Majitelé pozemků na k. ú. Čižice většinou vlastní i
navazující pozemky v k. ú. Předenice, které jsou v kontaktu se silnicí III. třídy. Rozšíření stávajících objektů
tudíž nevyvolá nároky na novou dopravní infrastrukturu. Přesto je nutné konstatovat, že lokalita je pro trvalé
užívání objektů nevhodná, neboť není řešen zejména pohyb pěších při silnici III. třídy a také parkování
při silnici mimo ohrazenou část pozemků rekreačních objektů. Parkování příležitostných návštěvníků lokality
bez vjezdu na ohrazený pozemek je nemožné. Je nutné též konstatovat, že lokalitu nelze vzhledem
ke vzdálenosti od jádrové obce připojit na obecní ČOV.

Obrázek 6. Lokalita při jižní hranici správního území na pravém břehu Úhlavy
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Obrázek 7. Lokalita RI při východní hranici správního území na pravém břehu Čižického potoka
V lokalitě při východní hranici správního území na pravém břehu Čižického potoka je nová úprava
v plochách RI_Rekreace individuální - chaty problematická. Vzhledem k velikosti plochy zastavění
na pozemku je pravděpodobné trvalé bydlení rodin v objektech „individuální rekreace“. Lokalita nemá
odpovídající komunikační připojení na nejbližší obslužnou komunikaci obce, povrch účelové komunikace je
nezpevněný a při zvýšené frekvenci pohybu motorových vozidel v případě trvalého bydlení bude docházet
k poškozování povrchu komunikace. Nevyřešené je otáčení vozidel IZS. Připojení na kanalizační systém obce
je z ekonomického hlediska nereálné, likvidace splaškových vod bude muset být řešena jiným způsobem,
přičemž vznik nových volných výústí je vzhledem k existenci obecní ČOV nevhodný. Čižický potok nemá
vymezené záplavové území, vzhledem k výškové úrovni pozemků nad hladinou toku je však pravděpodobné,
že při povodňových stavech jsou pozemky zaplavovány. Z hlediska prostorového uspořádání staveb lokalita
problematická není.
K.10.4

Ú P R A V A R E G U L A T I V Ů Z A Ú Č E L E M V Y M E ZE N Í M A X I M Á L N Í L Ů ŽK O V É K A P A C I T Y O B J E K T Ů
SO C I Á L N Í C H S L U Ž E B A O B J E K T Ů C E ST O V N Í H O R U C H U

Nad rámec požadavků zadání byl na základě požadavků obyvatel obce upraven regulativ pro maximální
lůžkové kapacity objektů sociálních služeb a objektů cestovního ruchu. Úprava regulativů ve smyslu omezení
maximální lůžkové kapacity zejména objektů sociálních služeb má přispět k zakomponování těchto objektů
do stávající zástavby a k zachování charakteru obce a omezit případné zneužití těchto regulativů. Regulativy
nezamezují umístění těchto objektů v území, regulují však jejich rozsah.
K.10.5

Ú P R A V A P R O ST O R O V Ý C H R E GU L A T I V Ů V P L O C H Á C H BI.1 B Y D L E N Í I N D I V I D U Á L N Í
V Ú Z E M Í P Ů V O D N Í Z Á ST A V B Y

