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A.

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53
ODST. 4 ZÁKONA Č. 183/2006 SB.

A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje
Politika územního rozvoje byla schválena vládou České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929. Od té doby
bylo vydáno celkem pět aktualizací Politiky územního rozvoje:
- Aktualizace č. 1 schválená vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015,
- Aktualizace č. 2 schválená vládou České republiky usnesením č. 629 ze dne 2. 9. 2019,
- Aktualizace č. 3 schválená vládou České republiky usnesením č. 630 ze dne 2. 9. 2019,
- Aktualizace č. 4 schválená vládou České republiky usnesením č. 618 ze dne 12. 7. 2021,
- Aktualizace č. 5 schválená vládou České republiky usnesením č. 833 ze dne 17. 8. 2020.
Platným dokumentem tedy v současné době je Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací
č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále též „PÚR ČR“). V souladu s § 31 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále též „stavební zákon“) je Politika územního rozvoje
závazná pro vydávání územních plánů a Územní plán Ejpovice ji musí respektovat.
Z PÚR ČR vyplývají pro řešení Územního plánu Ejpovice dále uvedené požadavky. Vyhodnocení souladu
s jednotlivými PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem PÚR ČR kurzivou.
Aktualizace č. 4 PÚR ČR byla schválena vládou ČR usnesením č. 618 ze dne 12. 7. 2021 a stala se závaznou
dne 1. 9. 2021, tj. den po uveřejnění Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 PÚR ČR
ve Sbírce zákonů. V té době byl ÚP Ejpovice projednaný a byla dokončována verze pro předložení zastupitelstvu
obce Ejpovice k vydání dle § 54 odst. 1 stavebního zákona. Aktualizace č. 4 PÚR ČR tedy nemohla být v řešení
ÚP Ejpovice ani v jeho odůvodnění zohledněna.
ÚP Ejpovice bude bez zbytečného odkladu v souladu s § 54 odst. 6 stavebního zákona uveden do souladu
s Aktualizací č. 4 PÚR ČR prostřednictvím změny ÚP Ejpovice, o jejímž pořízení rozhodne zastupitelstvo obce.

A.1.1 Republikové priority územního plánování
Územní plán Ejpovice (dále jen „ÚP“) respektuje stanovené priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území:
1.

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

ÚP respektuje veškeré identifikované přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistické struktury
a krajinného rázu a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj. Ochrana hodnot je jedním ze základních
předpokladů ÚP při zajištění trvale udržitelného rozvoje území.
ÚP důsledně chrání volnou krajinu před nekoordinovanou exploatací, plochy pro rozvoj nové zástavby směřuje
do prostorových rezerv v zastavěném území a v bezprostřední vazbě na zastavěné území stávajícího sídla a
nenavrhuje vznik nových sídel ve volné krajině.
2.

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
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ÚP chrání veškeré v současné době zemědělsky využívané části krajiny na území obce. Potenciální zábor
zemědělské půdy je vyvolán čistě návrhem stabilizace a dotvoření urbanistické struktury obce.
ÚP důsledně chrání všechny ekologicky stabilní plochy v krajině, zejména lesy, vodní plochy a toky s jejich
nivami a další plochy krajinné zeleně. Pro zvýšení ekologické stability krajiny vymezuje ÚP prostorově spojitý
územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“) a pro zajištění jeho funkčnosti navrhuje nové fragmenty
přírodních ploch (NP).
3.

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

V obci není problematika sociální segregace zásadní, ÚP nevytváří žádné předpoklady pro sociální segregaci
obyvatel.
4.

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav
i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území
i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

ÚP vytváří podmínky pro komplexní rozvoj obce Ejpovice při zohlednění jejího rezidenčně výrobního charakteru.
Vytváří předpoklady pro rozvoj bydlení, komerčních aktivit, volnočasových aktivit a rekreace, zajištění ochrany
a udržitelného využívání krajiny.
5.

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst
a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových,
odvětvových a časových hledisek.

Tato priorita není vzhledem k velikosti obce Ejpovice relevantní.
6.

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci
tak řešení problémů v těchto územích.

ÚP stabilizuje plochy pro lokalizaci místních podnikatelských aktivit a vytváří podmínky pro rozvoj komerčních
aktivit (živnostenské provozy, služby, řemeslné výroby, drobné zemědělské hospodaření) v rámci ploch
smíšených.
7.

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

ÚP respektuje stávající strukturu osídlení obce. ÚP vytváří podmínky pro posílení historického jádra obce a pro
rozvoj dalších funkcí, odpovídajících významu obce a její poloze v širším území. Je posílena vazba na centra
sousedních měst zejména formou zkvalitňování veřejné infrastruktury.
8.

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace
pro udržitelný rozvoj území.

V zájmu hospodárného využívání území a ochrany volné krajiny umísťuje ÚP rozvojové záměry přednostně do
volných ploch v zastavěném území a v návaznosti na hranici zastavěného území.
Plochy zeleně jsou v maximální možné míře respektovány jako významná přírodní hodnota území.
Z hlediska fragmentace krajiny je podstatné vymezení koridorů pro umístění přeložky silnice II/605 a vedení ZVN
400 kV Chrást – Přeštice. Stavby dopravní a technické infrastruktury ovšem představují určitou výjimku, jelikož u
nich není vždy možné tento požadavek respektovat.
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9.

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně
plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území,
lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a
udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Nové záměry jsou umístěny s ohledem na účelné využívání území a na identifikované hodnoty a limity využití
území. Záměry nejsou, s výjimkou ochrany ZPF a PUPFL, ve střetu s hodnotami území. Kompenzační opatření
nejsou nutná.
S cílem zvýšení ekologických funkcí krajiny vymezuje ÚP prostorově spojitý územní systém ekologické stability a
navrhuje nové fragmenty přírodních ploch pro zajištění jeho úplné funkčnosti.
10.

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

ÚP zajišťuje optimální podmínky prostupnosti krajiny jak pro volně žijící živočichy, tak pro člověka. Případné
nežádoucí srůstání sídel není pro území obce Ejpovice relevantní. Prostupnost krajiny je podporována
vymezením skladebných částí ÚSES.
Pro zlepšení prostupnosti krajiny pro člověka vymezuje ÚP několik zastavitelných ploch pro silniční dopravu
(DS)pro umístění nových veřejně přístupných komunikací (plochy Z12, Z24, Z25, Z26, Z27).
Pro zlepšení prostupnosti krajiny pro člověka ÚP dále navrhuje zajistit veřejnou pěší resp. cyklistickou
prostupnost tělesem dálnice D5 v návaznosti na stávající komunikace. Tato prostupnost je vymezena jako
koncepční prvek veřejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VP-01 a VP-02 a graficky je znázorněna ve výkrese
I.2B Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury.
11.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále
pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Zásadní zelenou osou navazující na území sousedních obcí Kyšice, Dýšina, Klabava a Rokycany je údolí řeky
Klabavy 1 včetně vodní nádrže Ejpovice. Tyto plochy jsou plně respektovány. Zároveň jsou před zastavěním
důsledně chráněny veškeré lesní porosty, které představují významné plochy veřejně přístupné zeleně
v bezprostřední vazbě na zastavěné území obce.
12.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

ÚP vytváří základní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu zejména zajištěním ochrany významných hodnot na
území obce (vodní nádrž Ejpovice, technická památka Vodní tunely u Ejpovic, nemovité kulturní památky v obci,
přírodní památky Ejpovické útesy a Pod starým hradem).

Pro tento vodní tok se na území obce používá název Klabava nebo Padrťský potok. Pro účely tohoto dokumentu je použito
jednotné označení Klabava.
1
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ÚP dále vytváří podmínky pro rozvoj pěší a cyklistické turistiky a pro zlepšení prostupnosti krajiny, zejména
vymezením nových ploch pro umístění veřejně přístupných komunikací (plochy Z12, Z24, Z25, Z26, Z27).
13.

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí,
nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky
dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

ÚP stabilizuje veškeré stávající komunikace všech úrovní – dálnice, silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace,
účelové komunikace a železniční trať č. 170.
ÚP vymezuje koridor X01 pro umístění přeložky silnice II/605, koridor X02 pro nové dopravní napojení části obce
Zelenka na silnici II/605 a dále pak územní rezervu R01 pro prověření budoucího umístění vysokorychlostní
železniční trati.
14.

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy,
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Dopravní infrastruktura využívaná pro obsluhu obce veřejnou dopravou (silnice vč. ploch autobusových zastávek
a železnice vč. železniční zastávek Ejpovice, Klabava) je respektována.
ÚP vymezuje koridor X01 pro umístění přeložky silnice II/605, což přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní
dopravou a zejména ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. ÚP dále v souladu s platnými ZÚR Plzeňského
kraje vymezuje územní rezervu R01 pro prověření budoucího umístění vysokorychlostní železniční trati.
15.

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu.
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

ÚP vytváří podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní (resp. těžební) činnosti na pohodu bydlení v
přilehlých zastavěných a zastavitelných plochách zejména vymezením pásů přírodních ploch N03, N04, N06,
N07, jejichž primárním účelem je optická izolace výrobních areálů (resp. povrchového lomu) a přispění ke snížení
prašnosti a hlučnosti.
16.

(25) 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.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

ÚP nenavrhuje žádné zastavitelné plochy v záplavových územích Klabavy, které představují jediné významné
riziko přírodních katastrof.
ÚP přispívá k zachování přirozené retenční schopnosti krajiny stabilizováním veškerých lesních ploch a krajinné
zeleně na území obce. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň snížení rizika sesuvů půdy a vodní
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eroze vymezuje ÚP prostorově spojitý ÚSES a pro zajištění jeho funkčnosti navrhuje nové fragmenty přírodních
ploch (viz kap. F.7.3 tohoto Odůvodnění). V jižní části řešeného území se nachází retenční nádrž, kterou ÚP
stabilizuje jako plochu vodní a vodohospodářskou (W).
17.

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

ÚP nenavrhuje žádné zastavitelné plochy v záplavových územích Klabavy.
18.

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech
partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

ÚP vymezuje koridory (X01, X02), plochy (Z12, Z24, Z25, Z26, Z27) a trasy dopravní infrastruktury za účelem:
- zlepšení dopravní dostupnosti obce,
- řešení problémů spojených s tranzitní dopravou,
- podpory veřejné dopravy,
- podpory pěší a cyklistické dopravy, které zvyšují rekreační potenciál území a zkvalitňují obytné prostředí.
19.

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení
ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.

ÚP představuje komplexní přístup zahrnující řešení urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a
koncepce uspořádání krajiny. Jsou vymezeny plochy zastavitelné, plochy přestavby a plochy změn v krajině,
v dlouhodobém horizontu pak plochy územní rezervy. Zastavitelné plochy, plochy přestavby a územní rezervy
jsou vymezeny s ohledem na možnosti veřejné infrastruktury a jejího rozvoje.
ÚP vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území zohledňující charakter, potenciál a potřeby území a navrhuje
opatření pro zajištění odpovídající kvality a rozsahu technické a dopravní infrastruktury, občanského vybavení a
bydlení pro budoucí rozvoj obce.
20.

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu,
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

ÚP vymezuje systém dopravní infrastruktury jako ucelený systém s propojením silniční a železniční, pěší i
cyklistické dopravy, ve vazbě na širší území a okolní obce.
ÚP respektuje potřeby veřejné hromadné dopravy a vytváří podmínky pro její další rozvoj.
21.

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
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Koncepce technické infrastruktury je stanovena na základě potřeb a předpokládaného vývoje území s ohledem
na ekonomické možnosti obce tak, aby pokrývala ve všech oblastech budoucí nároky obyvatel a byla tak
zajištěna optimální kvalita jejich životních podmínek.
V koncepci technické infrastruktury je řešeno odpovídajícím způsobem zásobování vodou, odvádění a likvidace
odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zemním plynem a teplem a systém odpadového hospodářství.
22.

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

ÚP nenavrhuje výstavbu velkých zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie, ale vytváří podmínky
pro umístění fotovoltaických panelů na střechách objektů, zejména v plochách výroby a skladování, s cílem
pokrytí lokálních potřeb.
23.

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou
infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Tato priorita není pro území obce Ejpovice relevantní.

A.1.2 Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Území obce Ejpovice spadá do rozvojové oblasti OB5 Plzeň vymezené PÚR ČR a následně zpřesněné
v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje aktualizovaných v roce 2014 (dále jen „ZÚR PK“).
Rozvojová oblast OB5 zahrnuje území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Plzně. Tato dynamika
rozvoje je podpořena polohou na dálnici D5 a na III. tranzitním železničním koridoru.
PÚR ČR stanovuje pro rozvojové oblasti a rozvojové osy ve vztahu k územně plánovací dokumentaci obcí
obecné úkoly pro územní plánování:
24.

(39) a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto
důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit
mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování
charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.

ÚP respektuje polohu obce Ejpovice v rámci OB5 Plzeň, která je významným způsobem ovlivněna rozvojovou
dynamikou Plzně. Míra rozvoje je umocněna výraznou vazbou rozvojové oblasti na dálnici D5 a železniční trať č.
170. ÚP umožňuje polyfunkční využití území a vytváří podmínky pro jeho intenzifikaci. Vymezené rozvojové
záměry mají za cíl oživit území obce a posílit jeho roli ve vztahu k Plzni a Rokycanům.
25.

(39) b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně
plánovací dokumentace krajů a obcí.

PÚR ČR nestanovuje pro OB5 Plzeň konkrétní úkoly pro územní plánování.

A.1.3 Specifické oblasti
Území obce Ejpovice není dle PÚR ČR součástí žádné specifické oblasti.

A.1.4 Koridory a plochy dopravní infrastruktury
PÚR ČR vymezuje na území obce Ejpovice koridor železniční dopravy VR1 pro budoucí vedení vysokorychlostní
trati (dále jen „VRT“) v úseku Plzeň – Praha, který je následně zpřesněn v ZÚR PK.
Železniční doprava
26.

6
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Koridor vysokorychlostní dopravy VR1 je zpřesněn v rámci platných ZÚR Plzeňského kraje jako územní rezerva.
ÚP vymezuje tento zpřesněný koridor v severní části správního území obce Ejpovice jako územní rezervu R01
pro prověření budoucího umístění vysokorychlostní trati VR1.
PÚR ČR dále vymezuje na území obce Ejpovice stávající dálnici D5 a stávající silnici I/26, které jsou v ÚP plně
respektovány.

A.1.5 Koridory a plochy technické infrastruktury
PÚR ČR vymezuje na území obce Ejpovice koridor technické infrastruktury E17 pro dvojité vedení 400 kV Chrást
– Přeštice za účelem navýšení výkonu zdrojů, transportu výkonu z výrobních oblastí do oblastí spotřeby a
zajištění zvýšení spolehlivosti v oblasti západních Čech.
PÚR ČR stanovuje pro koridory a plochy technické infrastruktury ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
obcí obecný úkol pro územní plánování:
27.

(138) b) příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující územně
plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo územní rezervou.

Územní plán respektuje koridor pro dvojité vedení 400 kV Chrást – Přeštice (záměr E20 dle ZÚR PK) a vymezuje
pro něj v západní části správního území obce Ejpovice koridor X10.
PÚR ČR dále vymezuje na území obce Ejpovice stávající elektrické vedení 400 kV a vedení produktovodu. Obě
tyto trasy technické infrastruktury jsou Územním plánem Ejpovice plně respektovány.

A.2 Vyhodnocení souladu s územním rozvojovým plánem a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Územní rozvojový plán nebyl k datu zpracování a vydání ÚP Ejpovice pořízen a vydán.
Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území obce Ejpovice jsou Zásady územního
rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 4 (dále jen „ZÚR PK“)2.

A.2.1 Hlavní cíle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Hlavní cíle ZÚR PK, jak byly vymezeny v zadání krajské územně plánovací dokumentace:
1.

návrh územního řešení nadmístních potřeb a koordinace záměrů jednotlivých obcí a měst na využití území,

2.

prověření a promítnutí územních důsledků odvětvových a krajských koncepcí a Programu rozvoje
Plzeňského kraje,

3.

zpřesnění a rozvíjení priorit, cílů a úkolů vyplývajících z Politiky územního rozvoje v Plzeňském kraji,

4.

vymezení území vyžadujících ekonomickou, vodohospodářskou a ekologickou revitalizaci,

5.

posouzení návrhů na využití území z hlediska jejich vlivů na životní prostředí a navržená území soustavy
NATURA 2000,

6.

stanovení limitů území a závazných regulativů pro rozhodování o využití území,

7.

koordinace územního rozvoje obcí v Plzeňském kraji,

8.

koordinace rozvoje území Plzeňského kraje se sousedními kraji a s Bavorskem,

2

ZÚR PK vydány zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2. 9. 2008 usnesením č. 823/08 (datum nabytí účinnosti: 17. 10. 2008)

Aktualizace č. 1 vydána zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 10. 3. 2014 usnesením č. 437/14 (datum nabytí účinnosti: 1. 4. 2014)
Aktualizace č. 2 vydána zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 10. 9. 2018 usnesením č. 815/18 (datum nabytí účinnosti: 29. 9. 2018)
Aktualizace č. 4 vydána zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. 920/18 (datum nabytí účinnosti: 24. 1. 2019)

7

ÚZEMNÍ PLÁN EJPOVICE - ODŮVODNĚNÍ

9.

vymezení regionálně významných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, asanačních území.

ÚP sleduje cíle stanovené v ZÚR Plzeňského kraje. Koncepce je řešena s ohledem na požadavky PÚR ČR a
nadřazené územně plánovací dokumentace, v koordinaci se záměry v navazujícím území. Jsou respektovány
vyhlášené a stanovené limity využití území. V rámci návrhu ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a
opatření.

A.2.2 Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji
V ZÚR PK jsou jako priority územního plánování vymezeny následující požadavky územního plánování
v Plzeňském kraji.
I.
1.

Prostorové uspořádání - rozvoj sídelní struktury
Změnami v území vytvářet podmínky pro posílení stability osídlení a hospodářské výkonnosti Plzeňského
kraje, zejména ve specifických oblastech se sociálně ekonomickými problémy a v rozvojových oblastech,
které představují přirozené póly ekonomického rozvoje území.

Posílení stability osídlení a hospodářské výkonnosti je podpořeno vymezením rozvojových ploch, zejména ploch
bydlení, ploch výroby a ploch veřejné vybavenosti.
ÚP zároveň umožňuje polyfunkční využití území s předpokladem převahy bydlení a komerčních aktivit.
2.

Posilovat rozvoj okrajových, specifických oblastí, vedoucí ke snižování územních disparit.

Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
3.

Vytvářet územně plánovací předpoklady pro stabilizaci osídlení především posílením nabídky ploch pro
podnikání v rozvojových oblastech.

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj podnikání vymezením ploch smíšených a umožněním umisťování komerčních
aktivit i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití.
4.

Posilovat polycentrickou sídlení strukturu Plzeňského kraje podporou rozvoje sídel v rozvojových oblastech
a osách a podporou center venkovského osídlení. Východiska polycentrického osídlení kraje by měl být dále
rozvíjen, v rozvojových osách rozvoj koncentrovat do vymezených rozvojových území, za základ sídelní
struktury a sídelní centra považovat sídla pověřených obcí doplněná o další centra venkovského osídlení.

ÚP respektuje stávající strukturu osídlení obce a vytváří podmínky pro posílení historického jádra obce, které se
rozvinulo podél ulice Hlavní, a pro rozvoj dalších funkcí, odpovídajících významu obce a její poloze v širším
území. Je stabilizována vazba na centra sousedních měst zprostředkovaná dopravními osami – zejména dálnicí
D5, silnicí I/26, II/605 a železniční tratí č. 170.
5.

K rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem na místní podmínky a preferované funkce
území.

Zohlednění místních podmínek, které jsou dány zejména strategickou polohou obce v na významných
dopravních tazích a v těsné blízkosti Plzně a Rokycan, bylo jedním za základních kritérií pro vymezení ploch pro
rozvoj obce.
6.

Výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících
nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících prostorově – sociální segregaci s negativními vlivy na
soudržnost obyvatel území.

Nové zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny přednostně v prolukách v zastavěném území a ve vazbě na
hranici zastavěného území. Tímto přístupem ÚP zcela předchází vzniku satelitních obytných lokalit, které by
vyžadovaly zvýšené infrastrukturní investice a mohly vyvolat prostorově-sociální segregaci.
7.

8

V sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní
předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou ochranu
a zachování civilizačních a kulturních hodnot).
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Vymezení ploch pro rozvoj vybavenosti je provedeno s ohledem na kapacity sítí dopravní a technické
infrastruktury a na požadavky a potřeby obce. Součástí urbanistické koncepce a koncepce krajiny je řešení
zeleně. Stávající plochy zeleně v obci jsou stabilizovány a jsou doplněny dalšími navazujícími plochami. ÚP
respektuje všechny hodnoty území.
8.

V rekreačně atraktivních územích specifických oblastí je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti
usměrňovat především s ohledem na dopravní předpoklady a udržitelný rozvoj území.

Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
9.

K vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až po využití
vnitřní rezerv sídel, areálů „brownfields“ a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských areálů.

Pro rozvoj obce budou přednostně využity prostorové rezervy v zastavěném území a okrajové proluky na hranici
zastavěného území, případně plochy v bezprostřední návaznosti na něj. Na území obce nejsou v současnosti
identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru ploch brownfields.
10. Racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména na životní
prostředí, při územně plánovací činnosti a při realizaci záměrů ZÚR vycházet ze závěrů stanoviska k
posouzení vlivů koncepce ZÚR na životní prostředí.
Předpoklady pro racionální využívání území jsou vytvořeny vymezením rozvojových ploch přednostně uvnitř
zastavěného území a dále v návaznosti na jeho hranici. Vyhodnocení ZÚR na životní prostředí bylo v návrhu ÚP
zohledněno.
11. Při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny a
vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny.
Pro rozvoj obce jsou přednostně využity prostorové rezervy v zastavěném území a území navazující na jeho
hranici, což je základním předpokladem pro zachování krajinných hodnot a pro zamezení její fragmentace.
Pro zajištění ekologické stability a zvýšení biodiverzity byl upřesněn a stabilizován územní systém ekologické
stability.
12. Zvýšenou pozornost věnovat optimálnímu využití území rozvojových os, nevytvářet v nich podmínky pro
vznik pásové zástavby.
Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
II.

Rozvoj dopravní infrastruktury

13. Rozvíjet základní dopravní osu kraje - IV. A transevropský multimodální koridor dálnice D5 a železniční trati
č. 170 a navazující optimalizovanou radiální síť silnic I. třídy číslo 20, 26 a 27, doplněnou o celostátní
obvodové silnice č. 19, propojený tah silnic č. 21 a 22, vymezený aglomerační a regionální okruh a
železniční trati č. 180, 190 a 183.
ÚP stabilizuje na území obce vedení dálnice D5, železniční trati č. 170 i silnice I/26 bez jakýchkoliv potenciálních
územních nároků nad rámec stávajících ploch dopravní infrastruktury.
14. Pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního prostředí dále zpřesňovat vymezené koridory pro
zkapacitnění silničních komunikací, preferovat přestavbu nevyhovujících úseků zejména v průtazích sídel,
odstranění kolizních míst a bodových závad a pro modernizaci a přestavbu železničních tratí č. 170, 180,
183 a 190.
V návrhu ÚP je zpřesněn koridor dopravní infrastruktury X01 pro umístění přeložky silnice II/605. Přeložení silnice
II/605 přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou a zejména ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
15. Územní vazby se SRN podpořit vymezeným koridorem pro přeložení a úpravy silnice I/26 s nově řešeným
připojením na dálnici D5.
Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
16. Ke zlepšení dopravní dostupnosti v příhraničí rozvíjet vymezený koridor tangenciální přepravní osy
Horažďovice – Klatovy – Domažlice – Bor u Tachova.
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Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
17. Zpřesnit návaznosti na koridory mezinárodních dálkových a regionálních cyklotras.
V návrhu ÚP je stabilizována dálková cyklotrasa č. 3 Praha – Plzeň – Regensburg.
III.

Rozvoj technické infrastruktury

18. Územně stabilizovat koridory technické infrastruktury nadmístního významu.
V návrhu ÚP jsou vymezeny dva koridory technické infrastruktury nadmístního významu:
-

koridor X10 pro dvojité vedení 400 kV Chrást – Přeštice (E20 dle ZÚR PK),

-

koridor X11 pro vedení 2x 110 kV Chrást – Černice (E02 dle ZÚR PK).

IV. Ochrana krajinných hodnot
19. K ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch.
ÚP důsledně chrání volnou krajinu před nekoordinovanou exploatací, plochy pro rozvoj nové zástavby směřuje
do prostorových rezerv v zastavěném území a v bezprostřední vazbě na zastavěné území stávajícího sídla a
nenavrhuje vznik nových sídel ve volné krajině, což je základním předpokladem pro ochranu volné krajiny.
20. Ve velkoplošných chráněných územích při územním rozvoji preferovat ochranu a dotváření dochovaných
krajinných hodnot před ostatními zájmy na využití území.
Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
21. V územích ostatních je třeba chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny.
V návrhu ÚP je respektována krajinná osa Klabavy včetně navazujících zelených ploch.
22. Krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které by mohly jejich
působení v krajině poškodit. Jednotlivé záměry je třeba krajinářsky posoudit z hlediska snesitelnosti této
změny.
ÚP neobsahuje žádné záměry, které by mohly poškodit krajinné dominanty.
23. Při umisťování větrných elektráren preferovat požadavky na ochranu osídlení, veřejné infrastruktury,
krajinného rázu a dalších hodnot území.
Větrné elektrárny nejsou v návrhu ÚP navrhovány.
24. Plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých slunečních elektráren ve volné krajině lze vymezovat pouze
výjimečně, dbát přitom především na otázky ochrany přírody a krajiny. Preferovat lokalizaci těchto
elektráren na vhodných objektech (průmyslové a logistické areály) a v zastavěném území s nevhodným
způsobem funkčního využití (brownfields).
Plochy pro FVE nejsou v návrhu ÚP navrhovány.
25. Chránit územní hodnoty krajinného typu hluboce zaříznutých údolí, zejména zde nerozvíjet rekreační
zástavbu a dochované části údolí využívat především pro pohybovou rekreaci.
Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
V.

Protipovodňová ochrana

26. Při protipovodňové ochraně v územním plánování vycházet z rozdělení území na:
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území, kde je hlavním úkolem lokální ochrana sídel a zastavěného území, především ochrannými
hrázemi a opatřeními, které zlepšují odtokové poměry,



území s předpoklady pro opatření, která zlepšují odtokové poměry, a to pro vymezení vhodných území k
řízenému rozlivu povodní, případně k řízené inundaci, ve smyslu kapitoly 5.6.1.,
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území s předpoklady pro umístění suchých nádrží nebo vodních nádrží a pro zvyšováním retenční
schopnosti území,



území, kde je nezbytné zvyšování retenčních schopností území.

ÚP přispívá k zachování přirozené retenční schopnosti krajiny stabilizováním veškerých lesních ploch a krajinné
zeleně na území obce. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny vymezuje ÚP prostorově spojitý ÚSES a pro
zajištění jeho funkčnosti navrhuje nové fragmenty přírodních ploch ((viz kap. F.7.3 tohoto Odůvodnění). V jižní
části řešeného území se nachází retenční nádrž, kterou ÚP stabilizuje jako plochu vodní a vodohospodářskou
(W).
27. K tomu v území využít:


opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny



návrhy nových malých vodních nádrží, přirozených v měřítku a ve struktuře krajiny,



návrhy ochranných hrází a suchých nádrží a obtokových koryt,



území řízené inundace,



zpřesnění regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability,



vytvoření podmínek pro využití územních rezerv, především zastavěných ploch s nevhodným či žádným
funkčním využitím (brownfields).

Viz odůvodnění předchozího bodu 26.
28. V územních plánech vymezovat plochy a územní rezervy pro postupné vymístění nevhodné zástavby ze
záplavových území a vytvořit tak podmínky pro bezkolizní převedení povodňových vln.
Vymístění nevhodné zástavby ze záplavových území není v návrhu ÚP navrhováno.
VI. Vymezování rozvojových ploch
29. Plochy nadmístního významu pro výrobu, skladování, obchod a služby vymezovat přednostně v rozvojových
zónách:


Bor – Vysočany,



CTPark Bor,



Jihozápad,



Rokycany – Jih,



Mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň – Líně,



Chotěšov

Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice, jelikož obec není součástí žádné z uvedených rozvojových
zón.
30. Dále plochy výroby, skladování, obchodu a služeb vymezovat zejména:


do obcí v rozvojové oblasti OB5 a v rozvojových oblastech nadmístního významu,



do vybraných rozvojových území RU1, RU2 a RU3 v rozvojové ose OS1 a do rozvojových území
vymezených v rámci nadmístních rozvojových os.

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj výroby, skladování, obchodu a služeb vymezením zastavitelných ploch pro
výrobu (Z14, Z21, Z28) v návaznosti na stávající plochy výroby a skladování.
31. Zastavitelné plochy pro bydlení přednostně vymezovat:


v obcích, které jsou součástí rozvojových oblastí a os, v lokalitách s možností připojení na kapacitní
vodní zdroje a kanalizaci,
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mimo vymezené rozvojové oblasti a osy v sídelních centrech a v dalších centrech venkovského osídlení
(Břasy, Hromnice, Merklín, Blížejov, Černošín).

Obec Ejpovice je součástí rozvojové oblasti OB5. Obec je napojena na kanalizaci a vodovod s dostatečnou
kapacitou. Součástí urbanistické koncepce je vymezení zastavitelných ploch pro bydlení, resp. ploch smíšených
obytných.
VII. Limity využití území
32. Při rozhodování o změnách ve využití území a jeho rozvoji je nutné vycházet z limitů využití území, tedy
respektovat omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů
nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území.
Vyhlášené i zákonem stanovené limity využití území jsou návrhem ÚP Ejpovice respektovány v plném rozsahu.
Veškeré limity využití jsou znázorněny ve výkresu II. Koordinační výkres.

A.2.3 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR a
vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým územím
přesahují území více obcí
I.