Nad rámec požadavků zadání byl upraven regulativ pro plochy BI.1 Bydlení individuální v území
původní zástavby. Původní regulativ max % zastavění odpovídající původní zastavěné ploše konkrétního
statku, byl doplněn takto: po odborném posouzení se v odůvodněných případech připouští úměrné zvětšení
zastavěné plochy objektem, např. při nutnosti řešit provozní schéma objektu z důvodu jeho morálního stárnutí,
nesmí však být narušena hmotová skladba zástavby. Tato úprava vyplynula z aplikace stávajícího regulativu,
který neumožňoval zvětšení zastavěné plochy objektem v případě, kdy zvětšení zastavěné plochy bylo
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vyvoláno nutností řešit provozní schéma objektu z důvodu morálního stárnutí. Vždy je však nutné konkrétní
případ odborně posoudit a zvětšení plochy povolovat jen v nezbytné míře.
K.11 ÚPRAVA POŽADAVKŮ NA URBANIS TICKOU KONCEPCI ZAST AVITELNÝCH
PLOCH Z4B , Z5 A Z6
Nad rámec požadavků zadání byly po dohodě s obcí upraveny požadavky na urbanistickou koncepci
zastavitelné plochy Z4b a Z5. Byl vypuštěn podmiňující požadavek na rozšíření veřejného prostoru
s jednosměrnou komunikací (dnes na pozemku 155/8 k. ú. Čižice) mezi stávající komunikací na pozemku
143/15 k. ú. Čižice a silnicí III/18329, tj. jižní části VPS VD-05.
Jižní část VPS VD-05 zůstává i nadále zachována. Realizace rozšíření veřejného prostoru je i nadále
veřejným zájmem, neboť tento veřejný prostor na pozemku parc. č. 155/8 k. ú. Čižice neodpovídá potřebám
organizace dopravy v obci ani vyhlášce 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, § 22 odst.
(2), avšak tato VPS v úseku pozemku parc. č. 155/8 k. ú. Čižice již není podmiňující pro zástavbu
ve jmenovaných lokalitách. Rozšíření veřejného prostoru pro VD-05 na pozemku 143/15 k. ú. Čižice směrem
na pozemek 143/55 k. ú. Čižice bude součástí dohody o parcelaci.
Důvodem změny je snaha umožnit zástavbu ve jmenovaných lokalitách a přenést řešení problému
na obec. Přesto by v zastavitelné ploše Z5 mělo být pamatováno s odpovídající výměrou pozemku jako
budoucí náhradou za pozemek, zabíraný za účelem rozšíření veřejného prostoru směrem na pozemek 155/15
k. ú. Čižice (Rozšíření veřejného prostoru bylo součástí vydaného stavebního povolení pro rodinný dům
na pozemku st. 427 k. ú. Čižice, objekt byl zkolaudován bez splnění původní podmínky.). Tento požadavek
by měla obec uplatnit při dohodě o parcelaci lokality Z5.
Dle vyhodnocení námitky č. 3 a pokynu pořizovatele pro úpravu návrhu byl v lokalitě Z5 K Borkům
vyňat pozemek parc. č. 143/71 k. ú. Čižice při splnění podmínek uvedených ve výrokové části z požadavku
na zpracování územní studie a dohody o parcelaci lokality Z5. Komplexní odůvodnění námitky je v kapitole
O. Rozhodnutí o námitkách.
Dle vyhodnocení námitky č. 5 a pokynu pořizovatele pro úpravu návrhu byly v lokalitě Z6 Na Kamenici
vyňaty pozemky parc. č. 561, 159/9 a 569 v k. ú. Čižice při splnění podmínek uvedených ve výrokové části
z požadavku na zpracování územní studie a dohody o parcelaci lokality Z5. Komplexní odůvodnění námitky je
v kapitole O. Rozhodnutí o námitkách.
Dle vyhodnocení připomínky (ing. Václav Liška a ing. Hana Lišková) a pokynu pořizovatele pro úpravu
návrhu byla v lokalitě Z4b U Lomu umožněna výstavba rodinných domů na pozemcích parc. č. 143/73,
143/74 a 143/75 k. ú. Čižice před realizací veřejně prospěšné stavby VD-05. Realizace rodinných domů je
možná za podmínky rozšíření veřejného prostoru na pozemku 143/43 k. ú. Čižice v rozsahu pozemků parc. č.
143/73, 143/74, 143/75 a 14376 k. ú. Čižice na minimálně 8 m a za podmínky zřízení obratiště na pozemku
parc. č. 143/76 k. ú. Čižice (IZS, svoz odpadu, otáčení ostatních vozidel). Na pozemku parc. č. 143/76 k. ú.
Čižice může být do doby zokruhování komunikace (VD-05) realizováno pouze veřejné prostranství
s dominantní funkcí zeleně. Komplexní odůvodnění námitky je v kapitole P. Vyhodnocení připomínek.
K.12 ZMĚNA FUNKČ NÍHO VYUŽ ITÍ NA POZEMKU P. Č. 326/7 A POZEMKU Č. P. ST .
182 V K . Ú. ČIŽICE
Na základě námitky č. 1, jejího vyhodnocení pořizovatelem a pokynu pro úpravu návrhu po veřejném
projednání bylo změněno funkční využití na pozemku p. č. 326/7 a pozemku č. p. st. 182 v k. ú. Čižice z ploch
RI_Rekreace individuální – chaty na plochy BI.3 Bydlení individuální – rodinné domy vesnického charakteru.
Předmětné pozemky byly v územních plánech obce Čižice, tj. v ÚPO Čižice (1994) a v platném ÚP
Čižice (2010) vždy zařazeny v plochách individuální rekreace. Objekt na pozemku p. č. 326/7 v k. ú. Čižice
byl kolaudován v roce 2005 jako rodinný dům v rozporu s tehdy platným územním plánem.
Vzhledem tomu, že objekt zkolaudovaný jako rodinný dům by se měl vyskytovat v plochách bydlení,
byl pořizovatelem vydán pokyn k úpravě funkčního využití tohoto pozemku na plochy BI.3_ Bydlení
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individuální – rodinné domy vesnického charakteru. Pokyn byl zpracovatelem ÚP respektován. Vzhledem
k tomu, že se jedná o uvedení výkresu do souladu se skutečným využíváním území, změna funkčního využití
se projeví v úplném znění územního plánu po změně č. 1.
L.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Nové zastavitelné plochy pro bydlení nejsou změnou č. 1 navrhovány.
Bylo upraveno funkční využití zastavitelné plochy Z6 Na Kamenici, v celé ploše byla umožněna
výstavba dle funkčních regulativů BI.2, celkový počet rodinných domů byl zvýšen o 5 rodinných domů.
Celkový možný počet rodinných domů v zastavitelných plochách byl navýšen ze 78 rodinných domů
na 83 rodinných domů, odhadovaný počet obyvatel v těchto plochách se zvýšil ze 190 obyvatel na 202
obyvatel.
M.

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

V území nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy. Změny v území se týkají pouze zastavěného
a zastavitelného území, resp. textové části územního plánu.
Nové plochy zemědělského půdního fondu ani pozemků k plnění funkcí lesa nejsou nárokovány.
N.

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN

Textová část Územního plánu Čižice s vyznačením změn (tzv. srovnávací text) vyvolaných změnou
č. 1je zpracován digitálně a je součástí návrhu změny č. 1 ÚP Čižice na přiloženém CD v závěru textové části
Změny č. 1 ÚP Čižice.
O.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, které se konalo 5. 9. 2017, mohl každý
uplatnit své připomínky a dotčené osoby – vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti své námitky k návrhu změny č. 1 územního plánu Čižice.
Námitka č.1
Podatel: p. Pavel Blahník, trvalé bydliště (dle výpisu z KN) Čižice 182, 332 09 Štěnovice, doručena
pořizovateli jako připomínka dne 1. 9. 2017
Vzhledem k tomu, že p. Pavel Blahník je vlastníkem pozemku p.č. 326/7 a RD č.p. 182 v k. ú. Čižice, byla
jeho připomínka k tomuto pozemku a RD vyhodnocena dle § 52 odst. 2 stavebního zákona jako námitka.
Text námitky:
Věc: připomínka k projednání zařazení pozemku v územního plánu a jeho změně číslo 1. Obce Čižice
Obracím se na Vás s žádostí o změnu zařazení našeho rodinného domu na pozemku p.č. 326/7 v k. ú. Čižice
v územním plánu a projednávané změně číslo 1.
Z logiky věci vyplývá, že rodinnému domu bylo Obecním úřadem Čižice přiděleno po kolaudaci v roce 2005
č.p. a je trvalým bydlištěm užívaným po celý rok. Nejedná se tedy o stavbu určenou k rekreaci, jak je
kategorizováno v ÚP Čižice.
Z výše uvedených důvodů Váš žádám o změnu určení pozemků například do kategorie BI.2, BI.3 (RD
vesnického charakteru) tak, jak je řešeno u sousedních pozemků v ÚP Předenic.
Rozhodnutí o námitce č.1
- výrok: - Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje
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odůvodnění:
územní plán Čižice byl realizován v období od 03/2007 do 10/2010
dle sdělení podatele námitky byl objekt na pozemku p.č. 326/7 v k. ú. Čižice kolaudován v roce
2005 jako rodinný dům; Obecním úřadem Čižice mu bylo přiděleno číslo popisné 182; nejedná se
o stavbu určenou pro rekreaci ale o objekt bydlení; tento druh objektu by se měl vyskytovat
v ploše bydlení a ne v ploše rekreace individuální
je nutné uvést též, že č.p. bylo v roce 2005 přiděleno v rozporu s tehdy platným ÚP, neboť
předmětné pozemky byly v ÚP vždy zařazeny v plochách rekreace individuální!
pořizovatelem byl zpracovateli dán pokyn pro úpravu návrhu změny ÚP – změna funkčního
využití stabilizované plochy z „RI“ na „BI 3“ – plochy bydlení