Rozvojové oblasti vymezené v Politice územního rozvoje

OB5 Rozvojová oblast Plzeň
Vymezení bylo provedeno v hranicích obcí: Bdeněves, Čeminy, Česká Bříza, Čižice, Dobřany, Dolany (v ORP
Nýřany), Druztová, Dýšina, Ejpovice, Horní Bříza, Chlumčany, Chotěšov, Chotíkov, Chrást, Chválenice,
Kozolupy, Kyšice, Ledce, Letkov, Lhůta, Líně, Losiná, Město Touškov, Mokrouše, Myslinka, Nevřeň, Nezbavětice,
Nezvěstice, Nová Ves (v ORP Stod), Nýřany, Plzeň, Příšov, Starý Plzenec, Stod, Šťáhlavy, Štěnovice,
Štěnovický Borek, Tlučná, Třemošná, Tymákov, Úherce, Útušice, Vejprnice, Vochov, Vstiš, Zbůch, Zruč-Senec.
V rozvojové oblasti OB5 Plzeň stanovují ZÚR PK následující kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území:
33. V rozvojové oblasti podporovat zejména rozvoj obslužné funkce (využívající kvalifikovanou pracovní sílu).
ÚP vymezuje dostatečné množství ploch pro rozvoj občanské vybavenosti (především formou ploch smíšených),
které budou plnit obslužnou funkci na území obce.
34. Vytvářet podmínky pro rozvoj denní rekreace obyvatel Plzně a okolí.
ÚP vytváří podmínky pro každodenní rekreaci obyvatel obce i obcí okolních, zejména důsledně chrání před
zastavěním veškeré lesní porosty, které představují významné plochy veřejně přístupné zeleně v bezprostřední
vazbě na zastavěné území obce.
ÚP dále vytváří podmínky pro rozvoj pěší a cyklistické turistiky a pro zlepšení prostupnosti krajiny, zejména
vymezením nových ploch pro umístění veřejně přístupných komunikací (Z12, Z24, Z25, Z26, Z27).
35. Vytvářet podmínky pro územní rozvoj a zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury.
ÚP vytváří podmínky pro zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury stabilizováním a zejména pak
vymezováním dostatečného množství nových ploch a koridorů pro rozvoj těchto tří oblastí.
36. Komplexně vnímat specifické postavení města Plzně na území kraje, jeho rozvoj zaměřit zejména na
posílení soudržnosti obyvatel území a obecné zlepšení podmínek životního a obytného prostředí a dopravy.
ÚP svým řešením přispívá v širších územních vztazích k posílení postavení města Plzně a zároveň vytváří
podmínky pro zlepšení životního prostředí (např. vymezením ÚSES), obytného prostředí (např. vymezením
dostatečného množství zastavitelných ploch pro bydlení) a dopravy (např. vymezením koridoru X01 pro přeložku
silnice II/605.
V rozvojové oblasti OB5 Plzeň stanovují ZÚR PK následující úkoly pro územní plánování obcí:
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37. V územních plánech vymezit dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj bytové výstavby a obslužných funkcí.
ÚP vymezuje dostatečné množství ploch pro rozvoj bydlení a občanské vybavenosti (především formou ploch
smíšených), které budou plnit obslužnou funkci na území obce.
38. Usměrňovat suburbanizační tendence rozvoje obcí, zejména s ohledem na infrastrukturní předpoklady
území, soudržnost obyvatel území (nevytvářet funkčně a sociálně oddělená satelitní sídla obcí).
ÚP navrhuje rozvoj obce s ohledem na její infrastrukturní předpoklady výhradně ve vazbě na stabilizované obytné
území, přednostně pak v okrajových prolukách na hranici zastavěného území, případně pak formou intenzifikace
v rámci zastavěného území, čímž eliminuje možnost vzniku oddělených satelitních sídel.
39. Optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací rozvojových zón nadmístního významu
Mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň – Líně a Jihozápad.
Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
40. Rozvojovou zónu nadmístního významu Mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň – Líně řešit etapovitě
tak, že plochy v areálu letiště budou využity v první etapě a jižně navazující zastavitelné plochy se budou
řešit až ve druhé etapě rozvoje. Součástí rozvojové zóny bude i veřejné logistické centrum. Řešit napojení
letiště Líně na dálnici D5 z dálniční křižovatky Nová Ves.
Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
41. Rozvojovou zónu nadmístního významu Chotěšov řešit v návaznosti na výrobní areál jako zastavitelnou
plochu pro výrobu.
Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
42. Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj.
dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména rozvojových zón nadmístního významu).
Obce Ejpovice se nedotýkají větší rozvojové impulsy. ÚP pouze navrhuje nové zastavitelné plochy výroby
v bezprostřední návaznosti na plochy výroby stávající ve vazbě na MÚK Ejpovice (exit 67) a navrhovanou
přeložku silnice II/605. U nově navrhovaného koridoru X01 pro přeložku silnice II/605 se nepředpokládá zásadní
negativní vliv na životní prostředí.
43. V územních plánech vymezit plochy pro rozšíření skládky odpadu Chotíkov.
Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
44. Do územních plánů zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v souladu s
kapitolou 5.
ÚP vymezuje a zpřesňuje veškeré záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v souladu s
kapitolou 5 ZÚR PK. Pouze koridor konvenční železniční dopravy C-E 40a (Nürnberg -) hranice SRN/ČRPlzeň –
Praha není v návrhu ÚP zapracován, jelikož stavební úpravy na železniční trati č. 170 na území obce Ejpovice
byly již realizovány.
II.

Rozvojové osy vymezené v Politice územního rozvoje

Obec Ejpovice není součástí žádné rozvojové osy vymezené PÚR ČR.
III.

Nadmístní rozvojové oblasti

Obec Ejpovice není součástí žádné nadmístní rozvojové oblasti vymezené ZÚR PK.
IV. Nadmístní rozvojové osy
Obec Ejpovice není součástí žádné nadmístní rozvojové osy vymezené ZÚR PK.

13

ÚZEMNÍ PLÁN EJPOVICE - ODŮVODNĚNÍ

A.2.4 Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR a vymezení dalších
specifických oblastí nadmístního významu
I.

Specifické oblasti vymezené v Politice územního rozvoje

Obec Ejpovice není součástí žádné specifické oblasti vymezené PÚR ČR.
II.

Specifické oblasti nadmístního významu

Obec Ejpovice není součástí žádné specifické oblasti nadmístního významu vymezené ZÚR PK.

A.2.5 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů v PÚR a vymezení ploch a koridorů nadmístního
významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury,
ÚSES a územních rezerv
I.

Plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu vymezené v Politice
územního rozvoje

Multimodální koridory
IV. A Transevropský multimodální koridor, spojující Prahu s Plzní a Nürnberg ve směru západ – východ se skládá
ze dvou větví. Větev silniční je vázána na dálnici D5. Větev železniční je vázána na koridor konvenční železniční
dopravy C-E 40a (Nürnberg–) hranice SRN/ČR–Cheb–Plzeň–Praha, který je součástí III. tranzitního železničního
koridoru.
Pro IV. A Transevropský multimodální koridor stanovují ZÚR PK následující kritéria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území:
45. Upřesnit vymezení dopravních koridorů s cílem jejich důsledné územní ochrany tak, aby nedocházelo ke
změnám ve využití území, které by v budoucnu ztížilo nebo znemožnilo jejich realizaci.
Územím obce prochází jak větev silniční IV.A Transevropského multimodálního koridoru, která je vázaná na
stabilizované vedení dálnice D5, tak větev železniční, která je vázána na stabilizované vedení železniční trati č.
170. ÚP dálnici D5 i železniční trať č. 170 stabilizuje jako plochy dopravní infrastruktury (DS, DZ).
46. Zlepšit dostupnost dálnice z širokého okolí budováním přivaděčů ke stávajícím dálničním křižovatkám či
modernizací dalších komunikací, připojených takto na dálnici, případně budováním nových dálničních
křižovatek a navazující silniční sítě v rozvojových oblastech.
Dostupnost dálnice D5 je zajištěna prostřednictvím MÚK Ejpovice (exit 67), která je dlouhodobě stabilizována. ÚP
vymezuje koridor X01 pro přeložku silnice II/605, což přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou, která je
vázána právě na dálnici D5.
Pro obce ležící ve IV. A transevropském multimodálním koridoru stanovují ZÚR PK následující úkol pro územní
plánování obcí:
47. Do územních plánů je nutné zapracovat vedení jednotlivých dopravních koridorů, které jsou součástí
multimodálního koridoru, a zpřesnit je na základě dalších podrobnějších podkladů.
ÚP dálnici D5 i železniční trať č. 170 stabilizuje jako plochy dopravní infrastruktury (DS, DZ).

Koridor vysokorychlostní dopravy VR1 (Nürnberg-) hranice SRN/ČRPlzeň-Praha
Koridor je samostatně vymezen v úsecích hranice kraje – Kyšice a Líně – hranice SRN/ČR. V úseku Kyšice –
Líně je koridor vymezen v souběhu s koridorem konvenční železniční dopravy C-E 40a (Nürnberg-) hranice ČR –
Cheb – Plzeň – Praha.
Pro koridor vysokorychlostní dopravy VR1 stanovují ZÚR PK následující úkol pro územní plánování obcí:
48. V územních plánech vymezit koridor jako územní rezervu a zpřesnit jeho vymezení v souladu s územními
podmínkami.
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ÚP vymezuje v severní části správního území obce Ejpovice územní rezervu R01 pro prověření budoucího
umístění vysokorychlostní železniční trati VR1.

Koridor konvenční železniční dopravy C-E 40a (Nürnberg-) hranice ČR –Cheb – Plzeň – Praha
Trať č. 170 Cheb – Plzeň – Beroun, optimalizace celé tratě s modernizací vybraných úseků.
Pro koridor konvenční železniční dopravy C-E 40a stanovují ZÚR PK následující úkol pro územní plánování obcí:
49. V územních plánech zpřesnit a vymezit koridory:
• modernizace úseku Rokycany - Plzeň, přeložka trati s tunely,
• úsek Brod nad Tichou – hranice kraje – územní rezerva.
Modernizace železniční trati č. 170 na území obce Ejpovice již proběhla, z toho důvodu není potřeba daný koridor
v ÚP vymezovat. ÚP pouze stabilizuje veškeré plochy pro drážní dopravu (DZ).
Vymezení předmětného koridoru C-E 40a bylo změněno Aktualizací č. 1 PÚR ČR a tento koridor je nově
vymezen pouze v úseku Beroun – Praha.
II.

Plochy a koridory dopravy nadmístního významu

Významné dálkové cyklotrasy
50.

V územních plánech obci zpřesnit a územně vymezit koridory dálkových cyklotras:
Dálková cyklotrasa Praha – Plzeň – Regensburg včetně odbočení na Lískovou. Dotčené obce: Babylon,
Česká Kubice, Dobřany, Dobřív, Domažlice, Draženov, Ejpovice, Holýšov, Horšovský Týn, Hradec,
Hrádek (v ORP Rokycany) Chotěšov, Kamenný Újezd, Klabava, Klenčí pod Čerchovem, Křenovy,
Kvíčovice, Kyšice, Luženičky, Meclov, Nemanice, Plzeň, Rokycany, Staňkov, Stod, Strašice, Střelice,
Újezd, Vstiš.

V návrhu ÚP je stabilizována dálková cyklotrasa č. 3 Praha – Plzeň – Regensburg.
III.

Plochy a koridory technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu vymezené
v Politice územního rozvoje

Koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV Chrást – Přeštice.
(koridor E17 dle PÚR ČR)
ÚP vymezuje koridor technické infrastruktury X10 pro dvojité vedení ZVN 400 kV Chrást – Přeštice (VPS E20 dle
ZÚR PK).
IV.

Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu

Zásobování elektřinou
51.

V územních plánech zpřesnit a vymezit plochy a koridory: vedení 110 kV Chrást - Černice.

ÚP vymezuje koridor technické infrastruktury X11 pro vedení 2x 110 kV Chrást – Černice (VPS E02 dle ZÚR PK).
V.

Územní systém ekologické stability

52.

Na území kraje je vymezeno celkem 13 nadregionálních biocenter jako plochy nadmístního významu.
Na území kraje je vymezeno celkem 19 nadregionálních biokoridorů jako koridorů nadmístního významu.

Na území obce Ejpovice se nenachází žádné biocentrum ani biokoridor nadregionálního významu.
53.

Na území kraje je vymezeno celkem 235 regionálních biocenter jako plochy nadmístního významu.
Na území kraje je vymezeno celkem 204 regionálních biokoridorů jako koridorů nadmístního významu.

Na území obce Ejpovice se nachází 2 regionální biokoridory:
- RK2004,
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- RK2006.
54.

Úkoly pro územní plánování:
V územních plánech je nutné zpřesnit území vymezených částí regionálního a nadregionálního ÚSES.
Řešení územních plánů musí vytvářet podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES a jeho návaznost na
sousedící území. Na skladebné části ÚSES vyšších úrovní navazuje ÚSES lokální úrovně pro jednotlivé
obce a města.

Územní plán zpřesňuje vymezení regionálního biokoridoru RK2004 a pro zajištění jeho funkčnosti vymezuje
plochy změn v krajině N08, N09, N10 (vložené lokální biocentrum LBC 2004/04), N14, N25).
Územní plán zpřesňuje vymezení regionálního biokoridoru RK2006 a pro zajištění jeho funkčnosti vymezuje
plochy změn v krajině N01, N02.
VI.

Území řízené inundace

Na území obce Ejpovice není ZÚR PK stanoven požadavek na vymezení území řízené inundace.
VII.

Rozvojové zóny nadmístního významu

Obec Ejpovice není součástí žádné rozvojové zóny nadmístního významu vymezených ZÚR PK.
VIII.

Územní rezervy

55.

Vymezené územní rezervy musí být prověřeny, zpřesněny a zapracovány do územních plánů.

ÚP vymezuje v severní části správního území obce Ejpovice územní rezervu R01 pro prověření budoucího
umístění vysokorychlostní trati VR1.

A.2.6 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
I.

Ochrana přírody

56.

Do územních plánů je nutné zapracovat vyhlášená ZCHÚ včetně jejich zonace a ochranných pásem,
včetně návrhů na rozšíření stávajících ZCHÚ a návrhů na nová ZCHÚ. Stejně tak je nutno do územních
plánů zapracovat území soustavy NATURA 2000 - ptačí oblasti a evropsky významné lokality.

ÚP Ejpovice vymezuje 2 maloplošná ZCHÚ dle § 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění:
-

přírodní památka Ejpovické útesy,

-

přírodní památka Pod starým hradem.

Obě ZCHÚ včetně jejich ochranných pásem jsou graficky znázorněny ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
Na území obce Ejpovice se nenachází území soustavy NATURA 2000.
57. Maloplošná zvláště chráněná území a území evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 je nutno
hájit před negativními zásahy do jejich území a minimalizovat zásahy do jejich ochranných pásem. U
velkoplošných zvláště chráněných území je nezbytné dosáhnout souladu mezi potřebami hospodářského
využití, rozvoje osídlení, rozvoje turistiky a cestovního ruchu a potřebami ochrany přírody.
ÚP Ejpovice chrání obě ZCHÚ (přírodní památka Ejpovické útesy, přírodní památka Pod starým hradem) na
území obce Ejpovice jako významné přírodní hodnoty a zcela vylučuje zásahy, které by na ně mohly mít
negativní vliv.
58. V územních plánech je nutné zpřesnit vymezení skladebných částí regionálního a nadregionálního ÚSES. V
územních plánech vytvářet podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES a jeho návaznost na sousedící území.
Na skladebné části ÚSES vyšších úrovní navazuje ÚSES lokální úrovně pro jednotlivé obce a města.
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ÚP vymezuje a zpřesňuje všechny skladebné prvky regionálního ÚSES, které se nacházejí na území obce.
Systém regionálního ÚSES je funkčně doplněn o skladebné prvky lokálního ÚSES. Zároveň jsou vytvořeny
podmínky pro zajištění jeho funkčnosti a je zajištěna jeho spojitost, včetně zachování návaznosti na sousední
obce.
II.

Ochrana krajiny

59.

V územně plánovací činnosti je nutné zajistit ochranu vzácných krajinných typů:


hluboce zaříznutých údolí - v těchto územích vyhlášených přírodními parky, je třeba chránit stávající
způsob využívání území a zastavit nárůst individuálních rekreačních objektů a areálů, stejně jako
vodohospodářské úpravy měnící koryta toků a jejich břehů,



vzácných horských reliéfů Šumavy - tyto typy jsou prakticky beze zbytku zahrnuty do Národního parku
Šumava a jsou vymezeny jako soubor krajinných oblastí č. 38, kde platí absolutní priorita ochrany
přírody a krajiny,



zalesněných kup a kuželů Chudenické vrchoviny a Jezvince - tento typ krajin, ač je ve své kombinaci
přírodních, historických a kulturních charakteristik v ČR zcela unikátní, není dosud speciálně chráněn,



rybniční krajiny - tento typ krajiny je v našich vnitrozemských podmínkách zvlášť cenný a atraktivní.

Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
60.

V územních plánech je nutné zabezpečit ochranu krajinných typů, jejichž typové charakteristiky jsou
součástí ochrany krajinného rázu. Cílové charakteristiky v běžných typech krajin nejsou územně
diferencovány a jejich ochrana je součástí obecných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
61.

V územních plánech zajistit ochranu území pro možnost zřízení navrženého přírodního parku Branžovský
hvozd.

Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
62.

Při vymezování zastavitelných ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném území, brownfields a
plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF.

Pro rozvoj obce jsou přednostně využity prostorové rezervy v zastavěném území a okrajové proluky na hranici
zastavěného území, případně plochy v bezprostřední návaznosti na něj, což je základním předpokladem pro
ochranu kvalitních půd. Nové zastavitelné plochy jsou přednostně vymezovány na půdách nižší třídy ochrany. Na
území obce nejsou v současnosti identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru ploch brownfields.
III.

Ochrana památek

63.

V územních plánech je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany
památkově chráněných území (památkové rezervace, památkové zóny, ochranná pásma památek a
území s archeologickými nálezy. Dále je nutno respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území,
prostorové uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na hodnotné soubory
staveb respektovat charakter zástavby.

ÚP respektuje veškeré zákonné požadavky na ochranu památek a památkově chráněných území. Urbanistická
struktura včetně historického půdorysu je chráněna vymezením urbanisticky cenného území, které se vymezuje
s cílem ochrany identity obce Ejpovice a jejího historického vývoje. Charakter zástavby a uspořádání krajiny jsou
respektovány jako hodnoty území a rozvíjeny.
IV.

Ochrana nerostného bohatství

64.

Plochami pro těžbu nerostných surovin nadmístního významu jsou všechna zjištěná a předpokládaná
ložiska nerostů.
Jedná se o:
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•

využívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory, nevyužívaná výhradní ložiska s dobývacími
prostory, popř. dobývacími prostory s ukončenou těžbou, nevyužívaná výhradní ložiska s chráněným
ložiskovým územím, nevyužívaná výhradní ložiska bez stanovené ochrany chráněného ložiskového
území,

•

využívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku a u kterých byla povolena
těžba na základě územního rozhodnutí a příslušného obvodního báňského úřadu,

•

nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku,

•

registrované a evidované prognózní zdroje vyhrazených a nevyhrazených nerostů.

Všechna zjištěná a předpokládaná ložiska nerostů, v daném případě ložiska výhradní a ložiska
nevyhrazeného nerostu, včetně schválených, registrovaných a evidovaných prognózních zdrojů
vyhrazených a nevyhrazených nerostů, jsou závazná pro územní plány obcí jako přírodní hodnoty území a
jako limity využití území.
Preferovat těžbu výhradních ložisek a významných nevýhradních ložisek v plochách s vyřešenými nebo
řešitelnými střety zájmů a to v souladu s reálnou potřebou investičních záměrů ve vazbě na objem
vytěžitelných zásob, jakostně kvalitativní parametry suroviny a dopravní dostupnost a to v souladu s
průběžně Aktualizovanou regionální surovinou politikou Plzeňského kraje.
ÚP respektuje chráněná ložisková území, výhradní ložiska nerostných surovin a dobývací prostory nacházející se
na území obce jako limity využití území. Dané limity využití území jsou graficky znázorněny ve výkrese II.1
Koordinační výkres.
ÚP respektuje výhradní ložiska nerostných surovin rovněž jako přírodní hodnoty.

A.2.7 Stanovení cílových charakteristik krajiny
65.

Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé složky krajiny jsou samostatně stanoveny a chráněny příslušnými
složkovými zákony, stejně jako cílové charakteristiky kulturně historické. Mimo tuto ochranu zůstávají
komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajině, tedy tak, jak jsou vnímány populací. Tyto
hodnoty jsou u nás chráněny jako krajinný ráz.
Cílové krajinné charakteristiky Plzeňského kraje jsou jednak charakteristiky krajinných typů, jednak
individuální charakteristiky v nadhledech pohledově propojených (supervizuálních) krajinných prostorů –
krajinných oblastí. Ochrana cílových charakteristik krajin Plzeňska se opírá o zásady diferencované
územní péče o krajinu:
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v krajinných typech vzácných horských reliéfů Šumavy je předmětem prioritní ochrany utváření reliéfu a
přírodě blízká lesní i bezlesá společenstva. Cílem je i ochrana historických způsobů využívání těchto
území, včetně způsobů a typů zástavby. Podrobněji cíle stanoví správa Národního parku a CHKO ve
svých plánech péče,



v krajinných typech zalesněných kup a kuželů jsou předmětem zvláštní ochrany zalesněné kopce,
včetně svých úpatí a zalesněných údolí, bez souvislejší zástavby, zejména rekreační. Cílem je i ochrana
historicky vzniklé zástavby, příp. její dotvoření,



v krajinných typech hluboce zaříznutých údolí je cílem ochrany uspořádání ploch v typické údolní katéně,
zalesněné srázné svahy, zalučněné úzké údolní nivy a pro pastviny využívaná boční, mírnější údolí, bez
souvislejší zástavby, navazující na tradiční způsoby hospodaření i využívání,



v krajinných typech rybničních soustav je cílem ochrana stávajících malých, příp. výstavba nových
vodních nádrží s mokřinami a vzrostlými břehovými porosty, s tradičním chovem ryb,



v územích krajinných vedut a dominant je cílem jejich ochrany uchovávání dochovaných, případně
dotvoření narušených siluet a struktur pohledově exponovaných svahů, odvíjejících se od tradičních
způsobů využívání,



v územích jednotlivých ohraničených krajinných oblastí je cílem uchování dochovaných, případně
dotvoření narušených siluet.
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Na území kraje je vymezeno 38 prostorově oddělených rázovitých oblastí krajiny. Jejich charakter
vytváří především způsob a výraznost jejich vlastního krajinného ohraničení.
Ejpovice jsou součástí Plzeňské (západní část obce) a Rokycanské oblasti (východní část obce).
Druhá skupina klíčových charakteristik je tvořena zvláštnostmi uvnitř celků (singularitami). Těmi jsou
nejvýznamnější krajinné singularity – krajinné veduty (tvořené čelními svahy) a krajinné póly (tvořené více
či méně izolovanými, ale relativně výrazně převýšenými kopci). V Plzeňském kraji je takových singularit
169.
Na území obce Ejpovice nezasahuje žádná významná krajinná singularita. V návrhu ÚP jsou respektovány
charakteristiky krajinného rázu.

A.2.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního
významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
I.

Veřejně prospěšné stavby

V ZÚR jsou na území obce vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby
66.

Železniční doprava: ZD170/02 – trať č. 170 – optimalizace úseku Zbiroh – Rokycany s přeložkou
v Rokycanech

Veřejně prospěšná stavba ZD170/02 na železniční trati č. 170 byla již realizována.
67.

Zásobování elektřinou: E02 - vedení 2 x 110 kV Chrást - Černice

Pro vedení 2x 110 kV Chrást – Černice vymezuje ÚP koridor pro umístění vedení veřejně prospěšné stavby X11.

II.

Veřejně prospěšná opatření

68.

V územních plánech zpřesnit vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES a
nefunkční části vymezit jako veřejně prospěšná opatření.

ÚP zpřesňuje vymezení regionálního biokoridoru RK2004 a pro zajištění jeho funkčnosti vymezuje jako veřejně
prospěšná opatření s možností vyvlastnění plochy změn v krajině N08, N09, N10, N14, N25.
ÚP zpřesňuje vymezení regionálního biokoridoru RK2006 a pro zajištění jeho funkčnosti vymezuje jako veřejně
prospěšná opatření s možností vyvlastnění plochy změn v krajině N01, N02.
Ostatní skladebné prvky regionálního ÚSES vymezuje územní plán jako plně funkční bez nároků na vymezení
veřejně prospěšných opatření.
III.

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

ZÚR PK nevymezují žádné stavby ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
IV.

Asanační území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

ZÚR PK nevymezují žádné asanační území.

A.2.9 Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím
k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury
I.

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

69.

Veřejně prospěšné stavby vymezené v zásadách územního rozvoje musí být zpřesněny a zapracovány do
územních plánů.

Viz odůvodnění 66, 67 v předchozí kapitole A.2.8.
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70.

Veřejně prospěšná opatření vymezená v zásadách územního rozvoje musí být zpřesněna a zapracována
do územních plánů.

Viz odůvodnění 68 v předchozí kapitole A.2.8.
II.

Dopravní infrastruktura

71.

Do územních plánů je nutné zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v
souladu s kapitolami 5.1. a 5.2.

ÚP vymezuje a zpřesňuje veškeré záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v souladu s
kapitolami 5.1 a 5.2 ZÚR PK. Pouze koridor konvenční železniční dopravy C-E 40a (Nürnberg -) hranice SRN/ČR
- Plzeň – Praha není v návrhu ÚP zapracován, jelikož stavební úpravy na železniční trati č. 170 na území obce
Ejpovice byly již realizovány.
III.

Technická infrastruktura

72.

Do územních plánů obcí je nutné zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního
významu v souladu s kapitolami 5.3. a 5.4. včetně dalších záměrů, které jsou stanovené platným Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

ÚP vymezuje a zpřesňuje v souladu s kapitolou 5.4 ZÚR PK koridor X11 pro vedení 2x 110 kV Chrást – Černice.
IV.

Ochrana a využití přírody a krajiny

73.

V územních plánech zpřesnit vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES a
vymezit skladebné části lokálního ÚSES.

ÚP vymezuje a zpřesňuje všechny skladebné prvky regionálního ÚSES, které se nacházejí na území obce
(RK2004, RK2006), a doplňuje je o skladebné prvky lokálního ÚSES.
74.

Zabezpečit územní podmínky pro přiměřenou ochranu a dotváření krajiny a její rázovitosti na místní úrovni.
Respektovat a rozpracovat návrhy na tvorbu a ochranu krajiny regionálního významu.

V návrhu ÚP jsou respektovány charakteristiky krajinného rázu - krajinná osa Klabavy včetně navazujících
zelených ploch a vodní nádrže Ejpovice.
75.

Navrhovat vhodná opatření pro snížení erozní ohroženosti zemědělské půdy.

Specifická protierozní opatření jsou navrhována v plochách N05, N18, N19. Ke snížení erozní ohroženosti dále
přispějí plochy travních porostů a přírodní plochy vymezené v souvislosti s ÚSES. ÚP umožňuje realizaci
protierozních opatření v plochách smíšených nezastavěného území (NS) dle potřeby.
76.

Minimalizovat zábory zemědělské půdy 1. a 2. třídy ochrany ZPF.

Pro rozvoj obce jsou přednostně využity prostorové rezervy v zastavěném území a okrajové proluky na hranici
zastavěného území, případně plochy v bezprostřední návaznosti na něj, což je základním předpokladem pro
ochranu kvalitních půd. Nové zastavitelné plochy jsou přednostně vymezovány na půdách nižší třídy ochrany.
Celkový zásah do ZPF (zahrnuje i koridory dopravní a technické infrastruktury, u nichž zásah do ZPF bude ve
skutečnosti řádově nižší) činí 44,6 ha, z toho půdy v I. třídě ochrany činí 3,0 ha a půdy v II. třídě ochrany činí 12,5
ha.
V.

Protipovodňová ochrana

77.

V územních plánech je třeba při koncipování povodňových opatření respektovat širší vazby
protipovodňových plánů celých povodí.

V současné době Plzeňský kraj připravuje zpracování studie pro celé povodí Klabavy, přičemž za rozhodující
jsou považována opatření na horním toku (v bývalém vojenském újezdu). Konkrétní technická opatření na území
Ejpovic nejsou zatím známa a pravděpodobně ani nebudou stanovena.
78.
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ÚP přispívá k zachování přirozené retenční schopnosti krajiny stabilizováním veškerých lesních ploch a krajinné
zeleně na území obce. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny vymezuje ÚP prostorově spojitý ÚSES a pro
zajištění jeho funkčnosti navrhuje nové fragmenty přírodních ploch (viz kap. F.7.3 tohoto Odůvodnění. V jižní
části řešeného území se nachází retenční nádrž, kterou ÚP stabilizuje jako plochu vodní a vodohospodářskou
(W).
79.

Územní plány musí především:


minimalizovat nebo zcela vyloučit novou výstavbu v inundačních územích vodních toků a v záplavových
územích, především v aktivních zónách,

ÚP nenavrhuje rozvoj v záplavových územích.


vymezit rezervní plochy pro vymístění zástavby z inundačních území vodních toků a ze záplavových
území, především z jeho aktivních zón,

Vymístění zástavby ze záplavových území není navrhováno.


zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok vody z území,

ÚP vymezuje koridor X01 pro umístění přeložky silnice II/605 (jihovýchodní obchvat). ÚP stanovuje jako součást
koridoru i veškeré plochy staveb, součástí a příslušenství, které jsou k realizaci této stavby nezbytné. Jedná se
mj. i o odvodňovací zařízení a propustky. Tímto se ÚP snaží předejít vzniku bariéry, která by mohla znamenat
potenciální zhoršení odtoku vody.


návrhem lokálního územního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních schopností
území obcí,

V ÚP je navržen ÚSES v souladu s generelem ÚSES ORP Rokycany. Cílový stav skladebných částí představují
plochy lesa, travní porosty a plochy zeleně, které přispějí ke zlepšení retenčních schopností krajiny.


respektovat schválené Plány oblastí povodí včetně souvisejících nařízení.

POV je respektován
80.

V územních plánech musí být zapracovány plochy územních rezerv pro LAPV a zpřesněna území řízené
inundace.

Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
VI.

Ochrana horninového prostředí

81.

V územních plánech je nutné respektovat plochy s předpokládanými a zjištěnými ložisky nerostů (výhradní
ložiska, ložiska nevyhrazeného nerostu a prognózní zdroje nerostných surovin) jako přírodní hodnoty
území a jako limity využití území.

ÚP respektuje výhradní ložiska nerostných surovin jako limit využití území a rovněž jako přírodní hodnoty.
Rozsah výhradních ložisek nerostných surovin nacházejících se na území obce je graficky znázorněn ve výkrese
II.1 Koordinační výkres.
82.

V územních plánech Tis u Blatna, Žihle, Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov a Velký Bor
nevymezovat plochy pro hluboké vrty a důlní práce, které by podstatným způsobem znemožnily průzkum
území pro účely hlubinného úložiště.

Požadavek není relevantní pro území obce Ejpovice.
VII.

Zájmy památkové péče

83.

V navazující územně plánovací dokumentaci obcí při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu
a při vymezování dalších ploch určených k zastavění umisťovat tyto plochy a koridory s maximální snahou
o vyloučení, popřípadě omezení, kolize s předměty památkové ochrany a jejich prostředí.

Území a stavby, které jsou předmětem památkové ochrany, jsou návrhem ÚP v maximální možné míře
respektovány.
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A.2.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní
studií
ZÚR PK nestanovují plochy ani koridory, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií.

A.2.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány
kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití včetně stanovení, zda se bude
jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu
z podnětu
ZÚR PK nestanovují plochy ani koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

A.2.12 Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený
podle písmene j)
ZÚR PK nestanovují plochy ani koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

A.2.13 Stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona
ZÚR PK nestanovují kompenzační opatření.

A.3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování (dle § 18 a § 19
stavebního zákona), zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území
A.3.1 Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v § 18 stavebního zákona
Ze stavebního zákona vyplývají následující cíle územního plánování:
1.

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích.

ÚP vytváří optimální předpoklady pro výstavbu, konkrétně pak vytvořením podmínek pro doplňování stávající
zástavby ve vymezeném zastavěném území, vymezením ploch přestavby a zejména pak vymezením
zastavitelných ploch nad rámec zastavěného území.
Návrhem proporcionálního rozvoje obce vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území respektující ochranu
životního prostředí, ekonomický rozvoj a vytváření pracovních příležitostí pro širší území a pro soudržnost
obyvatel obce.
2.

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský
potenciál rozvoje.

ÚP prioritně využívá prostorové rezervy v zastavěném území. Při vymezování rozvojových ploch byla sledována
jejich optimální poloha ve vztahu ke stabilizovaným plochám a možnostem využití stabilizované veřejné
infrastruktury, zejména pak napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury a soulad veřejných a soukromých
zájmů.
3.
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Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v
území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
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V rámci zpracování ÚP byly prověřovány všechny známé záměry na změny v území a výstavbu a v ÚP byly
vzájemně koordinovány, zejména pak s ohledem a při respektování požadavků na ochranu veřejných zájmů
vyplývajících z konkrétních požadavků uplatněných dotčenými orgány státní správy.
4.

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

ÚP chrání veškeré evidované přírodní, kulturní i civilizační hodnoty území, jejich vymezením a stanovením
specifických podmínek pro jejich ochranu (viz kapitoly B.2 – B.4 ÚP).
V zájmu hospodárného využívání území a ochrany volné krajiny umísťuje ÚP rozvojové záměry přednostně do
volných ploch v zastavěném území a v návaznosti na hranici zastavěného území. ÚP nenavrhuje vznik nových
osamocených sídel uprostřed volné krajiny bez návaznosti na zastavěné území a bez napojení na sítě dopravní a
technické infrastruktury. Všechny navržené plochy jsou bilancovány a navrženy pro potřeby současné generace,
ale i pro potřeby generace budoucí.
5.

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická
zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s
nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je
územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.

Omezení umisťování staveb v nezastavěném území podle § 18 odst. 5 stavebního zákona, v platném znění, je
stanoveno v rozsahu stanoveném v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F
ÚP).
6.

Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který
neznemožní jejich dosavadní užívání.