Námitka č.2
Podatel: pí. Eva Zdráhal Halířová, trvalé bydliště (dle výpisu z KN) Terezie Brzkové 831/35, 318 00 Plzeň,
doručena pořizovateli jako připomínky – stanovisko ke změně č. 1 územního plánu Čižice dne 4. 9. 2017.
Vzhledem k tomu, že pí. Eva Zdráhal Halířová je vlastníkem pozemku st.p.č. 127 a RO č.ev 55 v k. ú. Čižice,
byly její připomínky k tomuto pozemku a RO vyhodnoceny dle § 52 odst. 2 stavebního zákona jako námitka.
Text námitky:
Dovolujeme si požádat o navrhovanou změnu územního plánu ve věci přístavby respektive přestavby
stávajících objektů individuální rekreace tj. náš objekt Čižice E55 tak, aby bylo patrné, že výměra pozemku,
která se v návrhu uvádí jako 500 m2 byla považována jako celek našich pozemků, jelikož nám přes pozemek
vede dělicí čára s katastrálním územím Předenice a výměra jen na KU Čižice by nebyla 500 m2, ale míň a
přitom celá naše zahrada nám slouží k trvalému bydlení a ke každodennímu užívání. Dále žádáme, aby metry
max. zastavěné plochy na pozemku byly z 80 m2 rozšířeny o něco víc, např. 90 m2 až 100 m2, jelikož nyní
máme cca 65 m2 a dva pokojíky, které bychom velice potřebovali přistavět by se stavbou v terénu /jak nám
doporučila odborná stavební firma/ mohlo “ přesáhnout“ stavební nutností např. o 10 m2 a pak bychom zase
nemohli uskutečnit ekonomické rozšíření domu.
S ohledem na naše trvalé bydlení v objektu a v této lokalitě již 10 let bychom rádi požádali stavební úřad
ve Štěnovicích o číslo popisné, rekolaudaci změny užívání, tak jako mají v této lokalitě i jiní sousedé, kteří zde
trvale bydlí. Rádi bychom se trvale přihlásili. Domníváme se, že pokud by tato lokalita spadla pod oblast tzv.
trvalého bydlení či podobné formy bydlení a ne k individuální rekreaci, pak by byla vyřešena i otázka
přístavby a přestavby domu.
Velice děkujeme za projednání změny v územním plánu, vážíme si vstřícnosti v řešení situace.
Rozhodnutí o námitce č.2
- výrok: - Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje částečně
pozemky navrhovatele budou ponechány v plochách RI
za podmínky převedení jižní části pozemku parc. č. 531/6 k. ú. Předenice, na které se nachází
přístupová komunikace k ostatním chatám v lokalitě při jižní hranici správního území na pravém
břehu Úhlavy (lokalita K Předenicím), na obec Čižice platí:
- pro účely posouzení minimální plochy 500 m2, umožňující vyšší zastavěnou plochu objekty
v plochách RI, lze započítat sousedící pozemky pod společným oplocením v k. ú. Čižice
ve vlastnictví navrhovatele
- rozšíření, resp. přestavba stávajících objektů individuální rekreace v lokalitě při jižní hranici
správního území na pravém břehu Úhlavy (lokalita K Předenicím) se při splnění podmínky
minimální výměry pozemku 500 m2, zvyšuje na max. 90 m2 zastavěné plochy na pozemku
-