Nezastavitelné pozemky jsou v § 2 odst. (1) písm. e) definovány jako pozemky, jenž nelze zastavět na území
obce, která nemá vydaný územní plán. Požadavek tedy není relevantní pro území obce Ejpovice.

A.3.2 Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 stavebního
zákona
(1)
1.

Úkolem územního plánování je zejména:
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,

Zjištění a posouzení současného stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot bylo provedeno
analýzou všech dostupných podkladů (ZÚR Plzeňského kraje, ÚAP Plzeňského kraje, ÚAP ORP Rokycany) a
doplňujícími průzkumy území provedenými zpracovatelem ÚP.
2.

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky
území,

Stanovení koncepce rozvoje území a urbanistické koncepce je podrobně řešeno v kapitole B.1 a C.1 ÚP.
Hodnoty území (viz kapitoly B.2 – B.4 ÚP) byly zapracovány na základě analýzy relevantních dokumentací a dle
terénních průzkumů.
3.

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,

ÚP navrhuje změny v území po analýze stávajícího ÚP, průzkumu území a rešerši relevantních dokumentací, s
přihlédnutím k zájmům občanů, obce, ale i pořizovatele, tj. nalezením souladu zájmů veřejných a soukromých.
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4.

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,

Základní urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na
jeho změny stanovuje územní plán v rámci základní koncepce rozvoje území obce a v rámci urbanistické
koncepce (viz B.1 a C.1 ÚP). Podrobnější podmínky na umisťování staveb, uspořádání a řešení staveb stanovuje
ÚP prostřednictvím vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro využití
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F ÚP).
5.

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území,

Podmínky pro provedení změn v území jsou v ÚP stanoveny důsledně se zohledněním stávajícího charakteru
území a s cílem ochrany identifikovaných hodnot území. Cílem navrhovaných změn v území je stabilizovat
stávající sídelní strukturu obce.
6.

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),

Vzhledem k charakteru a velikosti obce ÚP nestanovuje pořadí provádění změn.
7.

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,

ÚP důsledně respektuje stanovená záplavová území na řece Klabavě a v nich žádné zastavitelné plochy. Pro
zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň snížení rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje ÚP prostorově
spojitý ÚSES a pro zajištění jeho funkčnosti navrhuje nové fragmenty přírodních ploch (viz kap. F.7.3 tohoto
Odůvodnění).
8.

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,

ÚP vymezuje v samotném sídle přednostně plochy smíšené, které umožňují vyšší flexibilitu využití a dávají
možnost využít plochy vhodně dle konkrétní potřeby a možností území a jeho obyvatel, dle aktuální poptávky a
vývoje hospodářských změn.
ÚP dále stabilizuje stávající výrobní areály a jejich rozšíření umožňuje v rámci nově navržených ploch (Z14, Z21,
Z28), které na ty stávající bezprostředně navazují.
9.

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,

ÚP splňuje tento požadavek vymezením dostatečného množství zastavitelných ploch, ploch přestaveb
a možnostmi dostavby a obnovy sídelní struktury v zastavěném území (intenzifikace využití nezastavěných proluk
v zastavěném území). Pro obyvatele obce je dostupné základní občanské vybavení zajišťující komfort bydlení
(MŠ, ZŠ, obchod, restaurace, sportoviště). Ke zvýšení kvality bydlení přispívají také opatření pro zlepšení
dostupnosti a prostupnosti území (např. koridor pro přeložku silnice II/605).
10.

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů
na změny v území,

V ÚP jsou navrženy nové zastavitelné plochy i plochy přestavby tak, aby bylo maximálně využito stávající
vybavení – napojení na dopravní síť a sítě technické infrastruktury, veřejné občanské vybavení. Vhodnou
lokalizací ploch, případně stanovením podmínek pro využití vymezených ploch, přispívá ÚP k optimalizaci
vynakládání veřejných prostředků.
11.

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,

Požadavky civilní ochrany jsou respektovány.
12.

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,

V západní části řešeného území se nachází povrchový lom žáruvzdorných jílů. Jednotlivé rekultivační postupy
jsou podrobně řešeny v rámci schválených plánů sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kyšice.
13.
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m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
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Kompenzační opatření se stanovují v souladu s § 50 odst. 6 stavebního zákona, v platném znění. V rámci ÚP
nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj s vyhodnocením vlivů na lokality Natura 2000, žádná
kompenzační opatření tedy nejsou stanovena.
14.

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,

V řešeném území se nachází vodní zdroje, a ložiska nerostných surovin. Tyto přírodní zdroje jsou respektovány.
ÚP nevymezuje záměry, které by znemožnily nebo omezily jejich využívání.
Na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského č. SBS
26367/2015/OBÚ-06/3 ze dne 23.10.2015 byla povolena hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání
výhradního ložiska jílů žárovzdorných ostatních Kyšice – Ejpovice v dobývacím prostoru Kyšice. Obvodní báňský
úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského uplatnil k návrhu zadání ÚP Ejpovice stanovisko č. SBS
04943/2014/OBÚ-06 ze dne 20.2.2014 , ve kterém mj. požadoval vyznačit hranice dobývacího prostoru Kyšice
stanoveném pro dobývání výhradního ložiska žáruvzdorných jílů. Na základě požadavku stanoveném v Zadání
ÚP - vést takto vymezené území jako území určené pro těžbu - je v návrhu ÚP vymezena v rozsahu dobývacího
prostoru Kyšice plocha změn N16 pro těžbu nerostů (NG).
15.

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče.

ÚP respektuje veškeré požadavky a poznatky ze zvláštních právních předpisů, zasahující svým oborem do
koncepce územních plánů. Při vymezování hodnot území a vůbec celé koncepce byly uplatněny nejen znalosti
urbanistické, ale i architektonické s posouzením kontextu a charakteru okolního území.
16.

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na
životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Na základě stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, jako příslušného úřadu a
jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, nebylo vyžadováno zpracování vyhodnocení vlivů z hlediska
vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Proto nebylo
zpracováno ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

A.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
ÚP splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
ÚP je zpracován a byl pořizován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19
stavebního zákona (viz kap. A.3. Odůvodnění ÚP).
ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a § 53 stavebního zákona
a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. ÚP rovněž splňuje požadavky
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s § 158 stavebního zákona byl ÚP zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu
vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).
V souladu s § 6 odst. 1 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský úřad Rokycany, odbor
stavební, úřad územního plánování splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti.
Při projednávání jednotlivých fází územního plánu bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy.

A.4.1 Proces pořizování územního plánu
Zadání
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Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle §
6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě
rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným
zastupitelem návrh zadání územního plánu Ejpovice. K návrhu zadání ÚP nebyl Krajským úřadem Plzeňského
kraje, odborem životního prostředí, vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí dle § 10i
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani na lokality Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochrany
přírody a krajiny, v platném znění. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území tedy nebylo zpracováno.
Zastupitelstvo obce Ejpovice schválilo zadání nového územního plánu Ejpovice (dále jen „Zadání ÚP) dne 10. 4.
2014 usnesením č. 2/2014.
Dle Zadání ÚP nebyl vznesen požadavek na zpracování variant řešení.
Společné jednání
Zpracovatelem ÚP byl vyhotoven návrh územního plánu s náležitostmi vyplývajícími ze stavebního zákona a
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Pořizovatel oznámil v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona místo a dobu konání společného jednání o
Návrhu ÚP Ejpovice na den 4. 1. 2017 a jednotlivě vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek. Současně byla
veřejnosti formou veřejné vyhlášky oznámena možnost nahlédnutí do předmětné ÚPD v souladu s § 50 odst. 3
stavebního zákona, zároveň došlo v tomto termínu k uveřejnění návrhu ÚP v elektronické podobě na webových
stránkách Městského úřadu Rokycany.
Stanovisko odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje jako nadřízeného orgánu územního
plánování bylo vydáno dne 16. 3. 2017 pod č. j. RR/1196/17. Nadřízený orgán posouzením podle § 50 odst. 7
stavebního zákona neshledal žádné nedostatky z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na
širší územní vztahy, souladu návrhu ÚP s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem.
V souladu s § 51 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
výsledky projednání a zajistil úpravu textové a grafické části Návrhu ÚP Ejpovice.
Veřejné projednání
Pořizovatel následně zahájil řízení o Návrhu ÚP Ejpovice dle § 52 stavebního zákona oznámením
č. j. MeRo/9816/OST/17 ze dne 27. 12. 2017 (na ÚP Ejpovice se tak vztahuje přechodné ustanovení dle čl. II
odst. 2 vyhlášky č. 13/2018 Sb.) a dne 26. 2. 2018 se konala první část veřejného projednání, v rámci kterého
byly následně ze strany dotčených orgánů, vlastníků pozemků a veřejnosti uplatněny námitky, stanoviska a
připomínky, které zavdaly podněty k úpravě Návrhu ÚP Ejpovice před druhou částí veřejného projednání.
Vyhodnocení výsledků první části veřejného projednání a zohlednění jednotlivých podnětů provedl pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a zpracovatelem ÚP. Přehled provedených změn po první části veřejného
projednání je uveden v kapitole A.4.2.
První část veřejného projednání, která se konala 26. 2. 2018, nenaplňovala všechny zákonné náležitosti
stanovené správním řádem a stavebním zákonem. Aby nedošlo ke zkrácení práv některých dotčených osob,
proběhne řádné veřejné projednání návrhu územního plánu ve smyslu § 52 stavebního zákona jako druhá část
vedeného řízení o územním plánu, během něhož mohly být opět k celému Návrhu ÚP Ejpovice uplatněny
námitky, připomínky a stanoviska, tato druhá část veřejného projednání se konala dne 13. 11. 2018.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 1. i 2. části veřejného projednání,
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu, návrhy doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému
orgánu k uplatnění stanovisek. Dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona, věty poslední, dle které pokud je
to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání,
požadoval pořizovatel provést úpravu návrhu územního plánu v rozsahu dle Pokynů pro úpravu návrhu územního
plánu Ejpovice ze dne 4. 2. 2021, č. j. MeRo/1409/OST/21 (dále jen „pokyny“).
Na základě předaných pokynů byl návrh ÚP Ejpovice upraven pro opakované veřejné projednání.
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Opakované veřejné projednání
Opakované veřejné projednání se konalo dne 10. 5. 2021. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí
o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k řešeným částem územního plánu, návrhy doručil dotčeným
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. Z projednání nevyplynul
požadavek na provedení podstatných úprav návrhu, které by bylo nutné projednat v dalším opakovaném
veřejném projednání.
Pořizovatel přezkoumal návrh územního plánu ve smyslu § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a předložil
Zastupitelstvu obce Ejpovice návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním.

A.4.2 Přehled provedených změn po první části veřejného projednání
Tabulka 1: Změny návrhu ÚP Ejpovice mezi 1. a 2. částí veřejného projednání

Návrh ÚP pro veřejné projednání – 1. část (listopad
2017)

Návrh ÚP pro veřejné projednání – 2. část (září 2018)

→

Rozšíření plochy Z03 (požadavek vlastníka)

→

Redukce plochy Z04 s ohledem na zábor ZPF I. třídy ochrany
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Návrh ÚP pro veřejné projednání – 1. část (listopad
2017)

Návrh ÚP pro veřejné projednání – 2. část (září 2018)

→

Úprava rozvojové lokality dle požadavku obce + vymezení plochy veřejného prostranství Z31 (§ 7 vyhlášky č.
501/2006)

→

Vymezení plochy Z30

→

Vypuštění plochy Z02 s ohledem na zábor ZPF I. a II. třídy + plocha RI dle skutečného stavu území

→

Vodní plocha (W) dle skutečného stavu území
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Návrh ÚP pro veřejné projednání – 1. část (listopad
2017)

Návrh ÚP pro veřejné projednání – 2. část (září 2018)

→

Dílčí rozšíření lokálního biokoridoru LBK RO175-2005/06 o plochu veřejného prostranství

→

Požadavek na zajištění veřejné prostupnosti pro pro chodce a cyklisty (Domkařská cesta)

→

Dílčí rozšíření lokálního biocentra LBC 2004/03
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Návrh ÚP pro veřejné projednání – 1. část (listopad
2017)

Návrh ÚP pro veřejné projednání – 2. část (září 2018)

→

Redukce lokálního biocentra LBC 2004/04 + prodloužení regionálního biokoridoru RBK 2004/04-2004/05

→

Rozšíření lokálního biokoridoru LBK 2004/04-RO032 na šířku 20 m

→

Oprava označení koridorů X10 a X11

A.4.3 Přehled provedených změn po druhé části veřejného projednání
Na základě předaných Pokynů pro úpravu návrhu územního plánu Ejpovice ze dne 4. 2. 2021, č. j.
MeRo/1409/OST/21 byl návrh ÚP Ejpovice upraven pro opakované veřejné projednání. Níže uvedené změny
jsou provedeny dle těchto pokynů.
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Tabulka 2: Změny návrhu ÚP Ejpovice mezi 2. částí veřejného projednání a opakovaným veřejným projednáním
Návrh ÚP pro veřejné projednání – 2. část (září 2018)

Návrh ÚP pro opakované veřejné projednání (únor 2021)

→

Vymezení plochy Z19 pro dopravní napojení a dopravní obsluhu plochy změn Z06 (požadavek vlastníka) ↑

→

Redukce plochy ÚS-01, ve které je prověření změn jejího využití územní studií podmínkou pro rozhodování
(požadavek vlastníka, dopravní obslužnost řešena vymezením plochy Z19) ↑

→

Pro zastavitelnou plochu Z30 je stanovena
specifická podmínka pro využití a uspořádání –
zajistit podmínky pro přístup požární techniky dle
platných právních předpisů.
Redukce plochy Z30 (požadavek vlastníka) a stanovení nové specifické podmínky pro využití a uspořádání ↑
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Změna ve výkladu pojmů (viz kapitola A.2 Textové
části ÚP Ejpovice)

Změna obecných podmínek prostorového
uspořádání (viz kapitola F. Textové části ÚP
Ejpovice)
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→

Pro účely tohoto územního plánu Ejpovice se
rozumí:
a) areálem zpravidla oplocený soubor pozemků,
staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby
využití, zahrnující rovněž pozemky zeleně,
pozemky manipulačních ploch, pozemky pro
parkování a odstavování vozidel uživatelů areálu
apod.,
c) mírou zastavění maximální procentní podíl
zastavěné plochy pozemku k celkové ploše
pozemku či souboru pozemků v areálu s tím, že
c.1) zastavěnou plochou pozemku se rozumí
součet všech zastavěných ploch jednotlivých
staveb,
c.2) zastavěnou plochou stavby se rozumí
plocha ohraničená pravoúhlými průměty
vnějšího líce obvodových konstrukcí všech
nadzemních i podzemních podlaží do
vodorovné roviny, přičemž plochy lodžií a
arkýřů se započítávají,
c.3) u objektů poloodkrytých (bez některých
obvodových stěn) je zastavěná plocha
vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími
líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny
c.4) u zastřešených staveb nebo jejich částí
bez obvodových svislých konstrukcí je
zastavěná plocha vymezena pravoúhlým
průmětem střešní konstrukce do vodorovné
roviny,
k) podílem zeleně procentní podíl ploch
porostlých vegetací na terénu k celkové ploše
pozemku či souboru pozemků v areálu,
l) podkrovím přístupný vnitřní prostor nad
posledním nadzemním podlažím nalézající se
převážně v prostoru pod šikmou střechou (střecha
s min. sklonem 10°) a určený k účelovému využití,
v němž max. výška nadezdívky nepřesahuje 1,5 m
od úrovně vodorovné nosné konstrukce

→

Plochy smíšené obytné centra obce (SC)
(F04) Pro plochy smíšené obytné centra obce jsou
stanoveny tyto obecné podmínky prostorového
uspořádání:
a) výstavba ve stabilizovaných i zastavitelných
plochách bude respektovat současné prostorové
parametry, zejména výšku, měřítko a kontext,
okolní zástavby,
b) výška staveb nepřesáhne 1 nadzemní podlaží +
podkroví,
c) míra zastavění je maximálně 40 % plochy
pozemku,
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d) podíl zeleně je minimálně 30 % plochy pozemku
e) struktura zástavby – rozvolněná nepravidelná,
Plochy smíšené obytné vesnické (SV)
(F08) Pro plochy smíšené obytné venkovské jsou
stanoveny tyto obecné podmínky prostorového
uspořádání:
a) výstavba ve stabilizovaných plochách,
zastavitelných plochách i plochách přestavby bude
respektovat současné prostorové parametry,
zejména výšku, měřítko a kontext, okolní
zástavby,
b) výška staveb nepřesáhne 1 nadzemní podlaží +
podkroví,
c) míra zastavění je maximálně 40 % plochy
pozemku,
d) podíl zeleně je minimálně 40 % plochy pozemku
e) struktura zástavby – rozvolněná pravidelná,
Plochy rodinné rekreace (RI)
(F11) Pro plochy rekreace jsou stanoveny tyto
obecné podmínky prostorového uspořádání:
a) výstavba bude respektovat současné
prostorové parametry okolní zástavby (měřítko a
kontext okolní zástavby v dané lokalitě),
b) výška staveb nepřesáhne 1 nadzemní podlaží +
podkroví,
c) míra zastavění je maximálně 20 % plochy
pozemku,
d) podíl zeleně je min. 60 % plochy pozemku,
e) struktura zástavby – rozvolněná drobná
nepravidelná.
Plochy hromadné rekreace (RH)
(F14) Pro plochy hromadné rekreace jsou
stanoveny tyto obecné podmínky prostorového
uspořádání:
a) výstavba bude respektovat současné
prostorové parametry okolní zástavby (měřítko a
kontext okolní zástavby v dané lokalitě),
b) výška staveb nepřesáhne 1 nadzemní podlaží +
podkroví (max. výška staveb 6 m),
c) míra zastavění je maximálně 15 % plochy
pozemku,
d) maximální výměra jedné stavby pro ubytovací
zařízení je 50 m2,
e) podíl zeleně je minimálně 50 % plochy
pozemku,
f) struktura zástavby – rozvolněná drobná
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nepravidelná.
Plochy výroby a skladování (V)
(F22) Pro plochy výroby a skladování jsou
stanoveny tyto obecné podmínky prostorového
uspořádání:
a) výstavba ve stabilizovaných plochách,
zastavitelných plochách i plochách přestavby bude
respektovat prostorové parametry, zejména výšku,
měřítko a kontext, okolní zástavby,
b) výška staveb nepřesáhne 15 m od původního
terénu,
c) míra zastavění je maximálně 70 % plochy
pozemku,
d) podíl zeleně je minimálně 15 % plochy
pozemku,
e) struktura zástavby - areálová,
f) ve stabilizovaných, zastavitelných i
přestavbových plochách bude v maximální míře
uplatněna stromová zeleň, která přispěje k
začlenění ploch do krajiny,
Plochy smíšené nezastavěného území –
rekreační (NSr)
(F34a) Pro plochy smíšené nezastavěného území
- rekreační jsou stanoveny tyto obecné podmínky
prostorového uspořádání:
a) výška staveb nepřesáhne 4 m od původního
terénu,
b) míra zastavění je maximálně 5 % plochy
pozemku,
c) maximální výměra jedné stavby je 30 m2,
d) podíl zeleně je minimálně 70 % plochy
pozemku,
e) v plochách bude maximálně zachována a
doplněna stromová zeleň, která přispěje k
začlenění rekreačních ploch do území a snížení
negativních vlivů na krajinný ráz.

A.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů
ÚP je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů obsahující požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze
zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů uplatněné k návrhu zadání, byly do upraveného
zadání, které bylo schváleno zastupitelstvem obce, zapracovány.
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A.5.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
§ 50 stavebního zákona (společné jednání)

k návrhu

územního

plánu

dle

Stanoviska dotčených orgánů k návrhu pro společné jednání:
1) Ministerstvo průmyslu a obchodu spis.zn.:MPO 62261/2016 ze dne 22. 11. 2016 – bez připomínek.
2) MěÚ Rokycany, odbor dopravy, spis.zn.:MeRo/12915/OD/16 Ant ze dne 4. 1. 2017 – bez připomínek.
3) Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha, spis.
zn.91809/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 5. 1.2017 – bez připomínek.
4) Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, spis.zn. SBS 38428/2016/OBÚ-06 ze dne
11. 1.2017: V návrhu územního plánu (Hlavní výkres – Urbanistická koncepce a uspořádání krajiny, č. výkr. I.2A,
Koordinační výkres č. II.1), nejsou vyznačeny hranice chráněných ložiskových území „Ejpovice“ (č. ložiska
12060000) a „Ejpovice I“ (č. ložiska 12060001), která se nacházejí v západní a jižní části řešeného území,
stanovených pro ochranu výhradních ložisek jílů, což je v rozporu s ustanovením § 17 odst. 5 horního zákona, cit.
„Hranice chráněného ložiskového území se vyznačí v územně plánovací dokumentaci“. Vyznačení hranic
chráněných ložiskových území „Ejpovice a Ejpovice I“ v zpracovávaném územním plánu zdejší úřad požadoval již
ve svém stanovisku k návrhu zadání územního plánu Ejpovice ze dne 20. 2. 2014, čj. SBS 04943/2014/OBÚ-06.
2. V návrhu územního plánu je v hranicích jmenovaných chráněných ložiskových území vyznačena plocha „NS –
plocha smíšená nezastavěného území“. Proto OBÚ požaduje plochy chráněných ložiskových území „Ejpovice a
Ejpovice I“ zařadit bez omezení do funkčního využití „plocha těžby nerostů“.
Hranice chráněných ložiskových území byly vyznačeny v koordinačním výkresu dle aktuálních podkladů dat ÚAP.
Pro dobývání ložisek nerostných surovin byla vymezena stabilizovaná plocha těžby nerostů (NG) a plocha změn
v krajině N16. Pro zajištění ochrany chráněného ložiskového území Ejpovice 1 byla vymezena stabilizovaná
plocha smíšeného nezastavěného území – nerostné suroviny (NSn). Postup byl projednán s pracovníky OBÚ.
5) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany ZPF, č.j. ŽP/19761/16, spis.
zn/389/ŽP/14 ze dne 11. 1. 2017 – požadavek na doložení, zda jsou lokality Z02 a Z04 součástí platné ÚPD,
v případě, že tomu tak není, nelze s návrhem souhlasit vzhledem k jejich vymezení na půdách I. a II. tř. ochrany.
Návrh územního plánu upraven ve smyslu stanoviska orgánu ochrany ZPF, zastavitelná plocha smíšená obytná
vesnická SV - Z04 zmenšena (plocha je totožná s plochou vymezenou ve stávající ÚPD). Zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická SV – Z02 byla v návrhu pro společné jednání částečně nově vymezena na půdách I. a
II. tř. ochrany, částečně na ploše rekreace individuální (RI) vymezené ve stávající ÚPD, návrh územního plánu
byl proto upraven - zastavitelná plocha Z02 byla vyňata z návrhu ÚP. K záborům půdy I. a II. tř. ochrany tudíž
nedochází.
6) Ministerstvo životního prostředí č.j. 81564/ENV/16, 1048/520/16 ze dne 18. 1. 2017 – bez námitek a
požadavků.
7) Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, č.j. MeRo/272/OŽP/17 ze dne 16. 1. 2017 požaduje:
- zapracovat revidovaný ÚSES do územního plánu, odůvodnit, proč došlo ke změnám některých skladebných
prvků ÚSES – jedná se o lokální biokoridor RO031-2004/03, který se na východní hranici rozšiřuje a kopíruje
silnici do Klabavy, a dále o část lokálního biocentra 2005/06 mezi zástavbou podél trati a kempem Diana, část
pozemku 262/1 , na kterém je vymezeno LBC je dokonce zakreslena jako součást zastavěného území.
Vymezení lokálního biokoridoru RO031-2004/03 bylo provedeno v rámci nivy řeky Klabavy při zohlednění
přirozeného přírodního charakteru území. Vymezení lokálního biocentra 2005/06 bylo upraveno a zpřesněno
mimo zastavěné území.
- absence lokálního biokoridoru RO175_2005/04 vymezeného podél Ejpovického potoka, včetně navazujícího
biocentra RO175 v blízkosti přivaděče na Plzeň, kolize se zastavitelnou plochou Z05
Lokální biokoridor podél Ejpovického potoka byl dodatečně vymezen.
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- doplnit v textové části výroku v kapitole F.12 „Plochy smíšené nezastavěného území (NS)“, že zmiňované
stavby lze v ploše umístit, pokud nenarušují krajinný ráz.
Předmětný požadavek byl doplněn do textové části ÚP.
8) Ministerstvo dopravy zn. 50/2017-910-UPR/2 ze dne 30. 1. 2017: v souvislosti s návrhy na zajištění
prostupnosti bariéry dálnice pro veřejnou pěší a cyklistickou dopravu ministerstvo požaduje respektovat trasu
dálnice D5 i trasu I/26 včetně ochranných pásem (OP) v souladu s § 30 a 32 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dále požaduje zakreslit v koordinačním výkrese
územní rezervu pro vysokorychlostní trať Praha – Plzeň.
Územní plán jako koncepční dokument neřeší otázky přípravy a realizace staveb a opatření. Povinnost dodržet
ustanovení § 30 a 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, náleží
do oblasti přípravy a realizace jednotlivých projektů.
Územní rezerva pro vysokorychlostní trať Praha – Plzeň byla v koordinačním výkrese zakreslena (R01).
9) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.j.KHSPL 30279/21/2016 ze dne 31. 1. 2017
souhlas za podmínky, že plocha Z03 SV bude označena jako podmínečně využitelné území, kde pro stavby
v tomto území bude řešena ochrana před hlukem dle § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného
zdraví, neboť se nachází v blízkosti těžby nerostů (N16 NG) – Dobývací prostor Kyšice – Ejpovice.
Požadavek byl zapracován do výroku územního plánu viz kapitola F. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, bod F.2 Plochy smíšené
obytné vesnické (SV), část (F07), kde je uvedeno, že pro zastavitelnou plochu Z03 je stanovena specifická
podmínka pro využití a uspořádání – stavby, pro které jsou stanoveny hygienické limity, lze v ploše umisťovat
pouze za podmínky prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb dle platných právních předpisů.

A.5.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k řízení o územním plánu (veřejné projednání)
dle § 52 stavebního zákona
Stanoviska dotčených orgánů k návrhu pro I. část veřejného projednání:
1) Ministerstvo průmyslu a obchodu spis. zn. MPO 82410/2017 ze dne 8. 1. 2018 – souhlasí za podmínky, že
v jihozápadní části Plochy Z03, která spadá do chráněného ložiskového území č. 12060000 Kyšice, bude
v případě stavby nesouvisející s dobýváním postupováno v souladu s § 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, a výsadba zeleně v navržených
přírodních plochách N03, N04, N05, které zasahují do výhradního ložiska jílů neohrozí ani neztíží dobývání
nerostné suroviny.
Dle ust. § 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., je umístění staveb nesouvisejících s dobýváním možné pouze na
základě závazného stanoviska příslušného dotčeného orgánu. Jedná se o postup daný příslušným zákonem,
který není třeba stanovovat v územním plánu v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Požadavky na typ a způsob výsadby v navržených přírodních plochách mohou uplatnit příslušné dotčené orgány
při procesu povolení záměrů, územní plán jako koncepční dokument není oprávněn tyto požadavky neřešit.
2) Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů Praha,
spis. zn. 99568/2018-1150-OÚZ-LIT ze dne 21. 2. 2018 – bez připomínek.
3) Ministerstvo vnitra č.j.MV-153410-7/OSM-2016 ze dne 21.2. 2018 – bez připomínek.
4) Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, č.j. MeRo/940/OŽP/18 ze dne 26. 2. 2018:
Městský úřad Rokycany, OŽP ve stanovisku ke společnému jednání ze dne 16.1.2017, č.j. MeRo/272/OŽP/17
poukazoval zejména na nepřesnosti ve vymezení skladebných částí ÚSES a absenci lokálního biokoridoru
v souběhu s Ejpovickým potokem. Vzhledem k tomu, že se na zpracování návrhu podílel autorizovaný projektant
ÚSES RNDr. Milan Svoboda, jsou přípustné některé provedené změny oproti zpracovanému revidovanému plánu
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ÚSES, který jsme požadovali zapracovat do návrhu ÚP Ejpovice, nadále však máme tyto připomínky:
1.

Lokální biokoridor RO175-2005/04 požadujeme rozšířit na pozemek parc.č. 1229/14 v k.ú. Ejpovice
(plocha veřejného prostranství jižně od trati). Tak jak je vymezen pouze na pozemku vodního toku
Ejpovického potoka nedosahuje minimální šířky 20 m a je v rozporu s „Metodikou vymezování
územního systému ekologické stability“ vydanou Ministerstvem životního prostředí v březnu 2017.
K problematickému vedení ÚSES v urbanizovaném území metodika naopak uvádí, že je nutné vymezit
ÚSES na všech reálně využitelných plochách, včetně sídelní zeleně, parků apod. (str.76, kapitola 9.1.2).
Z hlediska dodržení minimálních parametrů doporučujeme prověřit i plochu přírodní N12 určenou k realizaci
lokálního biokoridoru 2004/4-RO032.

Lokální biokoridor byl rozšířen na pozemek parc.č. 1229/14 v k.ú. Ejpovice. Lokální biokoridor 2004/4-RO032
splňuje podmínku dodržení minimálních parametrů v souladu s uvedenou metodikou.
2.

Lokální biocentrum 2004/03 vložené do regionálního biokoridoru požadujeme mezi tratí a řekou Klabavou
rozšířit západním směrem. Tak jak je navrženo neodpovídá ploše vymezené v Zásadách územního
rozvoje.

Lokální biocentrum 2004/03 bylo upraveno a zpřesněno v podrobnosti územního plánu v měřítku 1 : 5000
s ohledem na podmínky v území, zastavěné území a vymezení plochy změn v krajině N23.
3.

Plochy smíšené nezastavěného území – rekreační NSr jsou vymezené ve volné krajině, v lokalitě cenné
svým přírodě blízkým charakterem i krajinným rázem, který je třeba zachovat, jak bylo řečeno již na
předchozích jednáních. Požadujeme tedy změnit navrhované využití těchto ploch (kapitola F13) tak, aby byl
zdůrazněn záměr zachování těchto hodnot (viz. kapitola B.2 a E.2), z výčtu využití přípustných staveb
vypustit administrativu a stanovit, že jsou zde přípustné pouze drobné stavby, které negativně neovlivní
krajinný ráz. Samotný rozsah těchto ploch považujeme za značně naddimenzovaný.

Z výčtu využití přípustných staveb byla vypuštěna administrativa. Navrhované využití ploch NSr bylo upraveno
s důrazem na zachování převažujícího podílu zeleně. Ochrana území v okolí vodní nádrže je dále zajištěna
prostřednictvím kapitol B.2 a E.2, které deklarují vysokou hodnotu tohoto území.
5) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, č.j.PK-ŽP/161/18, spis.zn.:ZN/389/ŽP/14 ze dne
2.3.2018, jako orgán ochrany ZPF, požaduje prokázat, zda lokality Z02 a Z04 jsou navrženy ve významně
převažujícím veřejném zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF (viz § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.,),
neboť jsou nově vymezeny na půdách I. a II. třídy ochrany, které lze odejmout pouze, pokud jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Návrh územního plánu upraven ve smyslu stanoviska orgánu ochrany ZPF, zastavitelná plocha smíšená obytná
vesnická SV - Z04 zmenšena (plocha je totožná s plochou obsaženou ve stávající ÚPD). Zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická SV – Z02 byla částečně nově vymezena na půdách I. a II. tř. ochrany, částečně v ploše
RI dle stávající ÚPD, návrh územního plánu byl upraven - plocha Z02 zrušena. K záborům půdy I. a II. tř. ochrany
nedojde.
Stanoviska k návrhu pro II. část veřejného projednání:
1) Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j. MPO 74287/2018 ze dne 15. 10. 2018 – s návrhem souhlasí za
podmínky, že v jihozápadní části plochy Z03, která spadá do chráněného ložiskového území č. 12060002 Kyšice
nebudou realizovány žádné stavby, popř. u staveb nesouvisejících s dobýváním bude postupováno dle § 18 a 19
horního zákona, dále za podmínky vypuštění části hranice chráněného ložiskového území z koordinačního
výkresu.
Omezení některých činností v CHLÚ a umisťování staveb a zařízení v CHLÚ je upraveno v §§ 18 a 19 zákona č.
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Duplicitní
stanovení předmětných podmínek pro využití plochy Z03 není nutné, ochrana CHLÚ je zajištěna přímo zákonem.
Zákres CHLÚ Ejpovice 1 a předmětná část CHLÚ při severním okraji byly vypuštěny z koordinačního výkresu.
2) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č.j. PK-KPP/3687/18 ,
spis.zn. ZN/43/KPP/18 ze dne 1. 11. 2018 – není dotčeným orgánem.