odůvodnění:
Lokalita při jižní hranici správního území na pravém břehu Úhlavy (lokalita K Předenicím)
sousedí se správním územím Předenice. Pozemky sousedící s uvedenou lokalitou na k. ú.
Předenice jsou zařazeny v plochách RI, Obec Předenice neuvažuje o převedení ploch s využitím
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RI (individuální rekreace) do ploch pro výstavbu rodinných domů. Rovněž obec Čižice
ponechává tuto lokalitu v plochách RI, neboť se nachází mimo jádrové území obce Čižice
ve vzdálenosti cca 1 km jižním směrem. Lokalita je oddělena od zastavěného území vlastní obce
pozemky polí, luk a ostatní krajinné zeleně. Lokalita není s obcí propojena chodníkem s veřejným
osvětlením, lokalita není napojena na ČOV a vzhledem ke vzdálenosti lokality od stávající ČOV
se s připojením na ČOV z ekonomických důvodů neuvažuje. Z výše uvedených důvodů bude
lokalita ponechána v plochách RI.
Navrhovatel byl v době zpracování návrhu změny č. 1 vlastníkem pozemků parc. č. 345/2 a
st. č. 127 v k. ú. Čižice a pozemků parc. č. 531/17 a st. č. 333 v k. ú. Předenice. V roce 2017
navrhovatel koupil pozemky parc. č. 326/3 a st. č. 237 v k. ú. Čižice a pozemky parc. č. 493/14 a
531/6 v k. ú. Předenice (viz obr. č. 8).
Pozemek parc. č. 531/6 v k. ú. Předenice je v KN evidován jako orná půda. Na jižní oddělené
části pozemku parc. č. 531/6 v k. ú. Předenice se nachází účelová komunikace, po které jsou
přístupné další rekreační objekty v lokalitě. Z důvodu zajištění veřejného užívání této účelové
komunikace požaduje obec Čižice převedení jižní oddělené části pozemku parc. č. 531/6 v k. ú.
Předenice do vlastnictví obce Čižice. Současně je tímto převodem podmíněna výstavba, resp.
rozšíření stávajícího rekreačního objektu na pozemku parc. č. st. 127.
Po započtení souvisejících pozemků navrhovatele v předmětné lokalitě v k. ú. Čižice je celková
plocha pozemků navrhovatele větší než regulativy požadovaných 500 m2(pozemky
pod společným oplocením v k. ú. Čižice). Z tohoto důvodu je možné rozšíření stávajícího
rekreačního objektu navrhovatele na pozemku parc. č. st. 127 k. ú.Čižice.

Obrázek 8. ČUZK - Výřez z katastrální mapy
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ÚP Předenice nereguluje stávající plochy individuální rekreace, nevymezuje max. zastavěnou
plochu ani max. % zastavění či min. % zeleně. V plochách individuální rekreace tak vznikají
postupně objekty s vyšší zastavěnou plochou, než je pro plochy s rekreačními objekty obvyklé.
Vzhledem k návaznosti ploch individuální rekreace v obou územích (k. ú. Předenice a k. ú.
Čižice) se vyhovuje navrhovateli a max. zastavěná plocha v plochách RI v předmětné
lokalitě stanovena na 90 m2, Tato max. zastavěná plocha nesmí být překročena a zahrnuje
veškeré zastavěné plochy na společně oplocených pozemcích téhož vlastníka. Aby tato podmínka
mohla být splněna, je pravděpodobné, že stávající objekt na pozemku parc. č. st. 237 k. ú. Čižice
bude muset být v případě rozšíření stavby na pozemku parc. č. st. 127 k. ú. Čižice odstraněn.

Námitka č.3
Podatel: p. Bronislav Bočko, trvalé bydliště (dle výpisu z KN) Lomená 18, 326 00 Plzeň, doručena
pořizovateli jako žádost dne 6. 9. 2017
Vzhledem k tomu, že p. Bronislav Bočko je vlastníkem pozemku p.č. 143/71 v k. ú. Čižice, byla jeho
„žádost“ k tomuto pozemku vyhodnocena dle § 52 odst. 2 stavebního zákona jako námitka.
Text námitky:
Žádám o vyjmutí pozemku parc. č. 143/71 k. ú. Čižice v zastavitelné ploše Z5 z podmínky zpracování územní
studie a dohody o parcelaci pro tuto zastavitelnou plochu za podmínky:
- pro pozemek bude policií ČR povolen samostatný vjezd (variantě dva vjezdy) ze silnice III/18329 po povolení
nových vjezdů na pozemek oddělím a předám obci v západní části pozemku parc. č. 143/71 k. ú. Čižice
pozemek pro veřejný prostor s cestou pro pěší (dle ÚP) v šíři 4m v celé délce západní hranice, tj. cca 137 m2
- zasíťování pozemku bude řešeno ze silnice III/18329
Rozhodnutí o námitce č.3
- výrok: - Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje
Pozemek parc. č. 143/71 k. ú. Čižice bude v případě splnění níže uvedených podmínek vyňat
z požadavku na zpracování územní studie a dohody o parcelaci pro zastavitelnou plochu Z5
K Borkům:
- povolení sjezdu na pozemek parc. č. 143/71 k. ú. Čižice ze silnice III/18329 Policií ČR
(minimálně 1 sjezd, max. 2 sjezdy)
- převedení pozemku v šíři 4 m v celé délce západní hranice pozemku parc. č. 143/71
k. ú. Čižice na obec Čižice (viz obr. 9)
- převedení východní části pozemku (oddělující hranice v pokračování hranice mezi pozemky
parc. č. 143/84 a 143/83 k. ú. Čižice na obec Čižice (viz obr. 9)
- řešení nových inženýrských sítí podél silnice III/18329 jako obecní řady
-

odůvodnění:
Pozemek parc. č. 143/71 k. ú. Čižice je součástí zastavitelné plochy Z5 K Borkům. Pro celou
zastavitelnou plochu je požadována územní studie a dohoda o parcelaci. V případě, že Policie ČR
vydá souhlas k napojení pozemku parc. č. 143/71 k. ú. Čižice sjezdem ze silnice III/18329 a
v případě splnění ostatních výše uvedených podmínek, bude předmětný pozemek vyňat
z požadavku na zpracování územní studie a dohody o parcelaci.
Pro splnění podmínky musí být Policií ČR povolen minimálně 1 sjezd na pozemek parc. č. 143/71
k. ú. Čižice ze silnice III/18329. Na pozemku parc. č. 143/71 k. ú. Čižice se předpokládá umístění
2 rodinných domů. Rodinné domy musí být na pozemku umístěny tak, aby bylo možné napojení
obou domů z Policií ČR povolených sjezdů, resp. jediného povoleného sjezdu. Rodinné domy
nemusejí být na pozemku povoleny současně, připouští se rozdílná doba výstavby. První rodinný
dům však musí být na pozemku umístěn tak, aby s neomezeným časovým odstupem mohl být
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realizován a napojen druhý rodinný dům. Napojení obou rodinných domů na silnici III/18929,
resp. na Policií povolený sjezd, musí být dořešeno v územním rozhodnutí, resp. stavebním
povolení pro první rodinný dům.
Územní studie a dohoda o parcelaci řeší zejména vymezení veřejných prostranství. Části
pozemku parc. č. 143/71 k. ú. Čižice, převedené do vlastnictví obce, budou sloužit pro majetkové
vyrovnání v rámci zastavitelné plochy Z5 K Borkům. V západní oddělené části pozemku (cca
134 m2) bude vedena cesta pro pěší VD-45 v šíři 4 m. Trojúhelníková východní části pozemku
parc. č. 143/71 k. ú. Čižice (cca 160 m2) je svým tvarem problematicky využitelná pro zahradu
rodinného domu, navíc jí z části prochází navržená komunikace VD-06. Pozemek oddělený ve
východní části pozemku parc. č. 143/71 k. ú. Čižice (cca 160 m2) bude obcí použit k následné
směně za jiné pozemky veřejných prostranství v lokalitě a po vyrovnání nároků bude část
pozemku přiřazena k pozemku 143/83 k. ú. Čižice.
Nové inženýrské sítě, které budou pokládány v souběhu se silnicí III/18329, budou řešeny jako
obecní řady z důvodu prostorově hospodárného uložení inženýrských sítí ve veřejném prostoru a
z důvodu případného využití těchto inženýrských sítí případnými dalšími uživateli území.