37

ÚZEMNÍ PLÁN EJPOVICE - ODŮVODNĚNÍ

3) Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů Praha, spis.
zn.104884/2018-1150-OÚZ-LIT ze dne 5. 11. 2018 – bez připomínek.
4) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.j. KHSPL 29162/21/2018 ze dne 9. 11 2018 –
bez připomínek.
5) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, č.j. PK-ŽP/20380/18, spis.zn.:ZN/389/ŽP/14 ze dne
14. 11. 2018 – bez připomínek, návrh respektuje předchozí požadavky orgánu ochrany ZPF.
6) Ministerstvo dopravy zn. 582/2018-910-UPR/2 ze dne 20. 11. 2018 - z hlediska dopravy na dálnicích a silnicích
I. tř., letecké a vodní dopravy bez připomínek. Z hlediska drážní dopravy uplatněn požadavek, aby v kapitole J.
Vymezení ploch koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho
prověření, odst. (J01) byl vypuštěn text „Prokázání potřeby vybudování sítě vysokorychlostních tratí…“, neboť
vymezení koridoru vysokorychlostní dopravy Plzeň – Praha vychází z platné Politiky územního rozvoje a podle
§ 31 odst. 4 stavebního zákona je Politika územního rozvoje závazná mimo jiné pro pořizování a vydávání
územních plánů. – územní plán proto nemůže prokazovat potřebu vybudování celostátní dopravní infrastruktury.
Stanovená podmínka pro prověření územní rezervy je obecnou deklarací, která je stanovena v dikci § 23b odst.
1 a 2 stavebního zákona a která plně respektuje hierarchii územně plánovacích dokumentací a Politiky územního
rozvoje ve smyslu § 31 odst. 4 stavebního zákona. Danou podmínkou není přenesena povinnost prokázání
potřeby vybudování celostátní dopravní infrastruktury na úroveň územního plánu. Stanovením podmínky územní
plán v obecné rovině pouze deklaruje, že povinnost prověření územní rezervy přísluší vyšším územně
plánovacím úrovním.

A.5.3 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k řízení o územním plánu (opakované veřejné
projednání) dle § 52 stavebního zákona
Stanoviska k návrhu pro opakované veřejné projednání:
1) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, č.j. HSPM-5348-5/2019 RO ze dne 8. 4.
2021 – souhlasné stanovisko
2) Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, spis.zn.:MeRo/8557/OD/21 Ant ze dne 12. 4. 2021 – bez připomínek
3) Ministerstvo vnitra č.j. MV-153410-13/OSM-2016 ze dne 17. 5. 2021 – souhlasí pokud bude dodržena ochrana
stávajícího RRL spoje MV ve smyslu omezení výšky budoucí zástavby, omezení se týká ploch mezi dálnicí D5 a
pozemní komunikací I/26. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy při jejich provádění, které by později
zasahovaly do perimetru RRL spoje požadují vyžádání stanoviska MV ČR pro účely správních řízení.
Vzato na vědomí. Ministerstvo vnitra je ze zákona účastníkem všech správních řízení, při kterých mohou být
dotčena jeho práva, resp. v tomto případě příslušný limit využití území.
K tomuto jsem nic v ÚP nenašla – je to limit vyplývající z ÚAP
4) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, č.j. SPU 115663/2021 , spis. zn. SZ SPU
000772/2021 ze dne 14. 5. 2021 – souhlasné stanovisko.
5) Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j. MPO 331483/2011 ze dne 15. 4. 2021 – s návrhem souhlasí za
podmínky doplnění do podmínek využití plochy Z03 nepřípustnost staveb v CHLÚ, popř. v případě CHLÚ nutnost
postupu dle § 18 a 19 horního zákona, dále za podmínky vypuštění zákresu CHLÚ Ejpovice 1 a části hranice
CHLÚ v koordinačním výkresu a doplnění výhradního ložiska do výčtu limitů využití území na str. 77 v textové
části odůvodnění.
Omezení některých činností v CHLÚ a umisťování staveb a zařízení v CHLÚ je upraveno v §§ 18 a 19 zákona č.
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Duplicitní
stanovení předmětných podmínek pro využití plochy Z03 není nutné, ochrana CHLÚ je zajištěna přímo zákonem.
Zákres CHLÚ Ejpovice 1 a předmětná část CHLÚ při severním okraji byly vypuštěny z koordinačního výkresu.
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Výhradní ložisko bylo doplněno do výčtu limitů využití území.
6) Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, spis.zn. SBS 22564/2021/OBÚ-06 ze dne 4.
6. 2021 – bez připomínek
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B.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

K Zadání ÚP nebyl Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí, vznesen požadavek na
vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí dle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani na lokality Natura 2000
dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny, v platném znění.
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území tedy nebylo zpracováno. Z toho důvodu nebylo vydáno
stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona.
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C.

ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Zadání ÚP Ejpovice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Ejpovice dne 10.4.2014 usnesením č.2/2014.
Šedivě podbarvené body jsou požadavky dotčených orgánů, které jsou uvedeny v Zadání ÚP.

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury:
1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na
prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,
2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích
změn,
3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného
území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona:

a1) upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Podkladem použitým při tvorbě Zadání ÚP Ejpovice byla Politika územního rozvoje ČR 2008, která byla
schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009.
Tento dokument je v současné době již neaktuální, jelikož dne usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015 byla
schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, usneseními vlády ČR ze dne 2. září 2019 č. 629 a ze
dne 2. září 2019 č. 630 byly schváleny Aktualizace č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje ČR a usnesením ze dne
17. srpna 2020 č. 833 byla schválena Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje ČR.
Kompletní vyhodnocení souladu ÚP Ejpovice s platnou Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3
a 5 (dále jen „PÚR ČR“) je uvedeno v kapitole A.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje.

a2) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Podkladem použitým při tvorbě Zadání ÚP Ejpovice byly Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, které byly
schváleny usnesením Zastupitelstva kraje č. 834/08 ze dne 2.9.2008. Tato dokumentace je v současné době již
neaktuální, jelikož usnesením č. 437/14 ze dne 10. 3. 2014 byla schválena Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje, usnesením č. 815/18 ze dne 10. 9. 2018 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje a usnesením č. 920/18 ze dne 17. 12. 2018 Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje.
Kompletní vyhodnocení souladu ÚP Ejpovice s platnými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění
Aktualizací č. 1, 2 a 4 (dále jen „ZÚR PK“) je uvedeno v kapitole A.2 Vyhodnocení souladu s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.
a3) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a
rozborů, další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s
dotčenými orgány a veřejností:
4. Obec Ejpovice sousedí s územními katastry obcí: Klabava, Rokycany, Tymákov (sousední okres Plzeň – jih),
Kyšice (sousední okres) a Dýšiná (sousední okres). Požadujeme koordinovat nový ÚP obce se vznikajícím
ÚP obce Klabava a Tymákov, a se současně platnou ÚPD města Rokycany a Dýšiné a Kyšic.
Koncepce rozvoje obce Ejpovice je z hlediska širších vztahů koordinována s rozvojovými záměry sousedních
obcí Dýšina, Klabava, Kyšice, Rokycany a Tymákov. Vazby na sousední obce jsou v ÚP zohledněny.
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5. Při tvorbě ÚP požadujeme dosažení co nejvyšší dynamické rovnováhy mezi územními podmínkami pro
příznivé životní prostředí (dále též „environmentální pilíř“), pro soudržnost společenství obyvatel (dále též
„sociální pilíř“) a pro hospodářský rozvoj (dále též „ekonomický pilíř“).
ÚP vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.
Environmentální pilíř je na území obce hodnocen jako nejslabší ze všech tří pilířů udržitelného rozvoje území
(ÚAP ORP Rokycany). S cílem zlepšení stavu environmentálního pilíře navrhuje ÚP opatření pro zlepšení
prostředí sídla i volné krajiny. ÚP důsledně chrání všechny ekologicky stabilní plochy v krajině, zejména lesy,
vodní plochy a toky s jejich nivami a další plochy krajinné zeleně. Pro zvýšení ekologické stability krajiny
vymezuje ÚP prostorově spojitý územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“) a pro zajištění jeho
funkčnosti navrhuje nové fragmenty přírodních ploch (NP).
S cílem stabilizace parametrů sociální soudržnosti obyvatel obce stabilizuje ÚP všechny plochy s obytnou funkcí,
stabilizuje všechna pro obsluhu a komunitní život obyvatel obce významná veřejná prostranství a plochy
občanského vybavení (zejména prostřednictvím ploch smíšených obytných). Pro stabilizaci obyvatel obce,
vymezuje ÚP odpovídající množství rozvojových ploch pro bydlení s cílem zajištění nabídky dostatečných kapacit
ploch pro novou výstavbu, resp. výstavbu nezbytného občanského vybavení.
S ohledem na polohu v rozvojové oblasti OB5 a výbornou dopravní dostupnost vykazuje obec Ejpovice
v dlouhodobém měřítku velmi dobré hodnocení ekonomického pilíře. ÚP respektuje a stabilizuje průmyslový areál.
S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené,
vymezuje ÚP nové plochy výroby a skladování v bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizuje tak
nové infrastrukturální investice.
6. V roce 2008 žilo na území obce 607 obyvatel, v roce 2010 již 640 obyvatel. Požadujeme vytvořit podmínky
pro další mírně vzestupný rozvoj počtu obyvatel obce.
ÚP vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch a ploch přestaveb pro rozvoj bydlení (prostřednictvím
ploch smíšených). Při vymezování těchto ploch byl zohledněn pozitivní nárůst počtu obyvatel v minulých letech a
tento trend lze vhledem k atraktivní poloze obce očekávat i do budoucna.
7. Požadujeme min. zachovat, lépe rozvinout enviromentální pilíř na území obce, v docházkové vzdálenosti od
obce vytvořit pro obyvatele prostor pro rekreační přírodní vyžití, procházky, cykloturistika, sběr hub apod.,
další dle odborného názoru projektanta.
ÚP stabilizuje a chrání údolí řeky Klabavy včetně vodní nádrže Ejpovice, která s přilehlými lesy přestavují
významný prostor pro rekreační využití. ÚP celkově důsledně chránění veškeré lesní porosty, které představují
významné plochy veřejně přístupné zeleně nejen v bezprostřední vazbě na zastavěné území obce.
Za účelem posílení environmentálního pilíře je v ÚP zajištěna ochrana všech ekologicky stabilních ploch v krajině,
zejména lesních ploch, vodních ploch a tok s jejich nivami a dalších ploch krajinné zeleně. Pro zvýšení
ekologické stability krajiny je v ÚP vymezen prostorově spojitý územní systém ekologické stability (dále jen
„ÚSES“) a pro zajištění jeho funkčnosti navrhuje nové fragmenty přírodních ploch (NP).
Pro rekreační využití jsou stabilizovány plochy pro rekreaci na jižním břehu nádrže Ejpovice v okolí kempu Diana.
V ÚP jsou dále vytvářeny podmínky pro rozvoj pěší a cyklistické turistiky a pro zlepšení prostupnosti krajiny,
zejména vymezením nových ploch pro umístění veřejně přístupných komunikací (plochy Z12, Z24, Z25, Z26,
Z27).
8. Dále požadujeme oddělit zastavěné či zastavitelné plochy na území obce od těžby, např. pásem zeleně tak,
aby nedocházelo k obtěžování obyvatel hlukem či prachem z probíhající těžby kaolínu, a to tak, aby těžba
byla možná až po vysázení této zeleně.
Pro snížení negativních dopadů těžby na pohodu bydlení v přilehlých zastavěných a zastavitelných plochách
vymezuje ÚP pásy ploch přírodních (N03, N04), jejichž primárním účelem je optická izolace povrchového lomu od
bydlení a přispění ke snížení prašnosti a hlučnosti.
9. Lesy požadujeme zachovat min.ve stávajícím rozsahu.
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ÚP minimalizuje zábory pozemků určených k plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL“). Všechny plochy
s předpokládaným záborem PUPFL jsou odůvodněny v kapitole G.2.3 Odůvodnění záboru PUPFL.
10. Na zemědělské půdě v oblasti mezi dálničním přivaděčem a dálničním tělesem dochází při přívalových
deštích k půdní erozi a splavování ornice. Požadujeme navrhnout v ÚP taková opatření, která by tomuto jevu
zabránila (obnova mezí nebo výběr vhodných kultur, popř. vrátit tyto plochy do přírodního stavu, popř. další
opatření dle odborného názoru projektanta). ZPF obhospodařovaný také požadujeme zachovat, popř. mírně
snížit jeho rozsah v návaznosti na protipřívalová opatření.
Specifická protierozní opatření jsou navrhována v plochách N05, N18, N19. Ke snížení erozní ohroženosti dále
přispějí plochy travních porostů a přírodní plochy vymezené v souvislosti s ÚSES. ÚP umožňuje realizaci
protierozních opatření v plochách smíšených nezastavěného území (NS) dle potřeby.
11. Požadujeme zachovat zatopený lom pro rekreační účely (přírodní koupání, rybolov, vodní sporty, apod.) a
potoky na území obce, které při déletrvajících nebo přívalových deštích kapacitně nepostačují odvádět vody,
zkapacitnit tak, aby nedocházelo k rozlití vody mimo koryto. Požadujeme navrhnout opatření, která by
vyřešila záplavy na řece Klabavě.
ÚP stabilizuje vodní nádrž Ejpovice jako významnou vodní plochu s rekreačním potenciálem. Řešení záplav na
řece Klabavě nelze stanovit pouze na území obce Ejpovice, neboť zde je možné realizovat pouze opatření ke
zmírnění vlivů povodňových stavů na zástavbu a na krajinu. Předcházení vzniku povodní je možné pouze
řešením v rámci celého povodí Klabavy, zejména v jeho horní části (Brdy).
Pro ochranu Ejpovic před důsledky povodní jsou rozhodující řešení rozlivných ploch v Rokycanech a manipulace
na VD Klabava, což nelze řešit v ÚP Ejpovice.
12. V ostatních případech požadujeme zachovat krajinný ráz okolní přírody v obci.
V ÚP jsou jako zásadní charakteristiky krajiny z hlediska krajinného rázu definovány údolí Klabavy, nádrž
Ejpovice včetně břehových partií (útesy, lesy) a průhledy na krajinné dominanty Hradiště, Na pohodnici a Čilina
umístěné mimo území obce. Tyto jsou v ÚP respektovány. V Úp nejsou navrženy plochy, které by umožnily
umístění staveb výrazně ovlivňujících uvedené charakteristiky krajinného rázu.
13. Vzhledem k radonovému riziku na území obce, které je ponejvíce střední, navrhovat plochy pro bydlení na
územích s nízkým radonovým rizikem, pokud bude bydlení navrhováno na plochách se středním a vyšším
radon. rizikem, požadovat ochranu staveb.
Požadavek se netýká územního plánování.
14. Na území obce se vyskytují ložiska nerostů (keramické jíly) a také dobývací prostory pro tuto surovinu.
Požadujeme respektovat ložiska nerostů a stávající dobývací prostory. Nerozšiřovat dobývací prostor
směrem k obci. Po skončení těžby, požadujeme vrátit území dotčená těžbou zpět do původních přírodních
ploch. Požadujeme navrhnout opatření ke zmírnění dopadu těžby (prašnost) na území pro bydlení na území
obce dle odborného názoru projektanta.
ÚP respektuje všechna ložiska nerostů a dobývací prostory nacházející se na území obce Ejpovice jako limity
využití území. Jejich území rozsah je graficky znázorněn ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
Na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského č. SBS
26367/2015/OBÚ-06/3 ze dne 23.10.2015 byla povolena hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání
výhradního ložiska jílů žárovzdorných ostatních Kyšice – Ejpovice v dobývacím prostoru Kyšice. Obvodní báňský
úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského uplatnil k návrhu zadání ÚP Ejpovice stanovisko č. SBS
04943/2014/OBÚ-06 ze dne 20.2.2014 , ve kterém mj. požadoval vyznačit hranice dobývacího prostoru Kyšice
stanoveném pro dobývání výhradního ložiska žáruvzdorných jílů. Na základě požadavku stanoveném v Zadání
ÚP - vést takto vymezené území jako území určené pro těžbu - je v návrhu ÚP vymezena v rozsahu dobývacího
prostoru Kyšice plocha změn N16 pro těžbu nerostů (NG).
Součástí výše uvedeného rozhodnutí ze dne 23.10.2015 jsou i stanovené podmínky pro provádění hornické
činnosti podle tohoto rozhodnutí, které mj. obsahují i podmínky stanovené Zastupitelstvem obce Ejpovice. Jedná
se mj. o požadavek na přeložení komunikace vycházející z Domkařské ulice, ponechání bezpečnostního pruhu
na hraně lomu jako ochrana proti sesuvu půdy, vysázení rychle rostoucích keřů na horní hraně lomu k omezení
prašnosti a hluku z těžby, a další.
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Pro snížení negativních dopadů těžby na pohodu bydlení v přilehlých zastavěných a zastavitelných plochách
vymezuje ÚP pásy ploch přírodních (N03, N04), jejichž primárním účelem je optická izolace povrchového lomu od
bydlení a přispění ke snížení prašnosti a hlučnosti.
15. Poddolování se vyskytuje na území obce, požadujeme do ÚP zakreslit plochu, které se tento problém týká a
stanovit podmínky pro výstavbu na tomto území, pokud se na něm bude výstavba vyskytovat.
ÚP respektuje poddolovaná území jako limit využití území a jeho územní rozsah je graficky znázorněn ve výkrese
II.1 Koordinační výkres. Prověření podrobnějšího využití ploch změn vymezených ve střetu s poddolovanými
územími je úkolem podrobnějších projektových dokumentací na základě podrobného geologického průzkumu
příslušných lokalit.
16. Požadujeme nenavrhovat v záplavovém území jakékoliv využití jiné krom přírodních ploch, event. dle
uvážení urbanisty jiné využití.
Záplavové území řeky Klabavy je stabilizováno zejména v rámci ploch lesních, přírodních a smíšených
nezastavěného území.
17. Obec se nachází v intenzívně využívané krajině, zejména zemědělskou velkovýrobou; oslabení
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké
vklady dodatkové energie. Požadujeme vyřešit tento problém a přiblížit strukturu území typu krajiny s celkem
vyváženou krajinou, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami,
důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů, a to dle odborného názoru urbanisty.
Ke zvýšení ekologické stability krajiny a její biologické rozmanitosti slouží především vymezený ÚSES zahrnující
skladebné části na regionální a lokální úrovni. Dalšími prvky zlepšujícími stav krajiny jsou aleje požadované podél
komunikací a cest v krajině. Obecně je pro plochy smíšení nezastavěného území (NS) a vodní plochy a toky (W)
uveden požadavek na ochranu a doplnění drobných krajinných prvků, břehových porostů apod.
18. Požadujeme ochránit všechny složky životního prostředí, při tvorbě ÚP, podle současně platné legislativy.
ÚP vychází z platných legislativních předpisů a jednotlivé složky životního prostředí chrání jako významné
přírodní hodnoty. Podstatné pro ochranu složek ŽP jsou však následné procesy, zejména řízení dle stavebního
zákona, jimiž budou umisťovány a povolovány jednotlivé stavby.
19. Požadujeme navrhnout tzv.“barokizaci krajiny“, tzn. např. vrátit aleje podél cest do krajiny, v našem území by
se nabízela cesta např. ke hřbitovu, k podchodu pod dálnici, podél komunikace na Klabavu a Rokycany a
Kyšice a další třeba i polní cesty. Požadujeme, pokud to bude možné, aby tyto aleje splňovaly také funkci
sněholamu, pomocí např. hustých keřů. Tyto aleje a křoviny, sloužící jako doprovodná zeleň komunikací,
požadujeme umístit až za silniční odvodňovací zařízení nebo tak, aby případná zvěř, ukrytá v těchto
porostech, nebyla příčinou dopravních nehod, zejména u okresních komunikací (na Rokycany, popř. i na
Klabavu).
Vymezování jednotlivých alejí je za současného stavu legislativy a metodik územního plánování detailem mimo
rámec územního plánu. Proto je v textové části ÚP obecně uloženo realizovat podél komunikací v krajině
oboustranné aleje (bod E18). Plocha pro zelený doprovod je vymezena podél cesty k hřbitovu a jejího
pokračování východním směrem (plocha N13).
Zeleň kolem silnic lze dle ÚP realizovat v plochách pro silniční dopravu, neboť zeleň je nedílnou součástí
komunikací. Podrobné podmínky pro umístění zeleně musí stanovit až projektová dokumentace.
20. Požadujeme navrhnout taková opatření, která by vedla ke snížení současné míry znečištění ovzduší na
území obce (z dopravy i z dalších zdrojů znečištění – topení), popř. stanovit způsoby, kterými by bylo
dosaženo tohoto cíle.
ÚP vymezuje koridor X01 pro umístění přeložky silnice II/605, což přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní
dopravou a snížení současné míry znečištění ovzduší.
ÚP vytváří podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní (resp. těžební) činnosti na pohodu bydlení v
přilehlých zastavěných a zastavitelných plochách zejména vymezením pásů přírodních ploch N03, N04, N06,
N07, jejichž účelem je mj. přispění ke snížení prašnosti a hlučnosti.
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21. Požadujeme navrhnout opatření např. podél dálnice D5 a přivaděče, které jsou velkými zdroji překračování
imisních limitů pro suspendované částice velikostní frakce PM10 a dále překračování cílových imisních limitů
pro zdraví pro škodlivinu benzo(a)pyren, která by vedla k jejich zachycení tak, aby nepronikaly do
obydlených území obce, např. pás zalesnění; dle odborného názoru urbanisty.
Specifická opatření podél dálnice D5 a přivaděče nejsou navrhována. ÚP umožňuje realizaci např. lesních pásů
v plochách smíšených nezastavěného území (NS), které k dálnici i přivaděči přiléhají, dle potřeby.
22. Požadujeme navrhnout taková opatření, která by vedla ke snížení znečištění povrchových vod, a to jak
v potocích, tak i v řekách i nádržích (zatopený lom včetně).
ÚP přispívá ke snížení znečištění povrchových vod vymezením zastavitelné plochy technické infrastruktury Z01
pro umístění ČOV. ÚP dále důsledně chrání všechny vodní plochy a toky a nenavrhuje žádné záměry kolidující
s ochranou povrchových vod. Zásadním opatřením pro snížení znečištění povrchových vod je navržená výstavba
splaškové kanalizace zakončené ČOV.
23. Pokud by to bylo vhodné navrhnout místo, kde by bylo možno shromažďovat větve a stromky vhodné ke
štěpkování od obyvatel obce, požadujeme toto v ÚP navrhnout. Dále požadujeme navrhnout místa, kde by
bylo možno na veřejných prostranstvích umístit kontejnery na shromažďování biologického odpadu v
příznivé docházkové vzdálenosti od všech staveb pro bydlení v obci a zároveň, aby zápachem z těchto
kontejnerů nebyli obtěžováni obyvatelé obce.
Řešení požadavku je mimo podrobnost územního plánu.
24. Požadujeme zachovat místa na tříděný odpad a v ÚP ochránit pro tento účel.
Řešení požadavku je mimo podrobnost územního plánu.
25. Požadujeme navrhnout opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže z dopravy na dálnici D5 a silnici 605/II.
Specifická opatření podél dálnice D5 a silnice II/605 nejsou navrhována. ÚP umožňuje realizaci např. lesních
pásů v plochách smíšených nezastavěného území (NS), které k dálnici i přivaděči přiléhají, dle potřeby.
V návrhu ÚP je zpřesněn koridor dopravní infrastruktury X01 pro umístění přeložky silnice II/605. Přeložení silnice
II/605 přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou, ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a
v neposlední řadě i ke snížení hlukové zátěže.
26. Požadujeme zachovat stávající odpadové hospodářství v obci (komunální odpad – centrální skládka
Němčičky nebo jiná, tříděný odpad).
Územní plán zachovává stávající systém odpadového hospodářství.
Dopravní infrastruktura:
27. Železnice: Požadujeme zachovat stávající žel.síť.
ÚP respektuje a stabilizuje veškeré plochy železniční dopravy na území obce Ejpovice.
Pozemní komunikace:
28. a/Dálnice: Požadujeme navrhnout podchod nebo nadchod nad dálnicí D5 tak, aby byl umožněn průchod
obyvatel do lesa za dálnicí k rekreačním účelům, nejlépe v návaznosti na účelové komunikace (příjemná
procházka).
ÚP navrhuje zajistit veřejnou pěší resp. cyklistickou prostupnost tělesem dálnice D5 v návaznosti na stávající
komunikace. Tato prostupnost je vymezena jako koncepční prvek veřejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VP01 a VP-02 graficky je znázorněna ve výkrese I.2B Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury.
ÚP vymezuje plochu Z27 pro veřejně přístupnou komunikaci, která je vedena jihovýchodním směrem od sídla ke
stávajícímu podchodu pod dálnicí D5 s přímou návazností na další komunikace za dálnicí. Pro zlepšení
prostupnosti krajiny a zároveň využití stávajícího podchodu pod dálnicí D5 vymezuje ÚP dále také plochu Z12.
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Obrázek 1 - podchod pod dálnicí D5 v jihovýchodní části území

29. b/Silnice II.tř. Požadujeme zachovat návrh obchvatu obce dle stávajícího ÚP.
ÚP vymezuje koridor X01 pro přeložku silnice II/605, což přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou a
zejména ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
30. c/Místní komunikace: Požadujeme navrhnout dopravní napojení části obce Zelenka na silnici II/605, nejlépe
v místě připojení obchvatu (dle stávajících požadavků na dopravní komunikace), např. i pomocí kruhového
objezdu, popř. dle odborného názoru projektanta. Požadujeme doplnit síť místních komunikací v území pro
budoucí výstavbu tak, aby byla zajištěna obslužnost.
ÚP vymezuje koridor X02 pro nové dopravní napojení části obce Zelenka na silnici II/605 veřejnou komunikací.
Toto připojení by mělo být zaústěno v místě připojení jihovýchodního obchvatu (koridor X01) na stávající silnici
II/605. ÚP vymezuje nové plochy pro veřejné komunikace (P04, P05, Z22), jejichž primárním účelem je zajistit
dopravní napojení a dopravní obslužnost nových zastavitelných ploch a celkově zlepšit dopravní obslužnost
území.
31. d/Chodníky: Požadujeme doplnit chodník podél centrální komunikace v obci až k rybníku.popř. další dle
uvážení projektanta.
Řešení chodníků v rámci komunikací je mimo podrobnost územního plánu.
32. e/Cyklostezky, cyklotrasy: Požadujeme navrhnout doplnění cyklostezek a cyklotras tak, aby navazovaly na
stávající, popř. navrhnout nové tak, aby vedly mimo dopravně rušné pozemní komunikace, např. kolem
zatopeného lomu, k soše sv.Jana, směrem na Ostrý kámen apod. f/Účelové komunikace: Požadujeme
zachovat účelové komunikace, např. k přechodu přes dálnici D5, k tunelům, kolem jezera atp. dle odb.názoru
projektanta, za účelem turistického zatraktivnění oblasti a pro příjemné procházky obyvatel.
ÚP respektuje vedení všech značených pěších turistických tras i cyklotras bez nároků na konkrétní úpravy v jejich
trasování. Zřizování dalších značených turistických tras a cyklotras v území je možné libovolně dle aktuálních
potřeb cestovního ruchu bez nároků na vymezení v ÚP.
ÚP dále vytváří podmínky pro rozvoj pěší a cyklistické turistiky a pro zlepšení prostupnosti krajiny, zejména
vymezením nových ploch pro umístění veřejně přístupných komunikací (plochy Z12, Z24, Z25, Z26, Z27).
V těchto plochách lze v souladu s předchozím odstavcem vymezit nové značené turistické trasy a cyklotrasy dle
aktuálních potřeb cestovního ruchu bez nároků na vymezení v ÚP.
Technická infrastruktura:
33. - El.energie: Požadujeme navrhnou přeložky sítí el.energie (VN-NN), které vedou zastavěným nebo
zastavitelným územím obce buď pod zem nebo jinam tak, aby byla zachována možnost pokrytí zásobování
el.energií oblasti a tak, aby vedení neomezovalo stávající i případnou výstavbu.
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Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
34. - Vodovod: Požadujeme zachovat stávající systém vodovodní sítě a navrhnout páteřní rozvody do území pro
novou výstavbu. Dále požadujeme navrhnout zdroj vody pro obec samostatný, včetně příslušenství a
napojení na stávající systém, jako VPS.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
35. - Kanalizace: Požadujeme zachovat stávající kanalizační systém pro budoucí použití pouze na dešťové vody,
nově navržený převzít z vydaného územního rozhodnutí, včetně umístění centrální ČOV pro splaškové vody
a doplnit o systém dešťové kanalizace. Popřípadě prověřit možnost likvidace splaškových vod pomocí
kořenové ČOV a navrhnout její umístění.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP. Vzhledem k již schválené výstavbě ČOV je
úvaha o kořenové ČOV bezpředmětná.
36. - Plynofikace: Požadujeme navrhnout plynofikace nových území pro výstavbu systémem páteřních rozvodů
(nejlépe podél navržených MK). Stávající rozvody plynu po obci zachovat a zakreslit do výkresů.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
37. - Elektronické komunikace: Požadujeme zachovat stávající stav.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
38. - Produktovod: Požadujeme zachovat stávající stav.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
39. Občanské vybavení: - Požadujeme zachovat stávající obč. vybavení a v ÚP ho ochránit pro tento účel, jedná
se o základní a mateřskou školu, tělocvičnu, kulturní sál, hasičárnu, restauraci, obchod, dětské hřiště, hřiště
na házenou, obecní úřad, knihovnu, tři kapličky, hřbitov . A doplnit o chybějící OV, např. dům pro seniory,
dům s pečovatelskou službou a ordinace praktických lékařů a poštu, popř. další dle odborného názoru
projektanta. Zařadit možnost zřízení provozovny služeb, i v rámci RD.
ÚP stabilizuje většinu ploch občanského vybavení v rámci ploch smíšených obytných (SC, SV). V rámci těchto
ploch je umožněno umístění ploch občanského vybavení v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole
výrokové části ÚP F.1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu, kde je pro každou plochu s rozdílným způsobem využití
stanoveno její hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití a v některých případech rovněž podmíněně
přípustné využití.
Plochy občanského vybavení jsou explicitně vymezeny pouze pro tělovýchovu a sport (OS) a pro veřejná
pohřebiště a související služby (OH).
40. Veřejná prostranství:- Na každé 2ha zastavitelné plochy požadujeme vymezit 1000m2 pro vznik
veř.prostranství, event.prostor pro shromažďování obyvatel ve stávající zástavbě-náves. Dále prostory, které
slouží pro nádoby na tříděný odpad zachovat jako VP a stejně tak i pro kontejnery na biolog. i jiný odpad.
ÚP stanovuje závazný požadavek na vymezení veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch smíšených
obytných (SC, SV) a to v rozsahu 1000 m2 plochy veřejného prostranství na každé 2 ha zastavitelné plochy nebo
plochy přestavby, přičemž do výměry veřejných prostranství se nezapočítávají pozemní komunikace. Tento
požadavek vychází z ustanovení § 7 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb.
41. Ekonomický pilíř: Požadujeme zachovat stávající možnosti soukr.zemědělců, a zachovat stávající velikost
průmysl.areálu. Požadujeme vytvořit lepší podmínky pro rozvoj služeb nevýrobních či malovýrobních v obci.
Projektant posoudí a navrhne nejoptimálnější řešení pro obec. Požadujeme vytvořit prostor pro vznik nových
pracovních míst v obci a zlepšení podmínek pro cestovní ruch, včetně návrhu zatraktivnění obce pro tento
účel (houbaření, Ejp. útesy, vodní sporty, cyklostezky, historické jádro obce, turistické stezky, kaplička,
naučná stezka, apod.)
V rámci ploch s rozdílným způsobem využití je umožněno využití v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole
výrokové části F.1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, kde je pro každou plochu s rozdílným způsobem využití stanoveno její
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hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití a v některých případech rovněž podmíněně přípustné využití.
Zejména vymezením ploch smíšených obytných (SC, SV) vytváří ÚP podmínky pro polyfunkční využívání území.
ÚP respektuje a stabilizuje průmyslový areál. S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou
infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené, vymezuje ÚP nové plochy výroby a skladování v
bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizuje tak nové infrastrukturální investice.
ÚP vytváří základní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu zejména zajištěním ochrany významných hodnot na
území obce. ÚP dále vytváří podmínky pro rozvoj pěší a cyklistické turistiky a pro zlepšení prostupnosti krajiny,
zejména vymezením nových ploch pro umístění veřejně přístupných komunikací (Z12, Z24, Z25, Z26, Z27).
42. Upravit zastavěné území obce podle současného stavu a v souladu s § 58 a navazujících § stavebního
zákona.
Hranice zastavěného území byla vymezena dle ke dni 1.3.2016 v souladu s § 58 a navazujících § stavebního
zákona. Hranice zastavěného území je graficky znázorněna ve výkresech I.1, I.2A, I.2B, I.3, I.4, II.1 a II.3.
43. Navrhnout posílení složky životního prostředí tak, aby došlo k vyváženému stavu třech pilířů udržitelného
rozvoje.
Viz vyhodnocení požadavku č. 2. kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
44. Z ÚAP vyjímáme limity, záměry a hodnoty, s nimiž požadujeme, aby bylo v ÚP pracováno, a to dle
odborného názoru projektanta:
Ejpovice
Tabulka č. 32a – Přehled hodnot a limitů v obci Ejpovice
Název