Obrázek 9. Požadavky na převedení části pozemku parc. č. 143/71 k. ú. Čižice na obec Čižice (oranžová –
převod na obec Čižice)
Námitka č.4
Podatel: Mgr. Lukáš Hegner, advokát, se sídlem Plzeň, Jiráskovo nám. 816/4, 326 00, jako zmocněný
zástupce 1) Ing. Bohumila Mazína a 2) Kamily Mazínové, oba trvalým pobytem (dle výpisu z KN) Čižice 150,
332 09 Štěnovice, doručena pořizovateli dne 11. 9. 2017
Text námitky:
Dotčené osoby tímto jako osoby oprávněné k uplatnění námitek k návrhu (změny) územního plánu ve smyslu
ust. § 52 odst. 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen „stavební zákon“),
předkládají pořizovateli změny č. 1 územního plánu obce Čižice (dále jen „změna ÚP“) k návrhu změny ÚP
tyto své NÁMITKY.
Aktivní legitimace k uplatnění námitek dle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona vyplývá ze skutečnosti, že
Dotčené osoby 1) a 2) jsou ve společném jmění manželů vlastníky mj. pozemku parc. č. 564 – orná půda,
zapsaného na LV č. 723 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih,
pro obec Čižice, k. ú. Čižice (dále jen „Pozemek“).
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Pozemek je dotčen návrhem změny ÚP, a to konkrétně v textové části BI.2 - Bydlení individuální – Rodinné
domy příměstského charakteru, v části Poznámka, v níž se uvádí: „na pozemku 564 k. ú. Čižice je
doporučeno vést ve směru sever – jih veřejný prostor s komunikací pro pěší v doporučené šířce min. 2m“. Z
tohoto titulu svědčí Dotčeným osobám jakožto vlastníkům výše uvedeného pozemku právo námitek dle ust. § 52
odst. 2 stavebního zákona.
Dotčené osoby v prvé řadě uvádějí, že předmětný Pozemek byl územním plánem Čižice ze dne 30.09.2010
dotčen veřejně prospěšnou stavbou WD-50 – ostatní komunikace pro pěší a cyklisty. K návrhu Dotčených osob
byl územní plán Čižice v rozsahu veřejně prospěšné stavby WD-50 zrušen rozsudkem Krajského soudu v Plzni,
č.j. 59 A 4/2012-91 ze dne 19.12.2012. Tento rozsudek byl následně potvrzen i rozsudkem Nejvyššího
správního soud č.j. 3 Aos 1/2013 – 49 ze dne 02.04.2014. Krajský soud v Plzni v citovaném rozsudku dopěl mj.
k závěru: „Soud má na základě provedených zjištění za to, že realizací ostatní komunikace pro pěší a cyklisty
WD-50 nebyly naplněny požadavky ustanovení § 18 stavebního zákona, resp. zásady vymezené v čl. 11 odst. 1,
2 a čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod“. Krajský soud v Plzni přitom provedeným dokazováním
zjistil, že ve vzdálenosti pouhých cca 122 m od plánované komunikace WD-50 je územním plánem vymezena
další komunikace plnící fakticky stejnou funkci. Tato alternativní plánová komunikace situovaná na pozemku
parc.č. 557 v k. ú. Čižice není změnou ÚP dotčena, resp. je nově označena jako veřejně prospěšná stavba –
komunikace pro motorová vozidla VD-08, jinak se skutkové okolnosti oproti době, kdy naposledy rozhodoval
Krajský soud v Plzni, nezměnily. Za výše popsaného skutkového stavu věci přitom dospěl Krajský soud v Plzni
k závěru, že „zájem na vybudování komunikace pro pěší a cyklisty WD-50 nepřevažuje nad dosavadními právy
navrhovatelů. Vybudování této komunikace by vedlo v podstatě ke znehodnocení pozemků navrhovatelů
určených k zastavění rodinným domem jeho zúžením oproti pozemkům ve vlastnictví osob v téže řadě.“
Krajský soud v Plzni dále konstatoval: „Omezení vlastnického práva navrhovatelů by samozřejmě nespočívalo
jen ve zmenšení jejich pozemků, nýbrž také v trvalých imisích způsobených užíváním sporné komunikace, čímž
by jistě utrpěla i jejich potenciální pohoda bydlení. To vše za situace, kdy by žádný, krom bezprostředních
sousedů navrhovatelů, v souvislé řadě rodinných domů takovým omezením vystaven nebyl. V tomto lze
spatřovat taktéž porušení zásady rovnosti, neboť odpůrcem nebyly ani v rozhodnutí o námitkách ani v soudním
řízení uvedeny žádné konkrétní důvody, na základě kterých by sporná komunikace měla vést právě
přes pozemky navrhovatelů“.
Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že shora citované závěry Krajského soudu v Plzni č.j. 59 A 4/2012-91 ze dne
19.12.2012 jsou plně použitelné i na nyní posuzované změny ÚP. Pořizovatel, resp. obec Čižice, se opětovně
pokouší Pozemek navrhovatelů a jejich vlastnické právo k Pozemku, omezit, a to zcela nezvykle až „pokoutně“
formou poznámky v textové části, v níž je konkrétně popsána doporučená podoba veřejného prostoru
na pozemcích soukromých osob – Dotčených osob. Dotčeným osobám není známo, jaký jiný smysl a význam by
měla mít předmětná poznámka v části BI.2 textové části návrhu změny ÚP, než fakticky omezit jejich
vlastnického práva k Pozemku ve prospěch budoucího veřejného užívání, a tedy nuceného omezení
vlastnického práva. Podle mínění Dotčených osob se touto formou pořizovatel změny ÚP, resp. obec Čižice,
toliko snaží obejít závazné rozhodnutí Krajského soudu v Plzni a do územního plánu obce Čižice ve formě
poznámky prosadit svoji vůli na veřejné využití části předmětného Pozemku. Dotčené osoby proto důrazně
žádají, aby poznámka uvedená v části BI.2. ve znění „na pozemku 564 k. ú. Čižice je doporučeno vést
ve směru sever – jih veřejný prostor s komunikací pro pěší v doporučené šířce min. 2m“ byla z návrhu
změny ÚP bez náhrady zcela vyjmuta. V opačném případě by se byly nuceny opětovně obrátit na soud
s návrhem na zrušení části OOP v tomto rozsahu.
Nad rámec výše uvedeného navrhovatelé zdůrazňují, že pořizovatelem použitá terminologie je zcela neobvyklá
a pro územní plánování i zjevně nevhodná, až nezákonná. Dle § 43 odst. 5 stavebního zákona je územní plán
závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména
pro vydání územních rozhodnutí. Předmětné sporné ustanovení textové části návrhu změny ÚP má však
dle jeho slovního vyjádření doporučující, nikoliv závaznou, povahu. Pro všechny adresáty předmětného
územního plánu, tj. jak pro vlastníky dotčeného Pozemku, tak pro orgány územního plánování, se pak ovšem
stává nejistým, jak tuto část územního plánu obce Čižice vykládat a aplikovat. Zejména Dotčené osoby se tak
dostávají v důsledku nesprávné až nezákonné formulace textu změny ÚP do nepřípustné právní nejistoty, zda
je pro ně i v tomto rozsahu územní plán (ve smyslu § 43 odst. 5 stavebního zákona) závazný, či nikoliv, a jak
bude předmětná část územního plánu Čižice příslušnými správními orgány vykládána a aplikována.
Má-li mít předmětné ustanovení povahu obecně závaznou, pak je tato část návrhu změny ÚP zjevně v
rozporu s předchozím rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, byť předmětná komunikace pro pěší a cyklisty
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není v návrhu změny ÚP výslovně označena jako veřejně prospěšná stavba. Podstatné však je, že dopad
do práv Dotčených osob je v takovém případě zcela shodný, jako by předmětná komunikace byla přímo v textu
změny ÚP za veřejně prospěšnou stavbu označena. Ve světle výše citovaného rozhodnutí Krajského soudu
v Plzni pak představuje územní plán Čižice ve znění návrhu změny ÚP porušení ústavně garantovaných práv
Dotčených osob, jakož i rozpor s ust. § 18 stavebního zákona.
Na druhé straně má-li mít předmětné ustanovení toliko doporučující, a tedy právně nezávazný charakter,
pak si lze klást důvodně otázku, jaké osobě či jakému orgánu je toto doporučení adresováno, kdo se jim řídit
má (rozuměj „musí“) a pro koho je právně nezávazné. V takovém případě je pak citované ustanovení návrhu
změny ÚP přinejmenším zmatečné. Podle Dotčených osob je tento výklad změny OP i v rozporu s ust. § 43
stavebního zákona, neboť nestanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot a plošné a
prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury závazně, jak vyžaduje stavební
zákon. Konečně fakt, že opatření obecné povahy je obecně závazným, a tedy i právně vymahatelným správním
aktem, vyplývá mj. i z dikce ust. § 171 správního řádu. V něm se podává, že podle části šesté správního řádu
postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy,
které není právním předpisem. Žádný právní předpis pak podle mínění Dotčených osob nepřipouští vydání
„nezávazného“ opatření obecné povahy, neboť pak by se již o opatření obecné povahy nejednalo. Pojem
nezávazné opatření obecné povahy tak dle mínění navrhovatelů představuje contradiction in adiecto. Správní
akt vydaný správním orgánem na bázi opatření obecné povahy doporučujícího, nikoliv obecně závazného,
charakteru, je tak dle mínění Dotčených osob nezákonný, ba až neústavní ve smyslu čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2
odst. 2 Listiny.
Již z výše uvedeného je však zjevné, že předmětné ustanovení je po výkladové stránce značně sporné, že bude
zakládat značnou nejistotu pro všechny jeho adresáty a že se do budoucna může stát velmi spornou jeho
aplikace. Dotčené osoby jsou přesvědčeny, že v zájmu tzv. dobré správy by měli jak pořizovatel, tak obec
Čižice, od schválení předmětné části změny ÚP bez dalšího upustit.
S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Dotčené osoby žádají, aby bylo těmto jejich námitkám
vyhověno, aby návrh změny č. 1 územního plánu Čižice byl nejméně v rozsahu shora uvedených námitek
přepracován a uveden do souladu se zákonem a rozsudkem Krajského soudu v Plzni č.j. 59 A 4/2012-91
ze dne 19. 12. 2012, jinak žádají, aby byl návrh změny č. 1 územního plánu Čižice v plném rozsahu
zastupitelstvem obce Čižice pro jeho nezákonnost zamítnut.
Rozhodnutí o námitce č.4
- výrok: - Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje
- odůvodnění:
pořizovatelem byl zpracovateli dán pokyn pro úpravu návrhu změny ÚP
byly vypuštěny veškeré odstavce v textové části, kde je doporučeno vést veřejný prostor
s komunikací pro pěší po pozemku p.č. 564 k. ú. ČIžice
Námitka č.5
Podatel: Mgr. Eliška Zíková, trvalým pobytem (dle výpisu z KN) Čižice 204, 332 09 Štěnovice, doručena
pořizovateli dne 12. 9. 2017
Text námitky:
Jako vlastník pozemků p.č. 561, 159/9 a 569 v k. ú. Čižice tímto podávám námitky proti návrhu změny č.1
územního plánu Čižice a to v části týkající se území označeném návrhem změny č.1 ÚP Čižice jako oblast Z6 –
Na Kamenici. Pro tuto oblast je změnou č.1 ÚP Čižice stanovena podmínka pro rozhodování o změnách
v území – schválená územní studie a dohoda o parcelaci.
Navrhuji, aby výše uvedené pozemky byly změnou č.1 ÚP Čižice vyňaty z podmínky pro rozhodování
o změnách v území – schválené územní studie a dohody o parcelaci a zařazeny tak do ploch funkčního využití
území – plochy bydlení B, a to BI 2 – rodinné domy příměstského charakteru.
Dle sdělení podatelky, které je součástí podání námitek, tato podala příslušnému stavebnímu úřadu žádost o
vydání územního souhlasu k umístění stavby oplocení a zažádala Obec Čižice o vyjmutí pozemků v rámci
změny č. 1 ÚP Čižice z podmínky územní studie a dohody o parcelaci; následně na jednání konaném dne
31. 1. 2017 byly mezi všemi účastníky jednání sjednány podmínky, za nichž Obec Čižice souhlasí jak
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s oplocením pozemků, tak s vyjmutím pozemků z podmínky schválené územní studie a dohody o parcelaci;
následně pak zastupitelstvo Obce Čižice schválilo na zasedání dne 9. 2. 2017 ve věci pořízení změny č.1 ÚP
Čižice postup k odstranění podmínky o změnách v území ve vztahu k pozemkům; územní souhlas s umístěním
stavby oplocení byl vydán dne 22. 3. 2017; předmětné pozemky jsou využívány spolu se sousedními pozemky
jejího manžela pro potřeby jejich rodiny.
Rozhodnutí o námitce č.5
- výrok: - Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje
-