A___. Anodové uzemnění
A___. Venkovní vedení el. sítě NN
A___. Základní funkční plochy
A___. Záplavové území zdokumentované povodně
A001. Hranice zastavěného území obce
A002. Plochy výroby
A003. Plochy občanského vybavení
A008. Nemovitá kulturní památka
A011. Urbanisticky významný kompoziční prvek
A012. Region lidové architektury
A014. Architektonicky významný objekt - soubor
A019. Místo významný události
A020. Místo vyhlídky
A021. Místní (lokální) biocentrum
A021. Místní (lokální) biokoridor
A021. Regionální biocentrum
A021. Regionální biokoridor
A022. významný krajinný prvek registrovaný
A031. ochranné pásmo PP
A031. Přírodní památka (PP)
A039. Lesy hospodářské
A040. Plocha při okraji lesa s podmínečným využíváním
A042. Hranice biochory
A043. Odvodňovací zařízení zatrubněné
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Hodnota

HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD

HOD

Limita

LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM

Záměr

ZAM
ZAM
ZAM
ZAM

ÚZEMNÍ PLÁN EJPOVICE - ODŮVODNĚNÍ

A043. Plocha odvodněná
A044. OP vod. zdroje
A050. Záplavové území stanovené
A051. Aktivní zóna Záplavového území
A053. území zvláštní povodně pod Vodním dílem
A054. Opatření
A057. DP - dobývací prostor
A058. CHLÚ - chráněné ložiskové území
A060. Výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
A061. Poddolované území
A062. Sesuvné území
A064. Staré zátěže území a kontaminované plochy
A068. Vodovodní řad
A070. Stoka kanalizace
A072. OP plochy / objektu
A072. zařízení
A073. OP vedení
A073. vedení elektrické sítě
A074. OP plochy / objektu na síti
A074. zařízení
A075. Bezpečnostní pásmo plynovodu nebo objektů na
síti
A075. OP plynovodu
A075. Plynovod
A075. Stanice katodové ochrany
A078. OP produktovodu
A081. Radiová stanice na RR trase
A081. Telefonní ústředna
A081. Základnová stanice
A081. zařízení na sdělovací síti Ostatní
A082. OP plochy / objektu na sdělovací síti
A082. Radioreléová trasa
A082. Telekomunikační kabel
A085. Skládka
A088. dálnice
A088. OP dálnice
A090. OP silnice I. třídy
A090. Silnice I. třídy
A091. OP silnice II. třídy
A091. Silnice II. třídy
A092. OP silnice III. třídy
A092. Silnice III. třídy
A093. Místní a Účelové komunikace

HOD

HOD
HOD
HOD

HOD
HOD
HOD
HOD

HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD

HOD
HOD
HOD
HOD

LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
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A094. OP Železniční tratě celostátní
A094. Železniční trať celostátní
A096. OP Železniční VR tratě
A096. Železniční trať rychlostní (koridor)
A102. letiště
A102. OP letiště Ostatní
A102. OP vzletové a přistávací dráhy letiště
A103. OP stavby zajišťující letecký provoz
A103. zařízení zajišťující letecký provoz
A106. Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)
A106. Stezka pro pěší
A113. OP veřejného pohřebiště, hřbitova a krematoria
A115. Ostatní veřejná infrastruktura
A117. Hranice zastavitelné plochy
A118. Známý investiční záměr v oblasti dopravy

LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM

HOD

HOD

HOD
HOD
HOD
HOD

ZAM
ZAM
ZAM

Limity využití území nacházející se na území obce Ejpovice jsou graficky znázorněny ve výkrese II.1 Koordinační
výkres a pří řešení ÚP byly respektovány.
45. Ejpovice
kategorie

zařazení
obce
2c

územní podmínky

vyváženost vztahu
územních
podmínek
pro soudržnost
vyjádření v
pro
udržitelný
rozvoj území kartogramu
obyvatel v
území

pro příznivé
životní
prostředí

pro
hospodářský
rozvoj

Z

H

S

dobrý stav

špatný stav

-

+

+

H,S

Z

legenda: + dobrý stav, - špatný stav

Pořizovatel ÚAP zařadil obec do kategorie 2 c. Jednotlivé pilíře byly posouzeny takto:
Z – Obec nejvíce znečišťuje doprava a to komunikace Rokycany- Plzeň, Kyšice, dálnice D5. Obec má větší
podíl zastavěných ploch ve svém katastrálním území. Severní část k.ú. je tvořena vytěženým lomem po
železné rudě. Tato lokalita je přírodně blízká. Jih obce je zastavěn průmyslovou zónou.
H – Obec má vlastní potenciál rozvoje vzhledem ke své velikosti (GEIS, NOKIAN, Šabata a další v
logistických centrech na jihu). Obyvatelé nemusí za prací dojíždět do center. Dostupnost je však dobrá
(Rokycany 6km, Plzeň 7 km).
S - Obec má kladné migrační saldo (+22) vlivem dobré dostupnosti práce v okolí a dobrou dostupností
občanské vybavenosti a díky vymezeným plochám pro bydlení.
Viz vyhodnocení požadavku 2. kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
46. Při tvorbě ÚP požadujeme vyřešit níže uvedené problémy, vyplývající z ÚAP:
Přehled problémů vyplývajících z rozboru udržitelnosti:
Urbanistické závady a problémy
Chaotický rozvoj velkých rozvojových ploch (zejména pro bydlení)
Problémy suburbanizace
Střety ploch pro OZE s ochranou hodnot území
Rozšiřování průmyslových a logistických areálu na úkor volné krajiny
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Nevhodně plánované, nebo realizované funkční plochy (výroba - bydlení)
Dopravní závady a problémy
Kumulace dopravních problému v centru kraje
Nadměrná zátěž sídel dopravou na silnicích
Bezpečnost dopravy
Nedostatky v oblasti řešení dopravy v klidu
Nedostatečně podmínky pro rozvoj veřejné dopravy
Zvyšování zátěže prostředí a přetěžování komunikací v obcích navazujících na sjezdy D5
Hygienické závady a problémy
Vysoká hluková zátěž z dopravy
Likvidace odpadů – nedostatečná kapacita skládek, neexistence spalovny, vysoký podíl odpadu
odstraňovaného skládkováním
Lokální kotelny pro vytápění objektů
Nedostatečná infrastruktura obcí – kanalizace vodovod, ČOV, plynovod
Zvyšování zátěže prostředí a přetěžování komunikací v obcích navazujících na podnikatelské a
zóny
Problémy v oblasti krajiny a ohrožení území rizikovými přírodními jevy
Nízká ekologická stabilita krajiny
Nízká retenční schopnost krajiny, náchylnost k erozi
Snížená průchodnost krajiny
Ohrožení území povodněmi, případně rizikovými přírodními jevy
Problémy v oblasti rozvoje území
Nevyváženost sídelní struktury, problémy při zabezpečování funkce u některých center
Posilování sídelní funkce obcí bez dostatečné vybavenosti
Nedostatečná vybavenost sídel infrastrukturou pro školství, kulturu a zdravotnictví
Nízká kapacita zařízení pro seniory
Ztráta pracovních příležitosti na venkove
Nedostatek ploch pro rozvoj sídel, zejména pro bytovou výstavbu
Nedostatečná doprovodná infrastruktura CR
Výše uvedené problémy jsou obecné pro celé území správního obvodu ORP Rokycany. ÚP přispívá k řešení
aktuálních problémů obce problémy vyplývajících z rozboru udržitelnosti v míře, kterou jí umožňuje měřítko a
nástroje územního plánování.
47. Urbanistické závady a problémy:
U 111 Velká zastavitelná plocha, není podrobněji řešeno využití plochy
U 205 Problémy suburbanizace, stanovení limitů zastavitelných ploch a důslednější regulace

Ejpovice
Ejpovice

Pro zastavitelné plochy jsou stanoveny podmínky využití, včetně podmínek plošného a prostorového uspořádání.
Podrobnější řešení, uspořádání jednotlivých objektů uvnitř vymezených ploch a jejich regulace nepřísluší
územnímu plánu.
Otázka suburbanizace je v ÚP řešena vlastním vymezením zastavitelných ploch – jejich rozsahem a polohou.
Jedná se nicméně o dlouhodobý trend zasahující širší území a pro jeho efektivní řešení je nezbytná územně
plánovací spolupráce s dalšími obcemi ve spádovém území a zejména s městem Rokycany.
48. Rozšiřování průmyslových a logistických areálu na úkor volné krajiny:
U 601 Průmyslový a logistický areál

Ejpovice

ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro výrobu (Z14, Z21, Z28) v návaznosti na stávající plochy výroby a
skladování a v rozsahu dle stávajícího ÚP. Při vymezování zastavitelných ploch výroby a skladování v ÚP byl
uplatněn obecný trend rozvoje výrobních areálů, které je účelné umisťovat v bezprostřední vazbě na
mimoúrovňové křižovatky dálnic.
49. Nadměrná zátěž sídel dopravou na silnicích:
D 305 Přetěžování komunikací v sídlech

Ejpovice
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Zvyšování zátěže prostředí a přetěžování komunikací v obcích navazujících na sjezdy D5:
D 501 Ejpovický průtah obcí

Ejpovice

V ÚP je zpřesněn koridor dopravní infrastruktury X01 pro umístění přeložky silnice II/605. Přeložení silnice II/605
přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou a zejména ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
50. Vysoká hluková zátěž z dopravy:
H 108 Zásah zastavěného území hlukem z železnice

Ejpovice

V zastavěném území jsou podél železniční trati č. 170 realizovány protihlukové stěny. ÚP dále stanovuje
podmínku pro případnou výstavbu nových objektů pro bydlení v rámci ochranného pásma dráhy, která je možná
jen za předpokladu prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech.
51. Snížená průchodnost krajiny:
K 301 Přerušený průchod krajinou dálnicí

Ejpovice

ÚP navrhuje zajistit veřejnou pěší resp. cyklistickou prostupnost tělesem dálnice D5 v návaznosti na stávající
komunikace. Tato prostupnost je vymezena jako koncepční prvek veřejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VP01 a VP-02 a graficky je znázorněna ve výkrese I.2B Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury.
ÚP vymezuje plochu Z27 pro veřejně přístupnou komunikaci, která je vedena jihovýchodním směrem od sídla ke
stávajícímu podchodu pod dálnicí D5 s přímou návazností na další komunikace za dálnicí.
Pro zlepšení prostupnosti krajiny a zároveň využití stávajícího podchodu pod dálnicí D5 vymezuje ÚP dále také
plochu Z12.
52. Ohrožení území povodněmi, případně rizikovými přírodními jevy:
K 414 Střet záplavy se zastavěným územím

Ejpovice

ÚP nenavrhuje žádné zastavitelné plochy v záplavových územích Klabavy. Vlastní ochrana staveb je v souladu s
vodním zákonem povinností jejich vlastníků.
Požadavky dotčených orgánů:
53. MŽP (Ministerstvo životního prostředí) ze dne 7.3.2014 zn.234/520/14,17058/ENV/14: Dne 10.2.2014 pod
č.j.830/5200/13,70853/ENV/13 bylo MŽP vydáno rozhodnutí, kterým se nemění chráněné ložiskové území
Kyšice na výhradním ložisku:Kyšice-Ejpovice, druh nerostu: jíl žáruvzdorný, ostatní.
Dne 8.1.2015 vydalo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) rozhodnutí č.j. 1095/520/14, 77869/ENV/14
rozhodnutí, kterým se mění chráněné ložiskové území Kyšice, druh nerostu: jíl žáruvzdorný ostatní (evidenční
číslo ložiska: 3 120 600). Na základě tohoto rozhodnutí ze dne 8.1.2015 vymezuje ÚP chráněné ložiskové území
Kyšice, které je graficky znázorněno ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
54. MŽP: Na území obce se nachází poddolované a ložiskové území, jejich rozsah je nutno vymezit v grafice ÚP.
Limity využití území nacházející se na území obce Ejpovice (včetně poddolovaného území a ložiskových území)
jsou graficky znázorněny ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
55. OBÚ: V územním plánu vyznačit hranice dobývacího prostoru „Kyšice“, stanoveném pro dobývání
výhradního ložiska žárovzdorných jílů rozhodnutím Generálního ředitelství Československých keramických
závodů Praha - Hlubočepy ze dne 17.3.1969 pod č.j.216/69 a takto vymezené území v ÚP vést a označit
jako území vymezené pro těžbu.
ÚP vymezuje v rozsahu dobývacího prostoru Kyšice plochu změn N16 určenou pro těžbu nerostů. Limity využití
území nacházející se na území obce Ejpovice (včetně dobývacích prostorů) jsou graficky znázorněny ve výkrese
II.1 Koordinační výkres.
56. V ÚP vyznačit hranice chráněných ložiskových území „Ejpovice“ (č.ložiska 12060000) a „Ejpovice
1“ (č.ložiska 12060001), která se nacházejí v západní části řešeného území, stanovených pro ochranu
výhradních ložisek jílů a v takto vymezeném území respektovat omezení všech činností, plynoucích z
ustanovení § 18 a 19 horního zákona (č.44/1988 Sb.).
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Limity využití území nacházející se na území obce Ejpovice (včetně chráněných ložiskových území) jsou graficky
znázorněny ve výkrese II.1 Koordinační výkres. ÚP tyto limity respektuje.
Požadavky na rozvoj území obce:
57. Zpracováním ÚP vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel obce. Požadavky na rozvoj obce jsou uvedeny i v jiných kapitolách.
Viz vyhodnocení požadavku č. 2. kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
ÚP bude prověřena možnost vyhovění níže uvedeným konkrétním požadavkům:
58. Pozemky nebo jejich části: parc.č. 1218/2, 171, 168, 183/3, 183/2 (p.Špryňarová), 183/17, 1218/3 podél
stávající místní komunikace zařadit do plochy pro bydlení tak, aby linie pro rozvoj zástavby pokračovala až k
silnici na Kyšice
Pozemky p.č. 1218/2, 1218/3 jsou vymezeny jako stabilizované plochy silniční dopravy (DS). Ostatní pozemky
nejsou s ohledem na zábor ZPF I. třídy vymezeny jako zastavitelné plochy pro bydlení.
59. Upravit hranici dobývacího prostoru Kyšice stanoveného rozhodnutím č. 216/69 ze dne 17.3.1969, která je
ve stávajícím ÚP chybně interpretována, popř. podle současně platných DP- viz stanovisko pořizovatele ze
dne 14.5.2008 zn.4894/OST/07-4
Hranice dobývacího prostoru Kyšice byla vymezena na základě stanoviska Obvodního báňského úřadu pro
území krajů Plzeňského a Jihočeského č. SBS 04943/2014/OBÚ-06 ze dne 20.2.2014, jehož součástí jsou
souřadnice JTSK vrcholů daného dobývacího prostoru.
60. Pozemek p.č. 266/2 (p.Hucl) do zastavitelné plochy pro bydlení
Uvedený pozemek (část) je vymezen jako stabilizovaná plocha smíšená obytná vesnická (SV).
61. Pozemek p.č. 253/3 (p.Pretl,p.Pretlová)- do plochy pro bydlení
Uvedený pozemek je součástí plochy rekreace individuální (RI). V plochách RI lze umisťovat stavby v souladu
s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovenými v kapitole F výrokové části ÚP.
62. Částečně pozemky p.č. 216 (Cingrošovi) a p.č. 220 (Šaškovi) - do plochy pro bydlení
Části uvedených pozemků jsou součástí zastavitelné plochy Z03 (SV).
63. Zastavitelné plochy v současně platném ÚP respektovat.
Nový ÚP v maximální míře zachovává zastavitelné plochy vymezené ve stávajícím ÚP.
64. Dopravní zokruhování nové lokality pro bydlení Ejpovice – východ s napojením na stávající síť MK
(p.Bernášek)
ÚP vymezuje nové plochy pro veřejné komunikace (P04, P05, Z19, Z22), jejichž primárním účelem je zajistit
dopravní napojení a dopravní obslužnost nových zastavitelných ploch a celkově zlepšit dopravní obslužnost
území.
65. Rozšířit plochu pro bydlení nebo rekreaci za pozemkem p.č. 262/2, 262/28 a 262/3 a část 262/1 a p.č.
1211/7 podél MK (p.Kovaříková)
Pozemky p.č. 262/1, 262/2 nebo jejich části vymezeny jako stabilizované plochy smíšené obytné vesnické (SV).
Pozemky p.č. 262/3, 262/28 jsou vymezeny jako stabilizované plochy smíšené obytné vesnické (SV).
Pozemek p.č. 1211/1 je vymezen jako stabilizovaná plocha silniční dopravy (DS) dle skutečného stavu území.
66. Pozemek p.č. 820 – zrušení koridoru VPS 605/02, zařazení pozemku do plochy pro bydlení, přeložení VN
mimo tento pozemek (p.Sládek)
VPS 605/02 byla zrušena Aktualizací č. 1 ZÚR Plzeňského kraje.
Část pozemku p.č. 820 je součástí zastavitelné plochy Z07 (SV), tuto plochu vedení VN protíná pouze okrajově.
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67. Pozemek p.č. 823/1 – zrušit koridor pro MK (p.Hercíková, p. Zborník)
ÚP v rámci pozemku p.č. 823/1 vymezuje zastavitelnou plochu Z19 (DS) pro veřejnou komunikaci z důvodu
potřeby zajistit dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z06 (SV).
68. dále požadujeme navrhnout rozvoj obce dle odborného názoru projektanta
ÚP navrhuje přiměřený rozvoj obce vycházející z polohy a významu obce v širším území, dlouhodobého
demografického vývoje a aktuálních potřeb obce. Svým návrhem přispívá ÚP k posílení jednotlivých pilířů
udržitelného rozvoje území. ÚP vytváří dostatečné množství zastavitelných ploch a ploch přestaveb pro rozvoj
bydlení a občanské vybavenosti (formou ploch smíšených obytných), výroby a skladování, dopravní a technické
infrastruktury.
Ministerstvo dopravy:
Silniční doprava:
69. Požadujeme respektovat trasu dálnice D5 i trasu silnice I/26, včetně ochranných pásem /OP) v souladu s §
30,32 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
ÚP stabilizuje na území obce trasu dálnice D5 i silnice I/26 jako plochy silniční dopravy a jejich ochranná pásma
respektuje jako limit využití území.
70. Požadujeme do OP dálnice D5 a silnice I/26 ani do jejich blízkosti nevymezovat plochy, jejichž funkční využití
umožňuje umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické limity (hluk, imise). V případných
rozvojových plochách situovaných u dálnice D5 a silnice I/26 požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro
které jsou stanoveny hyg.hluk.limity, do podmíněně přípustného využití. Podmínkou bude, že v územním,
resp. stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou překročeny max.přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Upozorňujeme, že veškerá
protihluková ochrana takto vzniklé zástavby bude uplatňována jako podmínka vůči investorům této zástavby
a musí být realizována mimo pozemky dálnice D5 a silnice I/26.
V ochranném pásmu dálnice D5 ani silnice I/26 nejsou vymezeny plochy, jejichž funkční využití umožňuje
umístění objektů, pro které by byly stanoveny hygienické limity.
71. Dopravní připojení rozvojových či přestavbových ploch požadujeme řešit prostřednictvím místních
komunikací nebo sítě silnic nižší třídy, nikoliv novým přímým napojením na dálnice D5 nebo silnici I/26.
ÚP nenavrhuje dopravní připojení nově vymezených zastavitelných či přestavbových ploch přímým napojením na
dálnici D5 ani silnici I/26.
Železniční doprava:
72. Upozorňujeme, že v souvislosti se stavbou „Modernizace trati Rokycany-Plzeň“ se předpokládá trvalý zábor
části pozemku č .266/2.
Stavební činnosti v rámci stavby „Modernizace trati Rokycany-Plzeň“ byly na území obce Ejpovice již dokončeny.
Z důvodu zajištění bezproblémového přístupu k železniční trati za účelem její údržby vymezuje ÚP na pozemku
p.č. 266/2 plochu P01 pro umístění veřejné komunikace.
73. Zadání obsahuje požadavek na zařazení pozemků p.č. 266/2, 253/3, 262/2, 262/28, 1211/7 do ploch pro
bydlení. U všech uvedených pozemků a případně i v dalších nově vymezených zastavitelných či
přestavbových plochách v ochranném pásmu dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou
stanoveny hyg.hluk.limity do funkčního využití podmíněn přípustného. Podmínka bude znít, že v územním,
resp.stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení max.přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech.
ÚP stanovuje podmínku pro případnou výstavbu nových objektů pro bydlení v rámci ochranného pásma dráhy,
která je možná jen za předpokladu prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech.
Letecká doprava:
74. Na území obce zasahuje ochranné pásmo letiště Letkov, které požadujeme plně respektovat.
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ÚP respektuje ochranné pásmo letiště Letkov jako limit využití území. Limity využití území jsou vyznačeny ve
výkrese II.1 Koordinační výkres.
Požadavky obce na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny):
75. Požadujeme plochy pro výstavbu navázat na stávající sídlo, nevytvářet „satelitní části obce“, oddělit
průmyslovou a těžební činnost od bydlení účinným způsobem tak, aby byla zachována pohoda bydlení, při
současné činnosti v těžebním průmyslu i podnikání;
ÚP důsledně chrání volnou krajinu před nekoordinovanou exploatací, plochy pro rozvoj nové zástavby směřuje
do prostorových rezerv v zastavěném území a v bezprostřední vazbě na zastavěné území stávajícího sídla a
nenavrhuje vznik nových sídel ve volné krajině. Tímto přístupem ÚP zcela předchází vzniku satelitních obytných
lokalit, které by vyžadovaly zvýšené infrastrukturní investice a mohly vyvolat prostorově-sociální segregaci.
ÚP vytváří podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní (resp. těžební) činnosti na pohodu bydlení v
přilehlých zastavěných a zastavitelných plochách zejména vymezením pásů přírodních ploch N03, N04, N06,
N07, jejichž primárním účelem je optická izolace výrobních areálů (resp. povrchového lomu) a přispění ke snížení
prašnosti a hlučnosti.
76. vytvořit předpoklady pro obchvat obce a tím vyřešení dopravních problémů, dopravní tepny (D5, dráha,
silnice II. a III,tř. oddělit od bydlení účinným způsobem tak, aby plochy pro bydlení nebyly obtěžovány
exhalacemi a hlukem z těchto činností;
ÚP zpřesňuje koridor dopravní infrastruktury X01 pro umístění přeložky silnice II/605, což přispěje ke snížení
zátěže obce tranzitní dopravou a snížení současné míry znečištění ovzduší.
77. koncepci krajiny požadujeme v nejvyšší možné míře zachovat v současné podobě, s tendencí umožnit větší
variabilitu volby kultur (les na ploše nynějších polí, apod.).
Tento požadavek se zčásti neshoduje s požadavkem obce uvedeným v bodě 17. V ÚP jsou v krajině vymezeny
plochy smíšené nezastavěného území (NS), které umožňuje variabilní využití zemědělských ploch, plochy lesů,
plochy přírodní (NP), plochy vodní a vodohospodářské (W) a plochy těžby nerostů (NG)
78. Zachovat vesnický ráz sídla, centrum obce, kde je velké množství původních selských hospodářských
usedlostí zachovat jako památkovou zónu, kde bude možno výstavbu řešit pouze architektem.
ÚP v plné míře respektuje vesnický ráz sídla a přispívá k jeho zachování. Zároveň je stanovena podmínka, že
návrhy a projekty na dostavby území a přestavby staveb a ploch zařazených mezi kulturní hodnoty může
zpracovat pouze autorizovaný architekt ČKA pro obor architektura nebo se všeobecnou působnost (viz článek
(B04) výrokové části ÚP).
79. Další požadavky uvedeny již výše. Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny bude navržena dle
odborných názorů projektanta.
ÚP představuje komplexní přístup zahrnující řešení urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a
koncepce uspořádání krajiny. Stanovení urbanistické koncepce je podrobně řešeno v kapitole C.1 ÚP, koncepce
uspořádání krajiny je poté řešena v kapitole E.1 ÚP.
MěÚ Rokycany, OŽP, ze dne 19.3.2014 zn.1284/OŽP/14:
Požadavky na ochranu přírody a krajiny (včetně ÚSES): OŽP požaduje:
80. 1) převzít do ÚP revidovaný plán ÚSES „Rokycansko V“ z Generelu ÚSES, který zpracovává spol.
GeoVision s.r.o.
Územní systém ekologické stability je v ÚP vymezen na základě dvou podkladů. Závazným podkladem pro
vymezení ÚSES na regionální úrovni jsou Zásady územního rozvoje PK. Ty se v několika místech liší ve
vymezení regionálních biokoridorů ve zmíněném Generelu ÚSES (Geovision). V tomto případě je rozhodující
vymezení dle ZÚR.
Zhotovitel ÚP se odlišil od obou podkladů ve vymezení úseku RBK 2004/03-2004/04, který je umístěn do
sousedství obnovované polní cesty, což je logické jak z hlediska prostorového, tak z hlediska
využitelnosti ploch v krajině.
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Generel ÚSES byl použit pro vymezení skladebných částí na lokální úrovni.
81. 2) Vymezit plochy pro dosud nefunkční prvky ÚSES
ÚP vymezuje následující plochy změn v krajině pro zajištění funkčnosti jednotlivých skladebných částí ÚSES:
N01, N02, N08, N09, N10, N11, N12, N14, N25. Všechny uvedené nefunkční části jsou vymezeny jako veřejně
prospěšná opatření.
82. 3) Definovat funkční využití ÚSES podle Metodiky MŽP:
- Přípustné využití: opatření ve prospěch zvýšení funkčnosti ÚSES (revitalizace, denaturace, výsadby
autochtonních druhů, probírky, samovolná sukcese, zatravnění apod.)
- Podmíněně přípustné využití: opatření k hospodaření na daných plochách-zemědělství, lesnictví apod.,
které nepovedou ke snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES
- Nepřípustné využití: V biocentrech umisťovat nové stavby, včetně staveb sloužících pro výrobu energie,
neprůchodného oplocení či hrazení, kromě staveb dopravní a technické infrastruktury, které ale musí být
vždy zprůchodněny
- Plochy, na kterých je navržen ÚSES nesmí být zastavitelné. Pokud se tomu nelze vyhnout (např. v
současně zastavěném území) je třeba vymezit nezastavitelnost prvků ÚSES v textové části, případně je vést
jako plochy změn (ze zastavěného území na nezastavěné).
Ve skladebných částech ÚSES jsou vymezeny plochy přírodní (NP), plochy lesní (NL), plochy lesní / specifické
rekreační využití (NL.x), plocha vodní a vodohospodářská (W), které patří mezi plochy nezastavitelné.
83. V k.ú. Ejpovice jsou zvláště chráněná území-přírodní památka „ Ejpovické útesy“ a částečně přírodní
památka „Pod Starým Hradem“ a registrovaný krajinný prvek „Na Průhoně“.
ÚP respektuje obě zvláště chráněná území (přírodní památka Ejpovické útesy, přírodní památka Pod starým
hradem) a registrovaný krajinný prvek Na Průhoně jako významné přírodní hodnoty. Obě zvláště chráněná území
včetně jejich ochranných pásem i registrovaný krajinný prvek jsou graficky znázorněny ve výkrese II.1
Koordinační výkres.
84. K č. 6 – zastavitelné plochy z původního územního plánu lze respektovat jen tam, kde nejsou ve střetu s
ÚSES (např. pozemek p.č. 164/1 nebo plochy pro sport a rekreaci v okolí jezera (s výjimkou kempu Diana)
musí zůstat nezastavěné)
Požadavek je naplněn. Zastavitelné plochy a skladebné části ÚSES vymezené v ÚP se nepřekrývají.
85. K č. 8 – pro bydlení lze vymezit pouze pozemky p.č. 1211/7, 262/3 a 262/28, ostatní jsou součástí lokálního
biocentra.
Dtto bod 84.
86. Požadavky na ochranu vod: V obci byla povolena centrální ČOV, včetně stokové sítě, z níž dílčí část již byla
provedena a zkolaudována. Je bezpředmětné řešit v ÚP kořenovou ČOV.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP. Vzhledem k již schválené výstavbě ČOV je
úvaha o kořenové ČOV bezpředmětná.
87. Poznámka pořizovatele a určeného zastupitele: Projektant ÚP posoudí, zda je možné použít výše uvedený
podklad OŽP a také respektovat jeho požadavky na využití ploch, které budou vymezeny v ÚP jako plochy
pro ÚSES. Totéž se týká požadavku týkající se ČOV.
Požadavek OŽP MěÚ Rokycany je v zásadě naplněn. Zhotovitel ÚP přistoupil k dílčím změnám hranic
skladebných částí ÚSES, tak aby byly logicky vedeny v krajině (souběh s účelovými cestami, pozemková držba).
LBC 2005/06 je vymezeno mimo hranici zastavitelných ploch a zastavěného území. Plochy skladebných částí
ÚSES jsou vymezeny jako nezastavitelné.
POŽADAVKY KÚPK, OŽP:
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
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88. Následné vymezení konkrétních záborů ZPF je nutné provést v souladu se zásadami jeho ochrany
uvedenými v ust. § 4 zákona, zejména pak navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany
ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Zejména je nutné zdůraznit, že
nebude možné vymezovat na zemědělské půdě nové zastavitelné lokality, dokud nebudou alespoň z
převážné části využity plochy stávající, nebo nebudou stávající a nově navrhované plochy vzájemně plošně
kompenzovány.
Pro rozvoj obce jsou přednostně využity prostorové rezervy v zastavěném území a okrajové proluky na hranici
zastavěného území, případně plochy v bezprostřední návaznosti na něj, což je základním předpokladem pro
ochranu kvalitních půd. Nové zastavitelné plochy jsou přednostně vymezovány na půdách nižší třídy ochrany.
Komplexní zdůvodnění záborů ZPF plochami změn je uvedeno v kapitole G.1.4 Odůvodnění záborů ZPF.
OCHRANA PŘÍRODY
89. Do grafické části návrhu ÚP Ejpovice nutno zapracovat regionální územní systém ekologické stability v
souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje vydanými usnesením č. 834/08 Zastupitelstva
Plzeňského kraje ze dne 2. 9. 2008. Vymezení územního systému ekologické stability je součástí územně
analytických podkladů.
Tento požadavek se ne zcela shoduje s požadavkem uvedeným v 80 požadujícím vymezení ÚSES na základě
Generelu.
Územní systém ekologické stability na regionální úrovni je vymezen dle Zásad územního rozvoje PK
v aktuálním znění s jednou výjimkou. Zhotovitel ÚP se odlišil od obou podkladů ve vymezení úseku RBK
2004/03-2004/04, který je umístěn do sousedství obnovované polní cesty, což je logické jak z hlediska
prostorového, tak z hlediska využitelnosti ploch v krajině.
90. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, požaduje, aby plochy skladebných prvků ÚSES
byly v návrhu ÚP Ejpovice přednostně vymezeny jako plochy přírodní podle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území v platném znění a jako takové byly v rámci koncepce uspořádání
krajiny považovány za nezastavitelné, s výjimkou podmínečné možnosti umístění nezbytných staveb
technické a dopravní infrastruktury.
Ve skladebných částech ÚSES jsou vymezeny plochy přírodní (NP), plochy lesní (NL), plochy lesní / specifické
rekreační využití (NL.x), plocha vodní a vodohospodářská (W), které patří mezi plochy nezastavitelné.
91. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí nepožaduje, s výjimkou nefunkčních skladebných
prvků ÚSES (biocentra, biokoridory), aby funkční prvky ÚSES byly zařazeny mezi veřejně prospěšná
opatření. V případě nefunkčních skladebných prvků ÚSES na základě vymezení v ÚPD nevzniká ve smyslu
§ 101 stavebního zákona předkupní právo k těmto pozemkům pro Plzeňský kraj, protože Plzeňskému kraji
nevyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. příslušnost k jejich vlastnictví.
Všechny plochy změn v krajině, jejichž účelem je zajištění funkčnosti skladebných částí ÚSES (plochy N01, N02,
N08, N09, N10, N11, N12, N14, N25) jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření.
Požadavky obce na řešení veřejné infrastruktury:


Dopravní infrastruktura

92. Požadujeme zachovat stávající koncepci (zejména dálnice, silnice I., II. a III.tř., stávající MK),
ÚP zachovává základní koncepci dopravy na území obce Ejpovice. Ta je doplněna několika plochami pro silniční
dopravu (DS) pro vznik nových veřejně přístupných komunikací.
93. doplnit obchvat obce (propojení dálničního přivaděče s silnicí 605/II, mimo ZÚ obce),
V návrhu ÚP je zpřesněn koridor dopravní infrastruktury X01 pro umístění přeložky silnice II/605.
94. ve velkých rozvojových plochách požadujeme navrhnout síť páteřních MK tak, aby byla zajištěna obslužnost
území,
ÚP navrhuje základní páteřní síť nových veřejných komunikací (např. P04, P05, Z22) pro zajištění dopravního
napojení a dopravní obslužnosti nových zastavitelných ploch a celkově zlepšit dopravní obslužnost území.
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95. část obce „Zelenka“ napojit na silnici II/605.
ÚP vymezuje koridor X02 pro nové dopravní napojení části obce Zelenka na silnici II/605. Toto připojení by mělo
být zaústěno v místě připojení jihovýchodního obchvatu (koridor X01) na stávající silnici II/605.
96. Požadujeme rozšířit stávající komunikace na území obce (kromě dálnice) o pruh, na němž by bylo možno
zřídit cyklostezku a chodník mimo vozovku a dále požadujeme kolem komunikací vytvořit pás doprovodné
zeleně, tzv. aleje nebo pásy nižší zeleně, které by měly funkci větrolamu, měly by zabránit vzniku sněhových
jazyků na vozovce, tvořit bariéru proti pronikání zvěře do dopravního ruchu, barokizovat krajinu.
Požadavek není naplněn přesně dle Zadání ÚP. V zastavěném území lze realizovat chodníky cyklostezky
v plochách pro silniční dopravu (DS), které jsou ve vlastnictví obce nebo kraje. Řešení chodníků v rámci těchto
komunikací je mimo podrobnost územního plánu.
Podél silnice II/605 pruh vymezen není, je nahrazen novým spojením, od hřbitova po silnici do Klabavy (plocha
Z26). Nová komunikace umožňující pohyb pěších a cyklistů je navržena také podél železniční trati (plocha Z24).
Vymezování vegetačních doprovodů silnic a cest je za současného stavu legislativy a metodik územního
plánování detailem mimo rámec územního plánu. V textové části ÚP obecně uloženo realizovat podél komunikací
v krajině oboustranné aleje (bod E18). Plocha pro zelený doprovod je vymezena podél cesty k hřbitovu a jejího
pokračování východním směrem (plocha N13).
Zeleň kolem silnic lze dle ÚP realizovat v plochách pro silniční dopravu, neboť zeleň je nedílnou součástí
komunikací. Podrobné podmínky pro umístění zeleně musí stanovit až projektová dokumentace.
97. Požadujeme zachovat přeložku komunikace II/605 tak jak je navržena v současně platné UPD. U koridorů
dopravních staveb je možné zpřesnění na základě místních podmínek.
V ÚP je zpřesněn koridor dopravní infrastruktury X01 pro umístění přeložky silnice II/605. Koridor X01 je
zpřesněn dle trasy vymezené v ÚPSÚ Ejpovice.
98. Požadujeme navrhnout bezpečnější umístění zastávek autobusu VHD a bezpečný přístup k těmto
zastávkám mimo hlavní komunikační průtahy obcí
ÚP stabilizuje stávající umístění zastávek autobusu VHD (Ejpovice; Ejpovice, sklady). Realizace přeložky silnice
II/605 výrazným způsobem přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou a tím pádem ke zvýšení
bezpečnosti pohybu obyvatel.
99. V rozvojových plochách požadujeme navrhnout síť páteřních místních komunikací zajišťujících obsluhu
území a ve stabilizovaných plochách doplnit síť MK (např. přes pozemek p.č. 1054/9- Bernáškovi a podél
dráhy napojení na stávající MK).
ÚP vymezuje nové plochy pro veřejné komunikace (P04, P05, Z19, Z22), jejichž primárním účelem je zajistit
dopravní napojení a dopravní obslužnost nových zastavitelných ploch a celkově zlepšit dopravní obslužnost
území.
100. Požadujeme navrhnout a ochránit v ÚP účelové komunikace spojující obec s lesem, kolem jezera jako
vyhlídkovou trasu, zakreslit a doplnit síť turistických tras.
ÚP stabilizuje všechny významné veřejně přístupné komunikace a pro zlepšení prostupnosti krajiny je navrženo
doplnění stávající soustavy veřejně přístupných komunikací (plochy Z12, Z24, Z25, Z26, Z27).
ÚP respektuje vedení všech značených pěších turistických tras i cyklotras bez nároků na konkrétní úpravy v jejich
trasování. Zřizování dalších značených turistických tras a cyklotras v území je možné libovolně dle aktuálních
potřeb cestovního ruchu bez nároků na vymezení v ÚP.
101. Navrhnout a ochránit jako účel. komunikace cesty v krajině, jimiž bude dosaženo turisticky atraktivního cíle
nebo výhledu na obec, např. spojení lesa za dálnicí a obce a podobně podle odborného názoru projektanta.
ÚP stabilizuje všechny významné veřejně přístupné komunikace a pro zlepšení prostupnosti krajiny je navrženo
doplnění stávající soustavy veřejně přístupných komunikací (plochy Z12, Z24, Z25, Z26, Z27).
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Plocha Z27 je vymezena pro veřejně přístupnou komunikaci, která je vedena jihovýchodním směrem od sídla ke
stávajícímu podchodu pod dálnicí D5 s přímou návazností na další komunikace za dálnicí. Pro zlepšení
prostupnosti krajiny a zároveň využití stávajícího podchodu pod dálnicí D5 vymezuje ÚP dále také plochu Z12.
ÚP dále v souladu se Zadáním ÚP navrhuje zajistit veřejnou pěší resp. cyklistickou prostupnost tělesem dálnice
D5 v návaznosti na stávající komunikace. Tato prostupnost je vymezena jako koncepční prvek veřejné
prostupnosti pro chodce a cyklisty VP-01 a VP-02 a graficky je znázorněna ve výkrese I.2B Hlavní výkres –
koncepce veřejné infrastruktury.
102. Požadujeme zachovat a ochránit v ÚP stávající cyklostezku a navrhnout další v návaznosti na ní tak, aby
bylo možno cyklostezku vybudovat mimo jízdní pruhy komunikací, dále tak, aby cyklostezka vedla kolem
významných míst v obci (např. OÚ, kapličky, sochu sv.Jana Nepomuckého, Ejpovické útesy, Starý zámek,
apod.).
Viz vyhodnocení požadavku č. 100 kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
103. Kolem cyklostezek požadujeme navrhnout i koridor pro doprovodnou zeleň.
Doprovodnou zeleň podél veřejně přístupných komunikací lze realizovat v souladu s podmínkami stanovenými
v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F ÚP).
104. Navrhnout naučnou stezku a v ÚP je zakreslit jako účelovou komunikaci kolem významných míst v obci, či
kolem přírodních zajímavostí apod.
Viz vyhodnocení požadavku č. 100 kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
105. Zachovat a popř. doplnit i návrh turistických cest v krajině i v obci tak, aby byla zachována či rozšířena
turistická atraktivita obce a tyto stezky byly ochráněny před případnými negativními vlivy.
Viz vyhodnocení požadavku č. 100 kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
Podnět SŽDC ze dne 6.3.2014, který požadujeme respektovat a řešit: Železnice:
106. Územím prochází celostátní dráha č. 170 Praha-Plzeň-Cheb, kterou je třeba chránit podle zákona
č.266/1994 Sb., o drahách. V současné době probíhá její modernizace podle povolení drážního řadu. V této
souvislosti upozorňujeme na předpokládaný trvalý zábor části pozemku č. 266/2.
Stavební činnosti v rámci stavby „Modernizace trati Rokycany-Plzeň“ byly na území obce Ejpovice již dokončeny.
Z důvodu zajištění bezproblémového přístupu k železniční trati za účelem její údržby vymezuje ÚP na pozemku
p.č. 266/2 plochu P01 pro umístění veřejné komunikace.
107. Zadání obsahuje požadavek na zařazení pozemků p.č. 266/2, 253/3, 262/2, 262/28, 1211/7 do ploch pro
bydlení. U všech uvedených pozemků a případně i v dalších nově vymezených zastavitelných či
přestavbových plochách v ochranném pásmu dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou
stanoveny hyg. hluk. limity do funkčního využití podmíněn přípustného. Podmínka bude znít, že v územním,
resp. stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech.
ÚP stanovuje podmínku pro případnou výstavbu nových objektů pro bydlení v rámci ochranného pásma dráhy,
která je možná jen za předpokladu prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech.
108. V severní části řešeného území je sledováno vedení trasy vysokorychlostní tratě (VRT), jejíž koridor
požadujeme územně chránit v souladu s PÚR a ZÚR. Aktuálním podkladem je Koordinační studie VRT 2003
(IKP Consulting Engineers).
ÚP v souladu s platnými ZÚR Plzeňského kraje vymezuje územní rezervu R01 pro prověření umístění
vysokorychlostní železniční trati.
Podnět ŘSD ze dne 25.2.2014, který požadujeme řešit:
109. Respektovat trasu dálnice D5 i trasu silnice I/26, včetně ochranných pásem (OP) v souladu s § 30,32 zákona
č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
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ÚP stabilizuje na území obce trasu dálnice D5 i silnice I/26 jako plochy silniční dopravy a jejich ochranná pásma
respektuje jako limit využití území. Limity využití území jsou graficky znázorněny ve výkrese II.1 Koordinační
výkres.
110. Do OP dálnice D a silnice I/26 nevymezovat žádné rozvojové či přestavbové plochy.
Do ochranného pásma dálnice částečně zasahuje zastavitelná plocha Z21 pro výrobu a skladování. Tato plocha
je vymezena v bezprostřední vazbě na stávající výrobní areály v průmyslové zóně v rozsahu dle stávajícího
ÚPSÚ Ejpovice. V částech zastavitelné plochy Z21 již v současné době probíhá výstavba nových výrobních
objektů.
111. Do OP dálnice D5 a silnice I/26 nevymezovat plochy, jejichž funkční využití umožňuje umístění objektů a
zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické limity (hluk, imise).
V ochranném pásmu dálnice D5 ani silnice I/26 nejsou vymezeny plochy, jejichž funkční využití umožňuje
umístění objektů, pro které by byly stanoveny hygienické limity.
112. V případných rozvojových plochách situovaných u dálnice D5 a silnice I/26 požadujeme zařadit objekty a
zařízení, pro které jsou stanoveny hyg. hluk .limity, do podmíněně přípustného využití. Podmínkou bude, že v
územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v
chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Upozorňujeme,
že veškerá protihluková ochrana takto vzniklé zástavby nebude hrazena z prostředků ŘSD, ale musí být
provedena na náklady investorů, a to mimo pozemky dálnice D5 a silnice I/26. Pro řešenou lokalitu lze využít
Strategickou hlukovou mapu hlavních silnic, která byla zpracována v rámci hlukových map hlavních silnic v
roce 2007. Na základě této mapy lze předpokládat, jak budou navrhované plochy zasaženy nadlimitním
hlukem v noci.
V ochranném pásmu dálnice D5 ani silnice I/26 nejsou vymezeny plochy, jejichž funkční využití umožňuje
umístění objektů, pro které by byly stanoveny hygienické limity.
113. Dopravní připojení rozvojových či přestavbových ploch požadujeme řešit prostřednictvím místních
komunikací nebo sítě silnic nižší třídy, nikoliv novým přímým napojením na dálnice D5 nebo silnici I/26.
ÚP nenavrhuje dopravní připojení nově vymezených rozvojových či přestavbových ploch přímým napojením na
dálnici D5 ani silnici I/26.


Technická infrastruktura

114. Zachovat stávající systém vodovodu, navrhnout a kapacitně posoudit jeho dostatečnost i pro plochy pro
budoucí výstavbu, popř. navrhnout i nový systém zásobování obce vodou, včetně zachování možnosti
vybudovat vlastní zdroj vody na k.ú. Ejpovice, podle toho, kde bude v budoucnosti nalezen. Tyto stavby pak
v ÚP řešit jako VPS.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
115. Do ÚP zakreslit navrženou centrální ČOV a kanalizačních stok dle platného ÚR a SP.
ÚP vymezuje zastavitelnou plochu Z01 pro umístění centrální ČOV. Stoková síť dle platného ÚR a SP je
zakreslena.
116. Nové plochy pro výstavbu vybavit páteřními rozvody stoky tak, aby bylo možno napojení na projektovaný
stokový systém.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
117. Pokud nějaká plocha nepůjde na kanalizaci napojit, vytvořit pro plochu takový regulativ, ohledně likvidace
splaškových vod, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod.
Takováto plocha nebyla zjištěna.
118. Dále požadujeme navrhnout oddílnou kanalizaci, přičemž splašková je již výše řešena a dešťovou
požadujeme navrhnout za pomoci stávající jednotné kanalizace, která by po vybudování splaškové sloužila
pouze jako dešťová a také navrhnout její doplnění pro případnou další výstavbu. Tyto stavby v ÚP pojednat
jako VPS.
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Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
119. Požadujeme zachovat stávající systém likvidace domovního odpadu, tzn. popelnice a jejich svoz na centrální
skládku v jiné obci.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
120. Dále bychom chtěli místa, na která jsou pravidelně umisťovány velkokapacitní kontejnery na domovní a
zahradní odpad a „ufony“ pro tříděný odpad, zachovat jako veřejná prostranství, popř. doplnit o další místa,
která by v docházkové vzdálenosti do 5 minut obsloužila celé území obce, včetně nových ploch pro výstavbu.
Řešení požadavku je mimo podrobnost územního plánu.
121. Uvítali bychom návrh místa-veřejného, pro vznik úložiště dřevní hmoty ze zahrad před jejím zpracováním na
štěpky. Toto místo ochránit jako VPS.
Řešení požadavku je mimo podrobnost územního plánu.
122. Požadujeme VN, která vedou mimo zastavěné části obce zachovat, avšak jakmile vstoupí toto vedení do
plochy stávající nebo navrhované pro výstavbu požadujeme přeložit toto vedení tak, aby neomezovalo
výstavbu, nejlépe do země a podél komunikací na veřejných pozemcích.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
123. Trafostanice, které svým ochranným pásmem omezují výstavbu nebo se nacházejí v její blízkosti,
požadujeme navrhnout jejich přeložení tak, aby neomezovaly výstavbu, zároveň požadujeme posoudit jejich
kapacitu z hlediska dostatečnosti i pro rozvojové plochy, popř. navrhnout doplnění či posílení sítě tak,aby byl
rozvoj obce v tomto směru možný. Nová vedení a nové trafostanice chceme umístit zejména na veřejných
pozemcích tak, aby nebránily výstavbě. Tyto stavby pojednat jako VPS.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
124. Požadujeme navrhnout přeložky VN mimo stávající zástavbu i mimo plochy pro rozvoj výstavby v obci
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
125. Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě:
Zachovat stávající stav.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
126. Produktovody: Zachovat stávající stav.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
Podnět ČEPRA ze dne 21.2.2014, požadujeme plně respektovat:
127. Do jihozápadní částí řešeného území tj. do k. ú. Ejpovice zasahuje katodově chráněná trasa produktovodu
ČEPRO, a.s. s jejím ochranným pásmem. Dále je zde umístěna produktovodní šachta s NN přípojkou.
Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svislými plochami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. Ochranné pásmo je ČSN 65 0204
charakterizováno jako „ prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského
využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a k zajištění bezpečnosti osob a majetku“. Dle zák.
č. 161/2013 Sb., „V ochranném pásmu skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů je zakázáno
provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu těchto zařízení, nebo životy,
zdraví a majetek osob. Je zakázáno umisťovat stavby, provádět zemní práce, zřizovat skládky a uskladňovat
materiál v ochranném pásmu bez předchozího souhlasu provozovatele takového zařízení“.
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin:
V souladu se Zákonem č. 161/2013 Sb. a s přihlédnutím k ČSN 65 0204 požadujeme, jako provozovatel
výše uvedeného zařízení, dodržovat následující omezení:
1) „ V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a
těžebních podniků a odvaly hlušin“.
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2) „ Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:
a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes
řeku,
b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a
železniční tratě podél potrubí,
c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,
d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě
e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy
f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu
např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy, vysazování stromů“
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
128. Produktovod společnosti ČEPRO, a. s. slouží mimo jiné k přepravě nouzových zásob ropných produktů a je
považován za veřejně prospěšnou stavbu ve smyslu stavebního zákona 183/2006 Sb., zákona 189/1999 Sb.
ve znění zákona 560/2004 Sb.
Z tohoto důvodu pro zajištění bezpečnosti osob i ochraně majetku s ohledem na charakter látek
přepravovaných dálkovodem ČEPRO, a.s. požadujeme, aby územní plán obce/ nebo města dotčené
vedením produktovodu splňoval následující požadavky:
1. Textová část odůvodnění musí obsahovat informace o existenci produktovodu, jeho ochranném
pásmu v šířce 300 m po obou stranách od osy potrubí a o konkrétních omezeních a opatřeních,
která jsou v nich stanovena provozovatelem pro umísťování jednotlivých staveb. Tyto limity využití
území budou zahrnuty do regulativů funkčního a prostorového využití území.
2. Ve výkresové části v koordinačním výkrese musí být proveden zákres a popis trasy produktovodu a
jejího ochranného pásma
3. Všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu zařízení v majetku naší společnosti musí
respektovat vzdálenosti stanovené provozovatelem zařízení podle Zákona č. 161/2013 Sb. i dle
ČSN 65 0204.
V souvislosti s tím připomínáme, že všechny stavby a činnosti situované do ochranného pásma
produktovodu musí být v rámci projekční přípravy projednány s naší společností ČEPRO, a.s., která kromě
dozorové činnosti v tomto pásmu je také účastníkem územního, stavebního i kolaudačního řízení.
Polohopisnou situaci své technické infrastruktury v digitální podobě jsme předali orgánům územního
plánování v rámci splnění zákonné povinnosti dle z. 183/2006 Sb. § 27.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
129. Plynovod: Zachovat stávající stav a navrhnout zásobování plynem pro nové rozvojové plochy.
(Podnět RWE ze dne 12.3.2014 (viz příloha) respektovat pouze v těch případech a u těch vedení či jiného
zařízení plynovodu, pokud to není ve střetu se zájmy obce na další rozvoj, eventuelně i tam, kde současná
poloha těchto zařízení brání výstavbě. Např. budoucí obchvat obce x potrubí plynovodu.)
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
Občanské vybavení veřejné infrastruktury:
130. Občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící: Pro vzdělávání a výchovu: Zachovat
stávající vzdělávací instituce, kterými jsou škola základní a mateřská, a knihovnu a další. Zařízení pro
sportovní výchovu- tělocvična, hřiště, dětské hřiště, rovněž zachovat. Navrhnout její doplnění.
ÚP stabilizuje většinu ploch občanského vybavení v rámci ploch smíšených obytných (SC, SV). V rámci těchto
ploch je umožněno umístění ploch občanského vybavení v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole
výrokové části F.1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně základních
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podmínek ochrany krajinného rázu, kde je pro každou plochu s rozdílným způsobem využití stanoveno její
hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití a v některých případech rovněž podmíněně přípustné využití.
Plochy občanského vybavení jsou explicitně vymezeny pouze pro tělovýchovu a sport (OS) a pro veřejná
pohřebiště a související služby (OH).
131. Pro kulturu: Zachovat stávající sál (v hostinci) pro pořádání kulturních akcí a také kapli pro konání kulturních
akcí. Navrhnout její doplnění.
Viz vyhodnocení požadavku č. 130 kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
132. Sociální služby a péči o rodiny: Umožnit rozvoj této oblasti, zejména pro občany důchodového věku, např.
denní stacionáře, dům s pečovatelskou službou apod.
Viz vyhodnocení požadavku č. 130 kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
133. Zdravotní služby: Umožnit rozvoj obce v této oblasti.
Viz vyhodnocení požadavku č. 130 kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
134. Veřejnou správu: Zachovat stávající stav, popř. navrhnout doplnění.
Viz vyhodnocení požadavku č. 130 kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
135. Ochranu obyvatelstva: Zachovat stávající stav, popř. navrhnout doplnění.
Viz vyhodnocení požadavku č. 130 kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
136. Veřejné prostranství: Zachovat a dále rozvinout systém veřejných prostranství pro veřejné potřeby z hledisek
kultních (konání veřejných akcí), sportovních, likvidace odpadů, zastávky veřejné dopravy apod. Veřejná
prostranství vymezit také podle § 7 odst. 2 vyhl.501/2006 Sb. Další rozvoj řešit dle odborného názoru
projektanta.
ÚP zachovává systém veřejných prostranství a umožňuje jejich další umístění v rámci ploch s rozdílným
způsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole výrokové části F.1. Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.
ÚP stanovuje závazný požadavek na vymezení veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch smíšených
obytných (SC, SV) a to v rozsahu 1000 m2 plochy veřejného prostranství na každé 2 ha zastavitelné plochy nebo
plochy přestavby, přičemž do výměry veřejných prostranství se nezapočítávají pozemní komunikace. Tento
požadavek vychází z ustanovení § 7 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:
137. Kulturní: Požadujeme ochránit a zachovat stávající kulturní hodnoty, jako jsou sály pro pořádání kulturních
akcí, kapli, sochu sv. Jana, památník obětem válek a jeho blízké okolí, historické jádro obce, Starý zámek,
občanská vybavenost a další.
ÚP respektuje a chrání všechny kulturní hodnoty na území obce. Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot
území je stanovena v kapitole B. ÚP.
138. Přírodní: Ochránit přírodu jako takovou v okolí obce před možnými negativními zásahy, přírodní hodnoty jako
jsou Ejp.útesy, jezero, lesy a další.
ÚP chrání před možnými negativními zásahy všechny přírodní hodnoty na území obce Ejpovice, kterými jsou
zejména volná krajina, zvláště chráněná území (přírodní památka Ejpovické útesy, přírodní památka Pod starým
hradem), registrovaný významný krajinný prvek Na průhoně, významné krajinné prvky dle § 3 a § 4 zákona č.
114/1992 Sb., skladebné části ÚSES, a další.
139. Civilizační: Požadujeme zachovat všechny civilizační hodnoty na území obce a navrhnout jejich rozvoj. Další
rozvoj hodnot a jejich ochranu řešit dle odborného názoru projektanta.
ÚP zachovává všechny civilizační hodnoty na území obce Ejpovice a jejich rozvoj navrhuje např. vymezením
koridoru dopravní infrastruktury X01 pro umístění přeložky silnice II/605, doplněním nových veřejně přístupných
komunikací, umožněním polyfunkčního využívání centrální části obce, a další.
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Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů:
140. Požadavky na ochranu veřejného zdraví: Požadujeme při tvorbě ÚP respektovat současně platné předpisy
na ochranu veřejného zdraví.
ÚP respektuje platné předpisy na ochranu veřejného zdraví.
141. Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu: ÚP bude respektovat podmínky ochrany zdravých životních
podmínek a zájmy civilní a požární ochrany. V řešeném území se nenacházejí objekty a plochy určené k
obraně státu, ani sem nezasahují jejich ochranná pásma.
ÚP výše uvedené podmínky respektuje.
142. Ochrana ložisek nerostných surovin: V ÚP požadujeme ochránit ložiska nerostných surovin, v ÚP je vyznačit
a na jejich území nenavrhovat žádnou výstavbu.
ÚP respektuje výhradní ložiska nerostných surovin jako limit využití území a rovněž jako přírodní hodnoty.
Rozsah výhradních ložisek nerostných surovin nacházejících se na území obce je graficky znázorněn ve výkrese
II.1 Koordinační výkres. Na území výhradních ložisek nerostných surovin není navržena výstavba.
143. Geologické stavby území: V k.ú. obce se nachází poddolované území, které požadujeme do ÚP vyznačit a
stanovit pro případnou výstavbu na tomto území podmínky pro výstavbu, které by zabránily vzniku škod při
případném propadu, jak na zdraví či životech osob či zvířat nebo majetku.
ÚP respektuje poddolovaná území jako limit využití území a jeho územní rozsah je graficky znázorněn ve výkrese
II.1 Koordinační výkres. Prověření podrobnějšího využití ploch změn vymezených ve střetu s poddolovanými
územími je úkolem podrobnějších projektových dokumentací na základě podrobného geologického průzkumu
příslušných lokalit.
144. Ochrana před povodněmi a přívalovými dešti: Požadujeme vytvořit opatření, která by zamezila ohrožování
zastavěného území obce přívalovými dešti a povodněmi.
ÚP nenavrhuje žádné zastavitelné plochy v záplavových územích Klabavy, které představují jediné významné
riziko přírodních katastrof.
ÚP přispívá k zachování přirozené retenční schopnosti krajiny stabilizováním veškerých lesních ploch a krajinné
zeleně na území obce. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň snížení rizika sesuvů půdy a vodní
eroze vymezuje ÚP prostorově spojitý ÚSES a pro zajištění jeho funkčnosti navrhuje nové fragmenty přírodních
ploch (např. N01, N02, N08, N10, N12 atd.). V jižní části řešeného území se nachází retenční nádrž, kterou ÚP
stabilizuje jako plochu vodní a vodohospodářskou (W).
145. Ochrana před jinými rizikovými přírodními jevy: Požadujeme navrhnout ochranu před protržením Klabavské
hráze, zemětřeseními.
V rámci ÚP nelze zajistit ochranu před protržením Klabavské nádrže a zemětřeseními.
146. Další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů budou řešeny na základě stanovisek uplatněných k
tomuto zadání a na základě odborného názoru projektanta.
ÚP respektuje stanoviska uplatněna k Zadání ÚP Ejpovice jejich vyhodnocení je součástí této kapitoly C. ÚDAJE
O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
Podnět povodí Vltavy ze dne 10.3.2014, který požadujeme řešit:
147. Obec je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. Nová zástavba bude zásobována na novou
rozšířenou vodovodní síť. Bude navržen nový samostatný zdroj vody včetně příslušenství a napojení na
stávající systém.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
148. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Nově bude navržena splašková kanalizace včetně centrální
ČOV. Stávající jednotná kanalizace bude využívána jako dešťová kanalizace a bude doplněn systém nové
dešťové kanalizace.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
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149. 1. Pro navrhovanou výstavbu musí být zajištěn dostatečně vydatný zdroj pitné vody splňující požadavky
uvedené v ustanovení § 11, § 13 a § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
150. 2. Veškerá likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu s požadavky ustanovení § 16, § 31, § 32
odst. 2 a 3, § 35 odst. 2 a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve
znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně
znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
151. 3. Likvidaci srážkových vod z území požadujeme řešit podle zásady:
a) maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do půdy, tzn. minimalizovat zpevňování
ploch území nepropustnými materiály,
b) ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody především dešťovými stokami oddílné kanalizace a odpadní
vody splaškovými stokami oddílné kanalizace,
c) pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové vody společně s odpadními jednotnou kanalizací.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
152. 4. V řešeném území požadujeme důslednou likvidaci tzv. divokých skládek a řešení ukládání odpadů v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
153. Upozorňujeme na nutnost respektování oprávnění Povodí Vltavy, státní podnik (příp. Lesů ČR, státní podnik),
při správě vodních toků (ustanovení § 47, § 49, a § 59 vodního zákona a vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se
stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních
toků, ve znění pozdějších předpisů).
ÚP respektuje požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů.
154. Záměry staveb, zařízení nebo činností na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na
pozemcích s nimi sousedících, musí být projednány s Povodím Vltavy, státním podnikem, závodem
Berounka.
Požadované projednání se týká procesů následujících po vydání ÚP, neboť je explicitně vztaženo ke stavbám,
záměrům a činnostem, tedy k podrobnosti odpovídající regulačnímu plánu nebo územnímu řízení. K návrhu ÚP
se Povodí Vltavy se vyjádří v rámci společného jednání ev. veřejného projednání.
155. Nové zastavitelné plochy doporučujeme situovat mimo záplavové území vodních toků.
ÚP nevymezuje nové rozvojové plochy v rámci stanoveného záplavového území řeky Klabavy.
156. V grafické části územního plánu bude vyznačeno stanovené záplavové území významného vodního toku
Klabava (Q100) včetně jeho aktivní zóny.
Stanovené záplavové území Q100 včetně jeho aktivní zóny řeky Klabavy je graficky znázorněno ve výkrese II.1
Koordinační výkres.
157. Pokud je využíván zdroj podzemní vody místním zemědělským podnikem jižně od obce Ejpovice, bude v
grafické části územního plánu zakresleno ochranné pásmo vodního zdroje (zdroj informací Krajský úřad
Plzeňského kraje- http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/opvz/).
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území:
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Vytvořit územní podmínky pro řešení urbanistických, dopravních a hygienických závad:
158. negativní následky vedení průjezdné dopravy obcí,
ÚP vymezuje koridor X01 pro přeložku silnice II/605, což přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou a
zejména ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
159. ochrana půdorysné historické stopy centra obce a její historické zástavby (včetně památkové chráněných
staveb) x nevhodné stavební zásahy
ÚP v plné míře respektuje historickou stopu centra obce včetně její zástavby a přispívá k jejímu zachování.
Zároveň je stanovena podmínka, že návrhy a projekty na dostavby území a přestavby staveb a ploch zařazených
mezi kulturní hodnoty může zpracovat pouze autorizovaný architekt ČKA pro obor architektura nebo se
všeobecnou působnost (viz článek (B04) výrokové části ÚP).
160. hluk a exhalace z dopravy x požadovaná i stávající zástavba
ÚP vymezuje koridor X01 pro umístění přeložky silnice II/605, což přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní
dopravou a snížení současné míry znečištění ovzduší.
V zastavěném území jsou podél železniční trati č. 170 realizovány protihlukové stěny. ÚP dále stanovuje
podmínku pro případnou výstavbu nových objektů pro bydlení v rámci ochranného pásma dráhy, která je možná
jen za předpokladu prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech.
161. výstavba x těžební činnost (hluk a prach)
Pro snížení negativních dopadů těžby na pohodu bydlení v přilehlých zastavěných a zastavitelných plochách
vymezuje ÚP pásy ploch přírodních (N03, N04), jejichž primárním účelem je optická izolace povrchového lomu od
bydlení a přispění ke snížení prašnosti a hlučnosti.
162. nadzemní vedení VN x požadovaná i stávající výstavba
Požadavek je respektován, podrobněji viz kap. F 5 Odůvodnění ÚP.
163. ochranné pásmo lesa x plánovaná výstavba za dálnicí
ÚP nenavrhuje v blízkosti dálnice žádné zastavitelné plochy ani plochy přestavby.
164. přívalové deště a nevhodná volba kultur na přilehlých polích x zanášení retenční nádrže a splavování bahna
do obce
ÚP přispívá k zachování přirozené retenční schopnosti krajiny stabilizováním veškerých lesních ploch a krajinné
zeleně na území obce. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň snížení rizika sesuvů půdy a vodní
eroze vymezuje ÚP prostorově spojitý ÚSES.
165. zachování vesnického charakteru obce x výšková průmyslová zástavba
ÚP v plné míře respektuje vesnický ráz sídla a přispívá k jeho zachování.
166. zemědělská činnost (hnojení, orání) x blízká zástavba
Není předmětem územního plánování.
167. Střety a problémy v území budou řešeny dle odborného názoru projektanta a v souladu se současně
platnými předpisy.
ÚP při řešení střetů a problémů v území uplatňuje a respektuje příslušné právní předpisy.
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní
struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose:
168. Obec Ejpovice se nachází v rozvojové ose, vzhledem k této poloze požadujeme navrhnout přiměřený rozvoj,
při současném zachování přírodních hodnot území a udržitelného rozvoje. Další požadavky byly stanoveny
již výše.
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ÚP respektuje polohu obce Ejpovice v rámci OB5 Plzeň, která je významným způsobem ovlivněna rozvojovou
dynamikou Plzně. Míra rozvoje je umocněna výraznou vazbou rozvojové oblasti na dálnici D5 a železniční trať č.
170. ÚP umožňuje polyfunkční využití území a vytváří podmínky pro jeho intenzifikaci. Vymezené rozvojové
záměry mají za cíl oživit území obce a posílit jeho roli ve vztahu k Plzni a Rokycanům.
169. Zastavěné území bude vymezeno v souladu s § 58 a souvisejících stavebního zákona.
Hranice zastavěného území byla vymezena dle ke dni 1.3.2016 v souladu s § 58 a navazujících § stavebního
zákona. Hranice zastavěného území je graficky znázorněna ve výkresech I.1, I.2A, I.2B, I.3, I.4, II.1 a II.3.
170. Současně vymezené zastavitelné plochy v ÚP budou respektovány, popř. vymezeny další podle odborného
názoru projektanta, stejně jako plochy přestavby, které stanoví projektant, na základě svého odborného
názoru.
ÚP navrhuje změny v území po analýze stávajícího ÚP, průzkumu území a rešerši relevantních dokumentací, s
přihlédnutím k zájmům občanů, obce, ale i pořizovatele, tj. nalezením souladu zájmů veřejných a soukromých.
Koncepce rozvoje je graficky znázorněna ve výkrese I.2A Hlavní výkres – urbanistická koncepce.
171. Vzhledem k poloze a hodnotám obce (dobrá dopravní dostupnost, přírodní koupaliště-zatopený lom,
navazující přírodní hodnoty a golfové hříště a další) požadujeme navrhnout rozvoj sídelní struktury zejména
pro turistický ruch, bydlení, rekreaci, ale i výrobu a podnikání v blízkosti dálnice tak, aby byla zachování
pohoda bydlení v navazujících částech obce sloužících pro bydlení. Projektant prověří a navrhne rozvoj obce,
podle svého odborného názoru
Viz vyhodnocení požadavku č. 170 kapitoly C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.