-

Pozemky parc. č. 569 (část), 561 (část) a 159/9 (část) k. ú. Čižice budou v případě splnění níže
uvedených podmínek vyňaty z požadavku na zpracování územní studie a dohody o parcelaci
pro zastavitelnou plochu Z6 Na Kamenici:
- převedení částí pozemků parc. č. 569 (část), 561 (část) a 159/9 (část)k. ú. Čižice dle obr. 11
na obec Čižice
- pozemky ve funkční ploše BI.2 zůstávají po oddělení částí pozemků součástí zastavitelné
plochy Z6 Na Kamenici.
Pořizovatelem byl zpracovateli dán pokyn pro úpravu návrhu změny dle odůvodnění.

odůvodnění:

Obrázek 10. Detail platného ÚP Čižice – výkres VPS - zobrazení rozšíření veřejného prostoru při silnici
III/18929 a při místní komunikaci (pozemek parc. č. 569, část pozemku 561 a pozemek 159/9
k. ú. Čižice jsou součástí veřejného prostoru – tenká modrá čára je hranicí funkčních ploch)
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Obrázek 11. Návrh oddělení pozemků pro veřejná prostranstvíVýsledek dohody ze dne 31. 1. 2017 – varianta
A (nejsou zahrnuty požadavky ČEZ – trafostanice na pozemku parc. č. 561 k. ú. Čižice)
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Obrázek 12. Návrh oddělení pozemků pro veřejná prostranství Výsledek dohody ze dne 31. 1. 2017 – varianta
B (nejsou zahrnuty požadavky ČEZ – trafostanice na pozemku parc. č. 561 k. ú. Čižice)
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Obr. č. 13
Návrh oddělení pozemků pro veřejná prostranství – Varianta vlastníka pozemků (zahrnuty
požadavky ČEZ – trafostanice na pozemku parc. č. 561 k. ú. Čižice)
-

-

-

V době zpracování planého ÚP byl a doposud je Karel Zíka vlastníkem pozemků parc. č. 562,
568 a st. 439 k. ú. Čižice. V průběhu zpracování návrhu změny č. 1 nabyla pozemek parc. č. 569,
561 a 159/9 k. ú. Čižice Eliška Zíková, manželka Karla Zíky. Pozemky parc. č. 569, 561 a 159/9
k. ú. Čižice jsou součástí zastavitelné plochy Z6 Na Kamenici. Pro tuto plochu je požadována
územní studie a dohoda o parcelaci. Oba dokumenty mají za úkol vyřešit uspořádání veřejných
prostranství a jejich majetkové vypořádání. V již platném územním plánu Čižice z r. 2010 je
pro plochu Z6 Na Kamenici ve výroku textové části uvedeno: „Šíře veřejného prostoru severně
od lokality v místě silnice III/18329 je 14m. Oplocení zahrad je navrženo cca 3,5 - 4,5m od
hranice silničního pozemku z důvodu možného budoucího umístění chodníku a ozelenění
komunikace.“
Důvodem pro rozšíření veřejného prostoru při silnici III/18929 je zřízení chodníku, resp.
minimálně prostoru, kterým může pěší bezpečně dojít k místu pro přecházení přes silnici
III/18929 v místě křížení VD-08 a VD-45 se silnicí III. třídy.
Důvodem pro rozšíření veřejného prostranství s místní komunikací je nedostatečná šíře veřejného
prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu
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dle § 22, odst. 1 vyhlášky 501/2006 Sb. Veřejné prostranství musí být rozšířeno na minimálně
8 m v jeho nejužším místě, t.j. v místě severovýchodního nároží objektu na pozemku parc. č. st.
132 k. ú. Čižice.
Při jednání dne 31. 1. 2017 na obecním úřadě v Čižicích byly dohodnuty podmínky, při jejichž
splnění je možné pozemky parc. č. 569, 561 a 159/9 k. ú. Čižice vyjmout z povinnosti zpracování
územní studie a dohody o parcelaci. Tyto podmínky spočívají v převedení části pozemků
parc. č. 569 a 561 k. ú. Čižice při silnici III/18929 obci Čižice za účelem rozšíření veřejného
prostranství pro chodník. Zpracovatel ÚP ve spolupráci s obcí Čižice zpracoval dvě varianty
řešení (viz obr. 11 a 12).
Navrhovatelka přiložila k žádosti vlastní variantu (viz obr. 13) Obec Čižice s návrhem vlastníka
pozemku souhlasila.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
P.1

V Y H O D N O C E N Í P Ř I P O M Í N E K S O U S E D N Í C H O B C Í , U P L A T N Ě N Ý C H K N Á V R H U Z MĚ N Y
Č . 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Č I Ž I C E V R Á M C I SP O L E Č N É H O J E D N Á N Í P O D L E § 50 O D S T . 2
ST A V E B N Í H O Z Á K O N A

V rámci společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Čižice, které se konalo dne
11. 8. 2015, nebyly uplatněny žádné připomínky sousedních obcí.
P.2

V Y H O D N O C E N Í P Ř I P O M Í N E K V E Ř E J N O ST I , U P L A T N Ě N Ý C H K N Á V R H U Z M Ě N Y Č . 1
Ú Z E M N Í H O P L Á N U Č I Ž I C E V R Á MC I S P O L E Č N É H O J E D N Á N Í P O D L E § 50 O D ST . 3
ST A V E B N Í H O Z Á K O N A

Ve stanovené lhůtě byla uplatněna písemná připomínka veřejnosti:
Podatel: Ing.Václav Liška a Ing. Hana Lišková, oba bytem Čižice 31, 332 09
pořizovateli dne 28. 8. 2015

Štěnovice, doručena

Text připomínky:
K návrhu změny č. 1 územního plánu obce Čižice máme tuto připomínku:
Lokalita Z4 U lomu (str. 6): Požadujeme doplnit podmínku zokruhování komunikace 143/43 na stávající místní
komunikaci na pozemku 143/15 takto: „Do doby zokruhování bude komunikace 143/43 řešena jako
obousměrná s obratištěm na pozemku p.č. 143/108 příp. i 143/109“. Důvodem tohoto požadavku je
dlouhodobé a zatím neúspěšné jednání s majiteli pozemků č. 143/72 a 143/107 o směně či převodu části jejich
pozemků pro vytvoření komunikace v požadované šíři. Zokruhování komunikace pro nás samozřejmě zůstává
prioritou a budeme dále s majiteli výše uvedených pozemků v této záležitosti jednat.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje částečně
Zokruhování komunikace je prioritním řešením územního plánu.
Vzhledem k tomu, že dohoda s vlastníky pozemků č. 143/72 a 143/107 k. ú. Čižice není v současné době
možná, do doby zokruhování komunikace se připouští toto variantní řešení:
- Veřejný prostor bude v rozsahu pozemků parc. č. 143/73, 143/74, 143/75 a 14376 k. ú. Čižice rozšířen
na minimálně 8 m a na pozemku parc. č. 143/76 bude zřízeno obratiště (IZS, svoz odpadu, otáčení
ostatních vozidel).
- Parcelace pozemků v zastavitelné ploše Z4b U Lomu byla provedena před zahrnutím pozemků parc.
č. 143/73 – 143/76 k. ú. Čižice do ploch pro výstavbu rodinných domů v platném ÚP Čižice, Rovněž
pilířky inženýrských sítí byly realizovány před zahrnutím pozemků do ploch pro výstavbu v platném
ÚP Čižice. Šíře veřejného prostoru a umístění pilířků inženýrských sítí nerespektuje požadavky
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vyhlášky 501/2006 Sb. na veřejná prostranství s obousměrnou komunikací. V případě využití tohoto
variantního řešení mohou být stávající pilířky inženýrských sítí na rozhraní pozemku parc. č. 143/43 a
pozemků pro rodinné domy ponechány ve veřejném prostoru např. jako součást zelených „rabátek“.
Do doby zokruhování komunikace dle ÚP (realizace severní části VD-05) nelze pozemek
parc. č. 143/76 k. ú. Čižice ani jeho část využít pro výstavbu rodinného domu či přičlenit
k sousednímu pozemku parc. č. 143/75. Je možné využití pro veřejná prostranství s dominantní funkcí
zeleně (PZ). Využití pozemku parc. č. 143/76 k. ú. Čižice pro výstavbu rodinného domu je možné po
zokruhování komunikace v souladu s preferovaným řešením ÚP poté, co bude obratiště na pozemku
parc. č. 143/76 k. ú. Čižice zrušeno.

P.3

V Y H O D N O C E N Í P Ř I P O M Í N E K V E Ř E J N O ST I , U P L A T N Ě N Ý C H K N Á V R H U Z M Ě N Y Č . 1
Ú Z E M N Í H O P L Á N U Č I Ž I C E V R Á M C I V E Ř E J N É H O P R O J E D N Á N Í P O D L E § 52 O D S T . 3
ST A V E B N Í H O Z Á K O N A

Veřejné projednání se konalo dne 5. 9. 2017 v zasedací místnosti MěÚ Přeštice, Husova ul. 465. Byl
stanoven termín pro možnost uplatnění písemných námitek, připomínek a stanovisek. Nejpozději do 7 dnů
ode dne konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky.
V této lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky.
Q.

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 obce Čižice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
R.

ÚČINNOST

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

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

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

Alena Vobrubová

Mgr. Milan Nekola

starostka obce

místostarosta obce
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