b)
b1)

požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení
jejich využití, které bude nutno prověřit
upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem

172. Do územních plánů zapracovat návrh změny vedení silnice II/605 včetně výhledů uvedených v kapitole 5,
které budou zapracovány jako územní rezervy.
II/605 - Praha - Rokycany - Ejpovice - Plzeň - Stříbro - Bor – Rozvadov
Ejpovice, přeložka s jihovýchodním obchvatem
Podkladem použitým při tvorbě Zadání ÚP Ejpovice byly Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, které byly
schváleny usnesením Zastupitelstva kraje č. 834/08 ze dne 2.9.2008.
Kompletní vyhodnocení souladu ÚP Ejpovice s platnými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění
Aktualizací č. 1, 2 a 4 (dále jen „ZÚR PK“) je uvedeno v kapitole A.2 Vyhodnocení souladu s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.

c)

požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění
nebo předkupní právo

c1)

další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s
dotčenými orgány a veřejností

173. Požadujeme respektovat stávající výčet VPS a VPO z ÚPD, pokud to nebude v rozporu se zákonem.
ÚP respektuje VPS a VPO uvedené ve stávající ÚPD obce, z nichž některé již byly realizovány (např. lávka přes
Klabavu, modernizace železniční trati). Kompletní odůvodnění vymezení jednotlivých VPS a VPO je uvedeno
v kapitole F.9 Odůvodnění ÚP.
174. VPO: Požadujeme navržená opatření proti přívalovým dešťům řešit také jako VPO s předkupním právem a s
možností vyvlastnění.
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Specifická protierozní opatření jsou navrhována v plochách N05, N18, N19. Tyto plochy jsou zároveň vymezeny
jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. Ke snížení erozní ohroženosti dále
přispějí plochy travních porostů a přírodní plochy vymezené v souvislosti s ÚSES, které jsou vymezeny jako
veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění. ÚP umožňuje dále realizaci protierozních opatření
v plochách smíšených nezastavěného území (NS) dle potřeby.
175. Další VPS a VPO budou navržena dle odborného názoru projektanta.

d)

požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

176. Nepožaduje se.
ÚP nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.

e)

případný požadavek na zpracování variant řešení

177. Nepožaduje se.
ÚP je zpracován jako invariantní.

f)
f1)

požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s
dotčenými orgány a veřejností

Další požadavky stanovené Zadáním ÚP vycházejí z obecně platných právních předpisů, které ÚP respektuje.
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D.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ

Koncepce rozvoje obce Ejpovice respektuje pozici v sídelní struktuře správního obvodu obce s rozšířenou
posobností (SO ORP) Rokycany a zařazení do rozvojové oblasti OB5 Plzeň.
Koncepce rovněž zohledňuje rozvojové záměry sousedních obcí, kterými jsou Dýšina, Klabava, Kyšice,
Rokycany a Tymákov.
V uvedených obcích byla v rámci zpracování ÚP Ejpovice analyzována jejich ÚPD3:
Obec

ÚPD

Nabytí účinnosti

Dýšina

ÚP Dýšina

12. 3. 2020

Klabava

ÚP Klabava

21. 3. 2013

Kyšice

ÚP Kyšice

1. 5. 2020

Rokycany

ÚP Rokycany

14. 9. 2018

Tymákov

ÚP Tymákov

7. 12. 2019

D.1

Urbanistická koncepce

Z hlediska urbanistické koncepce nejsou v územním plánu vymezeny zastavitelné plochy ani plochy přestavby
s přesahem na území sousedních obcí. Na okraji správního území obce jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
Plocha

Navržený způsob využití

Obec (k.ú.), jehož správního území se
vymezená plocha dotýká

Z18

plocha rodinné rekreace

Kyšice (Kyšice u Plzně)

Charakter využití vymezených ploch respektuje způsob využití v navazujícím stabilizovaném území a není tedy
předpoklad, že by tyto plochy mohly představovat významný vliv zasahující mimo řešené území.

D.2

Dopravní infrastruktura

Z hlediska dopravní infrastruktury nejsou v ÚP vymezeny koridory dopravní infrastruktury, zastavitelné plochy ani
plochy přestavby s přesahem na území sousedních obcí.
Koordinace vymezení koridoru územní rezervy R01 pro prověření budoucího umístění vysokorychlostní
železniční trati (VRT) v úseku Plzeň – Praha je zajištěna (v ÚP Dýšina vymezena jako R2 a R3, v ÚP Klabava
jako plocha územní rezervy 29).

D.3

Technická infrastruktura

ÚP vymezuje koridory technické infrastruktury X10 (koridor pro zdvojení ZVN 400 kV Chrást – Přeštice) a X11
(koridor pro výstavbu vedení VVN 2x110 kV Chrást – Černice). Oba tyto koridory zasahují na území obcí Kyšice
(směr sever) a Tymákov (směr jih). Pro realizaci vedení je nutná koordinace územně plánovací činnosti obcí
Kyšice (koordinace zajištěna) a Tymákov (koordinace zajištěna).

D.4

Ochrana přírody a krajiny, ÚSES

UP obsahuje v oblasti koncepce uspořádání krajiny vymezení skladebných částí územního systému ekologické
stability, které přesahují hranice obce a pokračují na území sousedních obcí, a tudíž vyžadují koordinaci
z hlediska návazností. Jedná se o následující skladebné části ÚSES.
Skladebná část

Obce

Kód záměru / VPO

RBK2006

Kyšice

stav

3

dle evidence KÚ Plzeňského kraje a Ústavu územního rozvoje ČR ke dni 1. 3. 2021
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Skladebná část

Obce

Kód záměru / VPO

RBK2006

Tymákov

N02

LBC 2006/03

Tymákov

stav

LBK RO032-1429

Rokycany

stav

LBK RO031-2004/03

Klabava

stav

LBC 2004/03

Klabava

stav

LBC 2005/06

Kyšice

stav

LBC 2005/06

Dýšina

stav

LBC 2004/02

Dýšina

stav

Důvodem pro vymezení skladebných částí ÚSES na lokální úrovni na územní více obcí je potřeba zajištění
funkčnosti systému ekologické stability v širším území. Vzhledem k charakteru ÚSES a účelu jeho vymezení pro
zvýšení ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti nelze navrhovat skladebné části ÚSES podle
administrativních hranic, ale je nutné respektovat přírodní podmínky území v širších souvislostech.

70

ÚZEMNÍ PLÁN EJPOVICE - ODŮVODNĚNÍ

E.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA),
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Součástí výčtu záležitostí nadmístního významu jsou výhradně záměry, které svým významem, rozsahem nebo
využitím ovlivní území více obcí, popřípadě více krajů (ekvivalent výkladu pojmu „plocha nadmístního
významu“ dle § 2 odst. (1) písm. h) stavebního zákona) a které zároveň nejsou předmětem řešení ZÚR
Plzeňského kraje.
Součástí výčtu záležitostí nadmístního významu jsou pouze:
1. záměry, které by s ohledem na jejich význam, rozsah nebo využití měly být předmětem řešení ZÚR
a nejsou;
2. záměry, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nad rámec území obcí,
které bezprostředně sousedí s řešeným územím.
Koordinace záměrů majících vliv výhradně na území bezprostředně sousedících obcí je popsána v kapitole D
Odůvodnění ÚP a je procesně zajištěna účastí sousedních obcí v rámci společného jednání o návrhu ÚP dle § 50
odst. 2 stavebního zákona a v rámci veřejného projednání návrhu ÚP dle § 52 odst. 1 stavebního zákona.
ÚP neidentifikuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v platných ZÚR Plzeňského
kraje.
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F.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY,
VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ,
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Územní plán Ejpovice respektuje požadavky na udržitelný rozvoj území definovanými právní úpravou územního
plánování, tedy vyvážený poměr podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel v území.
Koncepce rozvoje obce respektuje všechny identifikované přírodní, kulturní a civilizační hodnoty a urbanistické a
architektonické dědictví a vytváří podmínky pro jejich ochranu.
Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině má za cíl přispět k funkční diverzifikaci
území, hospodářskému rozvoji a zvýšení kvality života obyvatel, s nezbytným ohledem na zachování stávajících
hodnot přírodního prostředí. Územním plánem jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitní rozvoj obce se zajištěním
optimálních podmínek pro bydlení, práci i rekreaci. Dostatečným návrhem ploch pro bydlení je zajištěna stabilita
obce a jsou vytvořeny předpoklady pro nárůst obyvatel a zvýšení kvality bydlení.
Územní plán řeší celé správní území komplexně, tj. řeší zastavěné území i nezastavitelné území (volnou krajinu).
Zastavitelné plochy jsou výhradně vymezovány v návaznosti na zastavěné území, v zájmu účelného využívání
území, ochrany přírodních hodnot a zamezení fragmentace krajiny. Vymezení nových zastavitelných ploch a
ploch přestavby pro bydlení, komerční aktivity a výrobu přispěje k posílení sociální atraktivity a stability obce ve
struktuře osídlení širšího území a s ohledem na vyváženost jednotlivých funkčních složek obce a na zajištění
udržitelného rozvoje území.
Koncepce územního plánu vychází z požadavků schváleného Zadání územního plánu Ejpovice a zohledňuje
požadavky nejdůležitějších koncepčních a strategických dokumentů, jimž jsou
a) Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (2020),
b) Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 4 (2019),
c) Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ (2014).
ÚP je navržen v souladu s dalšími oborovými strategickými dokumenty vydanými Plzeňským krajem.
Po stránce formální a obsahové je územní plán zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací
činnosti ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška č. 500/2006“) a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška č. 501/2006“).

F.1 Vymezení řešeného a zastavěného území, vymezení pojmů
F.1.1

Vymezení zastavěného území

(k bodům A01 – A02 Návrhu ÚP)

Územní plán řeší v souladu s požadavky § 43 odst. 4 stavebního zákona celé území obce Ejpovice. Území o
celkové rozloze 773 ha je tvořeno katastrálním územím Ejpovice (634344). Obec má jednu místní část Ejpovice,
která urbanisticky tvoří jeden souvislý celek.
Hranice řešeného území je znázorněna ve všech výkresech grafické části Návrhu ÚP a Odůvodnění Návrhu ÚP.
Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s § 58 stavebního zákona a se zohledněním vydaných
správních rozhodnutí a aktuálního stavu dle map katastru nemovitostí. Skutečný stav zastavění území byl též
prověřen průzkumem území.
Hranice zastavěného území je graficky znázorněna ve výkresech I.1, I.2A, I.2B, I.3, I.4, II.1 a II.3.

F.1.2

Výklad pojmů

(k bodu A03 Návrhu ÚP)
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Pro účely územního plánu jsou definovány vybrané pojmy, jejichž výklad není explicitně vymezen právními
předpisy. Důvodem pro definování pojmů je potřeba zpřesnit jejich význam v zájmu jednoznačné interpretace
v územním plánu. Veškeré definované pojmy jsou v souladu s platnou legislativou, zejména terminologií
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

F.2 Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
F.2.1

Základní koncepce rozvoje území

(k bodu B01 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Definice koncepce rozvoje obce v ÚP vychází z reálného stavu obce, jeho pozice v sídelní struktuře kraje, vazeb
na další území a rozvojových předpokladů kraje a obce.
Definice zásad dále zohledňuje
- požadavky Zadání ÚP (viz kap. C),
- požadavky na udržitelný rozvoj území definované stavebním zákonem a souvisejícími předpisy,
- priority územního plánování stanovené PÚR ČR a ZÚR PK (viz kap. A.1.1 a A.2.1),
- další požadavky definované ZÚR PK (kap. A.2.3 – A.2.13),
- výsledky rozboru udržitelného rozvoje obsaženého a vyhodnocení vztahu územních podmínek
udržitelného rozvoje v ÚAP ORP Rokycany (aktualizace 2014).
Obec Ejpovice se nachází v centrální části Plzeňského kraje, rozloha území je 773 ha, k 1.1.2016 zde žilo 672
obyvatel4. Průměrná nadmořská výška obce je 347 m n. m.
Obec Ejpovice lze zařadit mezi menší venkovská sídla, která plní spíše funkci rezidenčního zázemí větších
center.
Pro rozvojový potenciál obce je rozhodující bezprostřední blízkost Plzně, která je silným pólem rozvoje kraje i
širšího území, a Rokycan. V tomto ohledu je nezanedbatelná i poměrně rychlá dostupnost hlavního města Prahy
po dálnici D5. Vynikající dopravní dostupnost a blízkost spádových sídel, především Plzně, spolu s vyhovující
dostupností veřejné infrastruktury vytváří z Ejpovic atraktivní lokalitu pro bydlení.
Dynamiku rozvoje potvrzuje i poloha obce v rozvojové oblasti OB5 Plzeň se silnou vazbou na IV. A
Transevropský multimodální koridor spojující Prahu s Plzní a Nürnberg, z hlediska obce Ejpovice zejména
vazbou na dálnici D5.
ÚP vytváří podmínky pro posílení autonomie a konkurenceschopnosti obce formou vymezení ploch pro podnikání
a doplněním infrastruktury obce. Pro další zvýšení kvality života v obci vytváří ÚP podmínky pro realizaci přeložky
silnice II/605.
Význam obce ve struktuře osídlení bude dále posílen realizací navrhovaných koridorů elektrických vedení,
v souladu s platnou PÚR ČR a platnými ZÚR Plzeňského kraje.
Vzhledem k poloze obce, jejíž území je protnuto čtyřmi významnými dopravními tahy – dálnicí D5, silnicí I/26,
silnicí II/605 (přecházející ve směru na Plzeň v silnici III/18017) a železniční tratí č. 170, je hlavní podmínkou
rozvoje respektování těchto dopravních cest. Hlavním rozvojovým směrem je intenzifikace využití zastavěného
území a doplňování proluk. Expanze do volné krajiny je dovolena zejména plochám pro bydlení. Pronikání
zástavby do krajiny je v návrhu ÚP řešeno racionálně, s postupem od hranice zastavěného území a se zajištěním
ochrany všech hodnot území.
Pro tvorbu ÚP jsou podstatné i sociodemografické ukazatele. V rámci zpracování ÚP byl analyzován počet
obyvatel, přirozený přírůstek, saldo migrace, celkový pohyb obyvatel, index stáří (počet obyvatel 65 a více let /

4
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počet obyvatel do 14 let * 100), průměrný věk, podíl nezaměstnaných osob a počet dokončených bytů a vývoj
těchto ukazatelů v letech 2004 - 2014. Pro analýzy byly použity údaje Českého statistického úřadu pro ÚAP.

Vývoj počtu obyvatel mezi roky 1869 - 2011
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V dlouhodobém měřítku zaznamenávala obec Ejpovice kontinuální nárůst počtu obyvatel od roku 1869 až do
roku 1930. Po roce 1930 ovšem následoval rapidní pokles počtu obyvatel spojený především s následky druhé
světové války. Relativní stabilizace obyvatelstva nastala na přelomu století a od té doby počet obyvatel postupně
opět roste.

Vývoj počtu obyvatel mezi roky 2000 - 2016
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V krátkodobém měřítku je patrný značný nárůst počtu obyvatel, kdy mezi lety 2000 a 2016 tento počet vzrostl o
184 obyvatel, tedy oproti roku 2000 téměř o +38%. Jak vyplývá z následujících grafů, nárůst počtu obyvatel je
zapříčiněn zejména dlouhodobým kladným migračním přírůstkem, který výrazným způsobem převyšuje přírůstek
přirozený. Příliv obyvatelstva do obce je dán především její výhodnou polohou na spojnici mezi Plzní a Rokycany
a vynikajícím dopravním napojením na významné dopravní tahy - dálnici D5 (exit 67 Ejpovice), silnici I/26, silnici
II/605 a železniční trať č. 170.
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Srovnání: Přírůstek přirozený/migrační mezi roky 2004 - 2014
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Přírůstek celkový mezi roky 2004 - 2014
30
25
20
15
10
5
0
-5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-10
-15
-20

Z uvedeného vývoje lze usuzovat jistou stabilitu počtu obyvatel, kterou lze udržet v první řadě za cenu imigrační
atraktivity obce. Ta spočívá především v nabídce kvalitního bydlení, veřejné infrastruktury a vytváření podmínek
pro volnočasové aktivity. Z toho důvodu musí být vytvořeny podmínky pro bydlení, zejména potřebným
množstvím nově vymezených zastavitelných ploch.
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Index stáří mezi roky 2004 - 2014
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Přestože v posledních letech lze populaci obce sledovat její mírné stárnutí, je stále ještě pozitivním jevem
dlouhodobý index stáří. Po celé sledované období převažovali obyvatelé ve věku 0 – 14 let nad obyvateli starší
65 let. Index stáří v roce 2014 činil 92 (průměr Plzeňského kraje za rok 2014 byl 124).

Průměrný věk mezi roky 2004 - 2014
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Jak bylo řečeno, přírůstek obyvatelstva je způsoben především pozitivním saldem migrace. Do obce se stěhují
převážně lidé v produkčním věku, což se projevuje i na relativně nízkých hodnotách průměrného věku (průměr
Plzeňského kraje za rok 2014 byl 42,1 let).
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Počet dokončených bytů v RD mezi roky 2004 - 2014
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Trend v rozvoji bydlení v obci ukazuje vývoj bytové výstavby. Vývoj počtu dokončených bytů v obci je poměrně
stabilní, v roce 2010 byl největší počet (6). Za sledované období bylo v obci dokončeno 23 bytů v rodinných
domech.
Ekonomické aktivity poskytující pracovní místa v obci jsou především doplněny významnějšími zaměstnavateli
v Plzni a Rokycanech, což je pro obec velmi příznivá situace. V době ekonomického poklesu je velmi důležité
udržení a rozvoj místní ekonomiky. Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných k 31.12.2014 byl v obci Ejpovice
5,2, což je hodnota nižší než krajský průměr 5,6 a celorepublikový průměr 7,4.
Odhad budoucího demografického vývoje
Z výše uvedených statistických údajů je zcela patrné, že v posledních letech dochází v obci Ejpovice ke
kontinuálnímu nárůstu počtu obyvatel, který je dán zejména pozitivním migračním přírůstkem. Přirozený přírůstek
má na nárůst počtu obyvatel spíše sekundární vliv. S ohledem na současné trendy odlivu obyvatel z měst na
venkov za kvalitnějším životním prostředím a zejména s ohledem na ideální polohu obce Ejpovice a její vynikající
dopravní dostupnost lze předpokládat, že v budoucích letech bude počet obyvatel v obci i nadále růst. Zároveň
s tím lze tedy očekávat i další nárůst domovního fondu.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

a)

základní principy

Na základě analýzy stavu obce a jeho vazeb a na základě požadavků dokumentů uvedených v úvodu této
kapitoly jsou stanoveny základní zásady rozvoje obce, jež musí být respektovány při rozhodování o změnách
v územní.
Principem návrhu je proporcionální rozvoj obce zohledňující požadavky udržitelného rozvoje území. Je navržena
stabilizace centra obce podél ulice Hlavní jako území smíšené obytné centra obce a podporována jeho
polyfunkčnost s předpokladem převahy bydlení a komerčních aktivit. Rozvoj ve zbývající části obce je orientován
na stabilizaci obyvatelstva prostřednictvím rozšiřování ploch pro bydlení, rekreační využití stavebního fondu,
stabilizaci a rozvoj průmyslové, zemědělské a lesnické činnosti.
Je preferováno využití vnitřních rezerv území před rozvojem na úkor krajiny.
b)

vztah ÚP a závěrů ÚAP

Základní koncepce ÚP reaguje na závěry vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území obce Ejpovice, které jsou
zapracovány i do Zadání ÚP. Další podstatnou částí ÚAP, která se promítá do koncepce rozvoje obce a do
celkového řešení ÚP je rozbor udržitelného rozvoje území, provedený formou SWOT analýzy pro územní celek
POÚ Rokycany.
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Vedle požadavků na zapracování záměrů z nadřazených dokumentací jsou pro řešení ÚP důležité zejména tyto
body rozboru udržitelného rozvoje území.
- vynikající dopravní napojení a dostupnost vyšších center,
- dostupnost sítí technického vybavení, zejména plyn, vodovody, kanalizace,
- dostavba čistíren odpadních vod,
- dlouhodobý nárůst populace – kladné migrační saldo,
- trvající zájem o bydlení v suburbánních zónách plzeňské aglomerace,
- dostupnost pracovních pozic v průmyslových zónách při dálnici D5,
- snížení imisní a hlukové zátěže výstavbou přeložek a obchvatů obcí,
- hluková zátěž vlivem provozu železničního koridoru,
- CHLÚ Ejpovice se zásobami keramických jílů a možnost jejich těžby,
- vodní eroze v oblasti vodních toků a na plochách zemědělské půdy,
- fragmentace krajiny a bariérová funkce dálnice a železničního koridoru,
- vysoký podíl ZPF a tradice zemědělství.
Koncepce se dále opírá o tyto závěry rozboru udržitelného rozvoje:
a) Vlivy na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území - při nerealizování rozvojové koncepce ÚP jsou
následující hrozby:
- znehodnocení půdy vlivem eroze,
- živelný rozvoj zástavby bez komplexní koncepce a bez regulací,
- necitlivá výstavba ve vztahu k přírodním a krajinným hodnotám,
- rozvoj stavební činnosti na úkor zemědělské a lesní půdy,
- zhoršená flexibilita a reakce nabídky na současné trendy trávení volného času.
b) Vlivy na využití silných stránek a příležitostí řešeného území - uskutečnění navrhovaných aktivit ve
využití území umožňuje:
- zkvalitňování bydlení,
- zlepšení občanské vybavenosti a rozšíření služeb pro stabilizaci obyvatel obce,
- snížení imisní a hlukové zátěže výstavbou přeložky silnice II/605,
- ekonomický rozvoj, podpora služeb malého a středního podnikání,
- zkvalitňování technické vybavenosti,
- doplnění veřejné zeleně,
- využití přírodního potenciálu pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
- dobudování a realizace prvků ÚSES,
- zvýšení retenčních schopností krajiny vhodnou výsadbou vegetace.

F.2.2

Základní koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území

(k bodům B02 – B03 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Vymezení hodnot a požadavky na jejich ochranu vychází z:
a) právních předpisů týkajících se ochrany přírody a krajiny a přírodních zdrojů
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb.,
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů,
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-

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a
změny ochranných pásem vodních zdrojů,
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
b) z priorit územního plánování definovaných platnou PÚR ČR a platnými ZÚR PK,
c) z rozboru udržitelného rozvoje území obce dle ÚAP ORP Rokycany (aktualizace 2014),
d) z vyhodnocení stavu území.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Na území obce lze identifikovat tyto přírodní hodnoty:
a) volná krajina na území obce vyjma ploch určených tímto územním plánem k zastavění;
b) přírodní památka Ejpovické útesy,
c) přírodní památka Pod starým hradem,
d) registrovaný významný krajinný prvek Na Průhoně;
e) významné krajinné prvky dle §3 a §4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tedy vodní
toky Klabava a Ejpovický potok s přítoky a jejich údolní nivy, vodní nádrž Ejpovice, plochy lesů,
f) skladebné části územního systému ekologické stability, vymezené v kapitole E.3 Návrhu ÚP a v grafické
části Návrhu ÚP – výkres I.2a Hlavní výkres – urbanistická koncepce a uspořádání krajiny,
g) výhradní ložiska nerostných surovin,
h) migračně významné území,
i) vodní zdroje,
j) plochy zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany.
Uvedené hodnoty jsou zakresleny ve výkrese II.1. Koordinační výkres.
ÚP obce potvrzuje existující přírodní hodnoty uvedené v předchozím textu a definuje požadavek, že tyto hodnoty
musí být při rozvoji obce a při rozhodování o změnách v území respektovány a chráněny resp. odpovídajícím
způsobem využívány a rozvíjeny.
ÚP uvádí požadavky na ochranu přírodních hodnot při výstavbě a dalších činnostech spojených s výstavbou a
rozvojem obce. Je zřejmé, že hlavním nástrojem ochrany hodnot není územní plán, ale systematické uplatňování
příslušných právních předpisů vztahujících se k jednotlivým hodnotám uvedených v předchozím textu.

F.2.3

Základní koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území

(k bodům B04 – B06 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Vymezení kulturních hodnot a požadavky na jejich ochranu vyplývají z:
a) právních předpisů týkajících se ochrany památek a kulturního dědictví
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
b) z priorit územního plánování definovaných platnou PÚR ČR a platnými ZÚR PK,
c) z rozboru udržitelného rozvoje území obce dle ÚAP ORP Rokycany (aktualizace 2014),
d) z vlastního vyhodnocení stavu území obce.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění
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Na území obce jsou identifikovány kulturní hodnoty:
a) nemovité kulturní památky – kaple sv. Jana Nepomuckého, venkovská usedlost č. p. 1, venkovská
usedlost č. p. 2, venkovská usedlost č. p. 3,
b) architektonicky cenné stavby:
- dům č. p. 96,
c) historická urbanistická struktura obce,
d) území s archeologickými nálezy.
Uvedené hodnoty jsou zakresleny ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
ÚP Ejpovice vymezuje kulturní hodnoty na území obce, které musí být při rozvoji obce a při rozhodování o
změnách v území respektovány a chráněny resp. odpovídajícím způsobem využívány a rozvíjeny.
Ochrana kulturně-historických hodnot se řídí dále uvedenými právními předpisy. Územní plán proto definuje
pouze základní podmínku týkající se řešení výstavby v územích kulturních hodnot. S ohledem na potřebu
zajištění vysoké kvality návrhů staveb, na něž se vztahuje památková ochrana resp. ochrana dalších kulturních
hodnot, je stanovena podmínka zpracování architektonické části projektové dokumentace staveb výhradně
autorizovaným architektem. Požadavek se netýká staveb a ploch náležejících do hodnoty „území
s archeologickými nálezy“, vzhledem k jeho značnému rozsahu pokrývajícímu téměř celou centrální část obce,
s výjimkou nemovité kulturní památky, která je samostatnou kulturní hodnotou.

F.2.4

Základní koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot

(k bodu B07 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Vymezení uvedených civilizačních hodnot vyplývá z:
a) z priorit územního plánování definovaných platnou PÚR ČR a platnými ZÚR PK,
b) z rozboru udržitelného rozvoje území obce dle ÚAP ORP Rokycany (aktualizace 2014),
c) z vlastního vyhodnocení stavu území obce.
Ochrana jmenovaných civilizačních hodnot je zajištěna respektováním následujících právních předpisů, které
definují podmínky ochrany a stanovují rovněž příslušná ochranná pásma jednotlivých staveb a zařízení:
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších
předpisů,
- Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Na území obce jsou identifikovány tyto civilizační hodnoty:
a) síť dálnic (D5) a silnic I., II. a III. třídy (I/26, II/605, III/18017, III/18023, III/2327),
b) celostátní železniční trať č. 170,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

veřejné komunikace,
značené turistické trasy,
značené cyklistické trasy č. 3, 2124 a 2159,
vodovodní řady,
kanalizační síť,
energetické rozvody a transformační stanice,
plynovodní zařízení a rozvody,
produktovod
telekomunikační zařízení a vedení,
zařízení pro sběr a třídění odpadů,
zařízení komerčního občanského vybavení,
hřbitov,
výrobní areály,
povrchový lom žáruvzdorných jílů,
veřejná prostranství a sportoviště,
turistická atraktivita – technická památka Vodní tunely u Ejpovic.

Uvedené hodnoty jsou zakresleny ve výkrese II.1. Koordinační výkres.

F.2.5

Limity využití území

V předchozím textu bylo několikrát uvedeno, že ochrana hodnot území je zajišťována řadou právních předpisů,
které určují podmínky ochrany hodnot a v řadě případů i ochranná pásma. Z existence těchto právních předpisů
vyplývají limity využití území, které významnou měrou omezují možnosti rozvoje obce a jsou pro stanovení
koncepce rozvoje obce a ochrany jeho hodnot určující.
Na území obce byly identifikovány dále uvedené limity, které jsou v konkrétním průmětu zakresleny ve výkrese
II.1 Koordinační výkres.
Limit

Ochranné pásmo

Právní předpis

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
dálnice D5

100 m od osy přilehlého jízdního
pásu na každou stranu

silnice I. třídy

50 m od osy vozovky, nebo od
osy přilehlého jízdního pásu na
každou stranu

silnice II. třídy
silnice III. třídy
místní komunikace II.
třídy

15 m od osy vozovky, nebo od
osy přilehlého jízdního pásu na
každou stranu

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

dráha celostátní

60 m od osy krajní koleje,
30 m od obvodu dráhy

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších
předpisů;
vyhláška č. 177/1995 Sb. – stavební a technický řád drah,
v platném znění

letiště

-

zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění
pozdějších předpisů

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
nadzemní vedení 220 kV
– 400 kV včetně

20 m od krajních vodičů

nadzemní vedení 35kV 110 kV

12 m od krajních vodičů (*15m)

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů
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Limit

Ochranné pásmo

nadzemní vedení 1kV 35 kV včetně

7 m od krajních vodičů (*10m)

elektrická stanice

20m od hrany objektu u stanice
s napětím nad 52 kV; u stanic
nad 52kV: 7m (*10m) u
stožárové stanice, 2 m u
kompaktní a zděné stanice, 1 m
u vestavěné stanice

výrobna elektřiny

20 m od hrany objektu

středotlaký plynovod

1 m od vedení v zastavěném
území, 4 m od vedení mimo
zastavěné území

vysokotlaký plynovod

4 m od vedení (bezpečnostní
pásmo 15 m u DN do 100, 20 m
u DN do 250, 40 m u DN nad
250)

technologický objekt
zásobování plynem
včetně regulační stanice

4 m od hrany objektu

produktovod

300 m od osy potrubí

vodovodní řad

1,5 m od vnějšího líce stěny
potrubí u DN do 500 mm, 2,5 m
od vnějšího líce stěny potrubí u
DN nad 500 mm, nad
DN 200mm při uložení v hloubce
2,5m +1m ke stanovenému OP

technologický objekt
zásobování vodou

-

kanalizační řad

1,5 m od vnějšího líce stěny
potrubí u DN do 500 mm, 2,5 m
od vnějšího líce stěny potrubí u
DN nad 500 mm, nad
DN 200mm při uložení v hloubce
2,5m +1m ke stanovenému OP

komunikační vedení

1,5 m od vedení

Právní předpis
*(podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona (č.
458/2000 Sb.) se po nabytí účinnosti energetického
zákona nezměnila ochranná pásma stanovená v
elektroenergetice a teplárenství podle předchozích
právních předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona
79/1957 Sb., platného před rokem 1994)

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů;
norma TPG 92025

zákon č.161/2013 Sb. ČSN 65 0204

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů;
norma TNV 75 6011

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů

OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
území s archeologickými
nálezy

-

nemovité kulturní
památky

-

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů;
vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č.
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
migračně významné
území

-

§ 3 odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

významný krajinný prvek
ÚSES
OCHRANA LESA
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Limit

Ochranné pásmo

Právní předpis

lesy hospodářské /
ochranné/ zvláštního
určení

50 m

vzdálenost 50 m od
okraje lesa

-

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI GEOLOGICKÝMI VLIVY
poddolované území

-

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů;
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území

OCHRANA NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ
chráněné ložiskové území

-

výhradní ložisko
dobývací prostor

-

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 364/1992 Sb. MŽP ČR o chráněných
ložiskových území

OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ
vodní plocha

-

vodní tok

provozní pásmo vodního toku –
6m

vodní zdroje

ochranné pásmo vodních zdrojů
II. a III. stupně a nezařazené –
dle grafického vyjádření

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění
pozdějších předpisů;
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam
vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
záplavové území Q100

-

aktivní zóna záplavového
území

-

území zvláštní povodně
pod vodním dílem

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění
pozdějších předpisů);
vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování
návrhu a stanovení záplavového území

OCHRANA PŮD

I. a II. třída ochrany
zemědělské půdy

-

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu;
vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro
jejich vedení a aktualizaci;
metodický pokyn Ministerstva životního prostředí
OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996 k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu

100 m od okraje hřbitova

§ 17 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů,
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů

DALŠÍ LIMITY
hřbitov

objekty požární ochrany
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F.3 Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
F.3.1

Návrh urbanistické koncepce

(k bodům C01 – C02 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Návrh urbanistické koncepce vychází z analýzy historického vývoje a současného stavu obce. Zohledňuje dále:
- požadavky Zadání ÚP (viz kap. C Odůvodnění ÚP),
- požadavky na udržitelný rozvoj území definované stavebním zákonem a souvisejícími předpisy,
- priority územního plánování stanovené Politikou územního rozvoje ČR a ZÚR PK (viz kap. A.1.1 a
A.2.2),
- další požadavky definované ZÚR PK (kap. A.2.3 – A.2.13),
- výsledky rozboru udržitelného rozvoje obsaženého a vyhodnocení vztahu územních podmínek
udržitelného rozvoje v ÚAP ORP Rokycany (aktualizace 2014),
- základní koncepci rozvoje území obce a ochrany a rozvoje jeho hodnot (viz kap. C.1 ÚP),
- limity využití území (viz kap. F.2.5 Odůvodnění ÚP),
- návrhy vlastníků a obce na změny využití pozemků.
a)

historický vývoj

Krajina v místě dnešní obce Ejpovice byla osídlena již zhruba v době 3. století př. n. l., o čemž svědčí mnohé
nálezy pohřebišť. Původní vesnice byla založena v 11. - 12. století našeho letopočtu plzeňským měšťanem
jménem Epo, který vlastnil část obce, a rozkládala se v údolí mezi Čilinou a Skálami.
První písemná zmínka o Ejpovicích pochází z roku 1331, kdy vesnice patřila špitálu sv. Máří Magdalény v Plzni.
Konrád z Dobřan zakoupil Ejpovice pro tento špitál a král Jan Lucemburský vesnici osvobodil od placení
královské berně.
Určujícím rozvojovým prvkem byla pro obec zemská stezka vedoucí tudy z Bavorska do Čech. Na původní
královské cestě z Norimberka do Prahy stával hrad, který sloužil jako ochranná pevnost pro obyvatele. Z roku
1375 jsou známi dva vladykové Ejpovští – Štěpán a Zifríd, kteří se usadili na „Starém zámku“ u Ejpovic (Hrádek).
Hrádek se nacházel naproti vesnici Klabavě a stal se sídlem téměř všech pánů Ejpovských. V držení vesnice se
postupně vystřídalo mnoho pánů a vladyků (např. 1379 Ctibor ze Švamberka, 1398 Beneš z Ejpovic, 1505
Staněk z Pavlovic a další). Až roku 1537 prodali Kryštof a Václav Točníkové z Křimic spolu se svým strýcem
Janem tvrz Ejpovice (nové sídlo šlechty, nacházelo se ve vsi), ves Kyšice a Hrádek městu Plzni. Od té doby
Hrádek pustl a již nikdy nebyl obydlen. Do dnešní doby se dochovala jen malá část hradního zdiva a označení ,K
Starému zámku“.
V 17. století byla v obci zahájena intenzivní těžba železných rud a byl zde postaven vodní hamr, který pracoval
pro Horomyslické železárny.
Vesnice byla rozdělena pod držení Rokycan a města Plzně. Toto rozdělení je patrné i ze stavebního stylu
jednotlivých, do dnešní doby zachovaných, zemědělských usedlostí z přelomu 19. století. Usedlosti, které byly
pod správou města Plzně, měly své vjezdy postaveny v barokním stylu a naopak usedlosti spadající pod
Rokycany stavěly se ve stylu renesančním.
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Obrázek 2 - Obec Ejpovice na mapě stabilního katastru 1826 - 1843

II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

a)

základní principy

Urbanistická koncepce v návrhu ÚP reflektuje základní zásady koncepce rozvoje obce a definuje podmínky pro
rozvoj obce jako celku a jeho částí. Koncepce je zaměřena na stabilizaci a posílení centra obce jako
urbanistického těžiště obce a území podél páteřní ulice Hlavní. Centrem obce je chápáno území podél ulice
Hlavní od Základní školy až po Kapli sv. Jana Nepomuckého.
Rozvojové možnosti obce jsou determinovány liniovými stavbami, které v území vytváří obtížně překročitelné
bariéry. Jedná se zejména o dálnici D5, silnici I/26, silnici II/605, železniční trať č. 170 a stávající a navrhovaná
vedení VN / VVN s ochrannými pásmy. Další významnou bariéru představuje povrchový lom v západní části
území obce, který se vymezením plochy N16 pro těžbu nerostů (NG) samotnému sídlu ještě přiblíží.
Pro zlepšení prostupnosti území zejména v příčném směru je navržen systém veřejných prostranství (DS), která
zajišťují nevyhovující přístup do izolovaných částí obce, zvyšují propustnost dopravní sítě propojením slepých
komunikací v souvislosti s rozvojem nové výstavby a zároveň plní společenskou funkcí - umožňují vytvoření
ploch pro setkávání a pobyt obyvatel, rodin s dětmi, pejskařů či projíždějících cyklistů.
Rozvoj obce je soustředěn do nových zastavitelných ploch dotvářejících urbanistickou strukturu a posilující
žádoucí kompaktnost zástavby, přispívající ke sjednocení obce. Doplnění proluk ve stávající zástavbě a
nahrazení nevyhovujícího způsobu využití novými plochami lépe odpovídajícími poloze v centru obce je
základním předpokladem vytvoření skutečného a funkčního, nikoliv jen geografického těžiště území.
Pro zajištění udržitelnosti a životnosti centra, resp. těžiště obce jsou plochy vymezeny jako smíšené a mohou být
naplněny dle momentálních potřeb a požadavků. Pestrost ve využití území a různorodá nabídka služeb zlepší
kvalitu obytného prostředí a atraktivitu území nejen pro obyvatele obce.
ÚP respektuje a stabilizuje průmyslový areál. S ohledem na hospodárné nakládání s existující veřejnou
infrastrukturou a investicemi, které do ní byly vložené, vymezuje ÚP nové plochy výroby a skladování v
bezprostřední návaznosti na ty stabilizované a minimalizuje tak nové infrastrukturální investice.
Rozvojové plochy pro bydlení doplňují proluky mimo centrum obce a dále navazují na zastavěné území tam, kde
je další rozvoj žádoucí a možný, z hlediska výskytu limitů a hodnot území. Cílem ÚP je dotvoření urbanistické
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struktury obce, proto jsou přednostně určeny k realizaci plochy v zastavěném území a v bezprostřední návaznosti
na hranici zastavěného území. ÚP předpokládá nejintenzivnější rozvoj bydlení východním směrem, kde již
v současné době probíhá intenzivní výstavba. Je to dáno zejména jednotlivými bariérami, které k sídlu
bezprostředně přiléhají: sever – železniční trať č. 170, západ – povrchový lom žáruvzdorných jílů, jih – silnice
II/605.
V okrajových polohách jsou zachovány plochy rodinné rekreace, které ale v celkovém měřítku v obci
nepředstavují nijak zásadní způsob využití území. Jedná se spíše o drobné rekreační objekty (zahrádkářské
chaty), bez výraznějšího potenciálu dalšího rozvoje.
Další forma rekreace - rekreace hromadná - představuje v životě a struktuře obce významnější roli. V návaznosti
na vodní nádrž Ejpovice je stabilizována poměrně rozsáhlá plocha autokempu, která je využívaná zejména
v letních měsících a existuje zde potenciál dalšího rozvoje.

F.3.2

Vymezení zastavitelných ploch

(k bodu C03 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Pro vymezení zastavitelných ploch byly vedle zásad územního rozvoje obce a principů urbanistické koncepce
stanovených návrhem ÚP rozhodující tyto podklady:
- Zadání ÚP (viz kap. C),
- Územní plán sídelního útvaru Ejpovice schválený 16.9.1997,
- Změna č. 1 a 2 Územního plánu sídelního útvaru Ejpovice schválena 31.10.2005,
- Změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Ejpovice schválena 28.12.2014,
- průzkumy zpracovatele.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

a)

základní principy

Vymezení zastavitelných ploch je provedeno s ohledem na zásady rozvoje obce a urbanistickou koncepci.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve smyslu § 2, odst. 1, písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 43 tohoto zákona. Jako plochy zastavitelné jsou vymezeny
plochy změn výhradně vně zastavěného území, určené pro zastavění, tj. plochy smíšené obytné, rekreaci,
dopravní infrastrukturu, výrobu a skladování, apod.
Vymezení zastavitelných ploch respektuje limity využití území, jejichž výčet je uveden v kapitole F.2.5 Limity
využití území tohoto Odůvodnění ÚP.
b)

zařazení návrhových ploch z platné ÚPD

ÚP zahrnul na základě požadavku obce a projednaného a schváleného Zadání ÚP do svého řešení většinu
zastavitelných ploch vymezených předchozí územně plánovací dokumentací a vymezil je jako:
- stabilizované plochy, kam jsou zařazeny plochy již zastavěné nebo plochy, jež není z metodického
hlediska správné vymezovat jako zastavitelné,
- zastavitelné plochy,
- plochy přestavby,
- případně jako plochy územní rezervy.
Využití všech ploch převzatých z platné ÚPD je upraveno dle metodiky použité v ÚP, která je odlišná od metodiky
přechozí ÚPD.
Záměry vymezené v předchozí ÚPD byly posouzeny z hlediska platných limitů využití území a byla prověřena
jejich potřeba dle aktuálních podmínek v území. Výsledek posouzení zobrazuje následující tabulka:
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Označení plochy
v předchozí ÚPD

Navrhovaný způsob
využití

Výsledek
posouzení

Popis, odůvodnění

30

zastávka ČD

záměr již byl
realizován

plocha je vymezena jako stabilizovaná plocha pro
drážní dopravu (DZ)

31

parkoviště, točna
autobusu

nepřevzato

realizace parkoviště a točny autobusu není
aktuální; plocha je vymezena jako plocha přestavby
smíšená obytná vesnická (SV)

34

lávka pro pěší

záměr již byl
realizován

plocha je vymezena jako stabilizovaná plocha pro
silniční dopravu (DS)

35

plochy bydlení (12
rodinných domů)

převzato

plocha je vymezena jako zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická (SV)

36

plochy bydlení (4 rodinné
domy)

převzato
částečně (záměr
již byl zčásti
realizován)

v ploše byl již 1 rodinný dům realizován a tato
plocha je vymezena jako stabilizovaná plocha
smíšená obytná (SV), zbytek plochy je vymezen
jako zastavitelná plocha smíšená obytná vesnická
(SV)

37

plochy bydlení (8
rodinných domů)

převzato

plocha je vymezena jako plocha přestavby smíšená
obytná vesnická (SV)

38

plochy bydlení (11
rodinných domů)

převzato

plocha je vymezena jako plocha přestavby smíšená
obytná vesnická (SV)

39

plochy bydlení (8
rodinných domů)

zahrnuto

plocha je vymezena jako stabilizovaná plocha
smíšená obytná (SV)

40

plochy bydlení (3 rodinné
domy)

převzato
částečně (záměr
již byl zčásti
realizován)

část plochy již byla zastavěna a je vymezena jako
stabilizovaná plocha smíšená obytná (SV), zbytek
plochy je vymezen jako zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická (SV)

41

plochy bydlení (5
rodinných domů)

převzato
částečně (záměr
již byl zčásti
realizován)

část plochy již byla zastavěna a je vymezena jako
stabilizovaná plocha smíšená obytná (SV), zbytek
plochy je vymezen jako zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická (SV)

42

plochy bydlení (12
rezidenčních domů)

převzato
částečně (záměr
již byl zčásti
realizován)

část plochy již byla zastavěna a je vymezena jako
stabilizovaná plocha smíšená obytná (SV), zbytek
plochy je vymezen jako zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická (SV)

43

plochy bydlení (6
rodinných domů)

převzato
částečně (záměr
již byl zčásti
realizován)

část plochy již byla zastavěna a je vymezena jako
stabilizovaná plocha smíšená obytná (SV), zbytek
plochy je vymezen jako zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická (SV)

44

plochy bydlení (3 rodinné
domy)

převzato

plocha je vymezena jako zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická (SV)

45

plochy bydlení (14
rodinných domů)

zahrnuto
částečně

část plochy je vymezena jako stabilizovaná plocha
smíšená obytná (SV), možnost výstavby na zbytku
plochy je značně limitována ochrannými pásmy
elektrorozvodů, distribuční trafostanice, regulační
stanice VTL plynovodu – z tohoto důvodu není
zbytek plochy převzat

46

plochy bydlení (13
rodinných domů)

zahrnuto
částečně

část plochy je vymezena jako stabilizovaná plocha
smíšená obytná (SV), zbytek plochy je vymezen
jako zastavitelná plocha smíšená obytná vesnická
(SV)

47

plochy bydlení (6
rodinných domů)

převzato

plocha je vymezena jako zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická (SV)
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Označení plochy
v předchozí ÚPD

Navrhovaný způsob
využití

Výsledek
posouzení

Popis, odůvodnění

48

plochy bydlení (7
rezidenčních domů)

převzato
částečně

z urbanistického hlediska a s ohledem na zvýšené
infrastrukturální náklady není vhodné rozvíjet novou
zástavbu v tomto území v takové míře, jak je
stanoveno v ÚPSÚ Ejpovice, z toho důvodu je
zastavitelná plocha smíšená obytná (SV)
vymezena v redukované podobě

49

úprava retenční nádrže

zahrnuto

plocha retenční nádrže je vymezena jako
stabilizována plocha vodní a vodohospodářská (W)

51

stávající ovocný sad

zahrnuto

plocha je vymezena jako stabilizovaná plocha
smíšená nezastavěného území (NS), která
umožňuje umístění ovocného sadu

52

územní rezerva pro
rozšíření VR tratě

nepřevzato

dle aktuálních podkladů je vedení vysokorychlostní
železniční trati sledováno v jiné trase; v souladu s
platnými ZÚR Plzeňského kraje je vymezena
územní rezerva R01 pro prověření umístění
vysokorychlostní železniční trati v severní části
obce Ejpovice

53

suchý poldr

nepřevzato

v rámci zpracování ÚP nebyla vyhodnocena
potřeba vymezení suchého poldru

54

čistička odpadních vod

převzato

plocha je vymezena jako plocha přestavby
technické infrastruktury (TI)

55

památkově chráněný
objekt – zřícenina hradu
Hrádek

převzato

zřícenina hradu Hrádek je chráněna jako
maloplošné zvláště chráněné území – přírodní
památka Pod starým hradem a ÚP toto zcela
respektuje

c)

návrhy vlastníků a obce

Na základě požadavku schváleného Zadání ÚP vyhodnotil zpracovatel požadavky vlastníků na změny využití
pozemků v jejich vlastnictví a požadavky obce na změny využití ploch v území obce.
Výsledek vyhodnocení zobrazuje následující tabulka:
Žadatel

Dotčené
parcely

Navrhovaný
způsob využití

Výsledek
posouzení

Odůvodnění

Špryňarová

1218/2, 171,
168, 183/3,
183/2,
183/17,
1218/3

bydlení

nevymezeno

Pozemky p.č. 1218/2, 1218/3 jsou vymezeny jako
stabilizované plochy silniční dopravy (DS). Ostatní
pozemky nejsou s ohledem na zábor ZPF I. třídy
vymezeny jako zastavitelné plochy pro bydlení.

Hucl

266/2

bydlení

vymezeno
částečně

část pozemku je vymezena jako plocha přestavby
pro přístupovou komunikaci k železniční trati č. 170,
zbytek plochy je vymezen jako stabilizovaná plocha
smíšená obytná vesnická (SV)

Pretl,
Pretlová

253/3

rekreace
individuální

vymezeno

Plocha je vymezena jako stabilizovaná plocha
rekreace individuální (RI). V plochách RI lze
umisťovat stavby v souladu s podmínkami pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití
stanovenými v kapitole F výrokové části ÚP.

Cingrošovi,
Šaškovi

částečně
216,
částečně 220

bydlení

vymezeno

podnět potvrzuje záměr z původního ÚPSÚ, části
pozemků jsou vymezeny jako zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická (SV)
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Žadatel

Dotčené
parcely

Navrhovaný
způsob využití

Výsledek
posouzení

Odůvodnění

Kovaříková

262/2,
262/28,
262/3, část
262/1,
1211/7

bydlení nebo
rekreace

vymezeno
částečně

pozemky p.č. 262/1, 262/2 nebo jejich části jsou
vymezeny jako zastavitelná plocha smíšená obytná
vesnická (SV);
pozemky p.č. 262/3, 262/28 jsou vymezeny jako
stabilizované plochy smíšené obytné vesnické (SV);
pozemek p.č. 1211/7 je vymezen jako stabilizovaná
plocha silniční dopravy (DS)

Sládek

820

bydlení

vymezeno
částečně

podnět potvrzuje záměr z původního ÚPSÚ, část
pozemku je vymezen jako zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická (SV)

Hercíková,
Zborník

823/1

zrušení koridoru
pro místní
komunikaci

zohledněno

na pozemku p.č. 823/1 je vymezena zastavitelná
plocha Z19 (DS) pro veřejnou komunikaci z důvodu
potřeby zajistit dopravní napojení a dopravní
obsluhu zastavitelné plochy Z06 (SV

d)

přehled vymezených zastavitelných ploch s uvedením důvodu pro jejich zařazení

ÚP vymezuje 24 zastavitelných ploch o celkové výměře 24,72 ha.
Označení

Využití plochy

Důvod pro vymezení

Z01

TI – plocha technické infrastruktury

vymezeno na základně požadavku Zadání ÚP;
převzato z platné ÚPD (plocha 54)

Z03

SV - plocha smíšená obytná vesnická

zčásti převzato z platné ÚPD (plocha 36);
akceptovaný požadavek vlastníků (Cingrošovi,
Šaškovi)

Z04

SV - plocha smíšená obytná vesnická

zčásti převzato z platné ÚPD (plocha 35);

Z05

SV - plocha smíšená obytná vesnická

zčásti převzato z platné ÚPD (plocha 48)

Z06

SV - plocha smíšená obytná vesnická

zčásti převzato z platné ÚPD (plocha 47)

Z07

SV - plocha smíšená obytná vesnická

zčásti převzato z platné ÚPD (plocha 46)

Z10

SV - plocha smíšená obytná vesnická

převzato z platné ÚPD (plocha 44)

Z12

DS – plocha pro silniční dopravu

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu zlepšení
prostupnosti krajiny, rozšíření sítě zemědělských
komunikací a využití stávajícího podchodu pod
dálnicí D5

Z13

SV - plocha smíšená obytná vesnická

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu doplnění
urbanistické struktury obce;

Z14

V – plocha výroby a skladování

převzato z platné ÚPD

Z15

SV - plocha smíšená obytná vesnická

zčásti převzato z platné ÚPD (plocha 42)

Z16

SV - plocha smíšená obytná vesnická

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu doplnění
urbanistické struktury obce;
zčásti převzato z platné ÚPD (plocha 43)

Z17

SV - plocha smíšená obytná vesnická

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu doplnění
urbanistické struktury obce;

Z18

RI – plocha rodinné rekreace

převzato z platné ÚPD

Z19

DS – plocha pro silniční dopravu

zčásti převzato z platné ÚPD
vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu zajištění
dopravního napojení a dopravní obslužnosti
zastavitelné plochy Z06

Z21

V – plocha výroby a skladování

převzato z platné ÚPD
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Označení

Využití plochy

Důvod pro vymezení

Z22

DS – plocha pro silniční dopravu

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu propojení
stávajících i navrhovaných komunikací a dotvoření
uličního systému a zajištění dopravního napojení a
dopravní obslužnosti zastavitelných ploch Z13,
Z15, Z16, Z17 a Z29.

Z24

DS – plocha pro silniční dopravu

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu zlepšení
prostupnosti krajiny a rozšíření sítě zemědělských
komunikací

Z25

DS – plocha pro silniční dopravu

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu zlepšení
prostupnosti krajiny, rozšíření sítě zemědělských
komunikací a propojení stávající komunikace
vedoucí od sídla ke hřbitovu (s návazností na
zastavitelnou plochu Z26) s nově navrženou
zastavitelnou plochu Z24 podél železniční trati;
vymezením plochy Z25 zároveň dochází k obnově
historické cesty v krajině doložitelné v historických
mapách (viz obrázek níže) a jejíž pozemek je
dodnes vymezen v katastru nemovitostí

Z26

DS – plocha pro silniční dopravu

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu zlepšení
prostupnosti krajiny, rozšíření sítě zemědělských
komunikací a propojení stávající komunikace
vedoucí od sídla ke hřbitovu se silnicí III/2327;
vymezením plochy Z26 zároveň dochází k obnově
historické cesty v krajině doložitelné v historických
mapách (viz obrázek níže) a jejíž pozemek je
dodnes vymezen v katastru nemovitostí

Z27

DS – plocha pro silniční dopravu

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu zlepšení
prostupnosti krajiny, rozšíření sítě zemědělských
komunikací a využití stávajícího podchodu pod
dálnicí D5;
vymezením plochy Z27 zároveň dochází k obnově
historické cesty v krajině doložitelné v historických
mapách (viz obrázek níže) a jejíž pozemek je
dodnes vymezen v katastru nemovitostí

Z28

V – plocha výroby a skladování

převzato z platné ÚPD

Z29

SV - plocha smíšená obytná vesnická

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu doplnění
urbanistické struktury obce;

Z30

SV - plocha smíšená obytná vesnická

vymezeno po dohodě se zadavatelem na základě
podnětu vlastníka (p. Polster)

Z31

P – plocha veřejných prostranství

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu zajištění
dostatečné plošné výměry optimálně dostupné
plochy veřejného prostranství se zásadním
uplatněním zeleně v nově vznikající obytné
zástavbě při východním okraji sídla
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Obrázek 3 - Letecký snímek východní části území obce Ejpovice z roku 1952 (obnova cest – zastavitelné plochy Z25, Z26)

Obrázek 4 - Letecký snímek východní části území obce Ejpovice z roku 1952 (obnova cesty - zastavitelná plocha Z7)

F.3.3

Vymezení ploch přestavby

(k bodu C04 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Pro vymezení ploch přestavby byly vedle zásad územního rozvoje obce a principů urbanistické koncepce
stanovených návrhem ÚP rozhodující tyto podklady:
- Zadání ÚP,
- Územní plán sídelního útvaru Ejpovice schválený 16.9.1997,
- Změna č. 1 a 2 Územního plánu sídelního útvaru Ejpovice schválena 31.10.2005,
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-

Změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Ejpovice schválena 28.12.2014,
průzkumy zhotovitele.

II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

a)

základní principy

Vymezení ploch přestavby je provedeno s ohledem na zásady rozvoje obce a urbanistickou koncepci.
Plochy přestavby jsou vymezeny v souladu s § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění.
Vymezení ploch přestavby respektuje limity využití území, jejichž výčet je uveden v kapitole F.2.5 Limity využití
území tohoto Odůvodnění ÚP.
Jako plochy přestavby byly vymezeny nevyužívané, nevhodně nebo nedostatečně využívané plochy. Plochy
přestavby jsou vymezeny uvnitř zastavěného území.
b)

přehled vymezených ploch přestavby s uvedením důvodu pro jejich zařazení

ÚP vymezuje 5 ploch přestavby o celkové výměře 0,96 ha.
Označení

Využití plochy

Důvod pro vymezení

P01

DS – plocha pro silniční dopravu

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu zajištění
bezproblémového přístupu k železniční trati č. 170 za
účelem její údržby

P02

P – plocha veřejných prostranství

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu doplnění systému
veřejných prostranství na území obce (proluka uvnitř
zastavěného území);

P03

DS – plocha pro silniční dopravu

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu zlepšení dopravní
obslužnosti území;

P04

DS – plocha pro silniční dopravu

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu propojení stávajících i
navrhovaných komunikací a dotvoření uličního systému
(prodloužení ulice Kolmá) a celkového zlepšení dopravní
obslužnost území

P05

DS – plocha pro silniční dopravu

vymezeno zhotovitelem ÚP z důvodu propojení stávajících i
navrhovaných komunikací a dotvoření uličního systému a
zlepšení dopravní obslužnosti území;

F.3.4

Vymezení koridorů pro umístění staveb dopravní a technické infrastruktury

(k bodům C05 – C06 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Vymezení koridorů je provedeno na základě:
a) požadavku ZÚR PK, které dále popsaný koridor X10 vymezují jako záměr mezinárodního
a republikového významu,
b) požadavku ZÚR PK, které dále popsaný koridor X11 vymezují jako záměr nadmístního významu,
c) Zadání ÚP,
d) průzkumů zhotovitele.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

a)

základní principy řešení

Vymezení koridorů je provedeno s ohledem na zásady rozvoje obce a urbanistickou koncepci. Koridory pro
umístění staveb dopravní a technické infrastruktury jsou vymezeny v souladu s § 2 odst. 1, písm. i) a § 43
stavebního zákona. Vymezení koridorů respektuje limity využití území, jejichž výčet je uveden v kapitole F.2.5
Limity využití území tohoto Odůvodnění ÚP.
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Koridory jsou vymezeny pro umístění liniových staveb dopravní a technické infrastruktury v návrhovém období,
pro něž v současné době není k dispozici projektová dokumentace v takovém stupni rozpracování, aby umožnila
vymezit stavbu jako plochu. Přesné umístění stavby v rámci vymezeného koridoru vč. rozsahu ploch potřebných
pro související objekty musí tedy být dále prověřeno podrobnější projektovou dokumentací.
Vymezení upřesněných vlastních ploch s rozdílným způsobem využití pro příslušnou infrastrukturu vč. ochranné
a izolační zeleně v rámci koridoru může být provedeno bez změny územního plánu.
b)

přehled vymezených koridorů s uvedením důvodu pro jejich zařazení

ÚP vymezuje dva koridory pro umístění staveb dopravní infrastruktury:
a) koridor X01 pro umístění přeložky silnice II/605 (jihovýchodní obchvat Ejpovic). Vymezení koridoru je
provedeno v souladu se Zadáním ÚP, kde je stanoven požadavek na zachování návrhu obchvatu obce
dle stávajícího ÚPSÚ Ejpovice.
b) koridor X02 pro dopravní napojení části obce Zelenka na silnici II/605. Vymezení koridoru je provedeno
v souladu se Zadáním ÚP, kde je stanoven požadavek na navržení nového dopravního napojení části
obce Zelenka na silnici II/605. Současné dopravní napojení celé východní obytné části sídla na silnici
II/605 je nedostačující a s ohledem na plánovaný rozvoj této lokality je potřeba vytvořit nové a bezpečné
napojení, ideálně v místě připojení obchvatu na stávající silnici II/605.
ÚP dále vymezuje dva koridory pro umístění staveb technické infrastruktury:
a) koridor X10 určený pro umístění stavby zdvojení ZVN 400 kV Chrást – Přeštice. Vymezení koridoru je
provedeno na základě požadavku ZÚR PK, které pro tento záměr vymezují veřejně prospěšnou stavbu
E20.
b) koridor X11 určený pro umístění vedení VVN 2x110 kV Chrást – Černice. Vymezení koridoru je
provedeno na základě požadavku ZÚR PK, které pro tento záměr vymezují veřejně prospěšnou stavbu
E02.

F.3.5

Vymezení systému sídelní zeleně

(k bodům C07– C08 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Pro vymezení systému sídelní zeleně byly vedle zásad územního rozvoje obce a principů urbanistické koncepce
stanovených návrhem ÚP použity Zadání ÚP a průzkumy zhotovitele.
Základní kostru systému sídelní zeleně v Ejpovicích tvoří veřejná prostranství podél Ejpovického potoka. Obec
nemá žádný založený park nebo jinou rozsáhlejší samostatnou plochu zeleně. Doplňkovými prvky systému jsou
zahrady, zeleň hřbitova a další menší plochy zeleně doprovodného, izolačního a estetického charakteru
v zastavěném území.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

a)

základní principy

Vymezení systému sídelní zeleně je provedeno s ohledem na zásady rozvoje obce a urbanistickou koncepci.
Systém sídelní zeleně je v ÚP vymezen jako soustava ploch zeleně v zastavěném území obce a dále ploch, které
navazují na zastavěné území a zprostředkovávají vazbu na volnou krajinu. Systém je založen na stávajících
prvcích:
a) vymezených jako plocha veřejných prostranství (P) a plochy přírodní (NP),
b) prvky zeleně v rámci ostatních ploch s rozdílným využitím:
- uliční aleje a doprovodná zeleň silnic a železnic v plochách pro silniční dopravu (DS) a pro drážní
dopravu (DZ),
- zahrady, které jsou součástí obytných domů, rekreačních objektů a objektů vybavenosti zařazených
v plochách smíšených obytných centra obce (SC), smíšených obytných venkovských (SV) a
v plochách rekreace (RI, RH),
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b)

zeleň hřbitova v plochách občanské vybavení - veřejná pohřebiště a související služby (OH);
zeleň výrobního areálů v plochách výroby a skladování (V),
doprovodná zeleň vodotečí v plochách vodních a vodohospodářských (W).

doplnění systému sídelní zeleně

ÚP vymezuje pro doplnění systému sídelní zeleně plochy změn v krajině N03, N04, N05, N06, N07 (NP)
v zastavěném území nebo navazující na zastavěné území, příp. zastavitelné plochy.
Systém sídelní zeleně bude dále doplněn novými prvky zeleně realizovanými v rámci jednotlivých zastavitelných
ploch (zahrady, doprovodná zeleň, ochranná zeleň apod.).

F.4 Odůvodnění koncepce dopravní infrastruktury
F.4.1

Pozemní komunikace

(k bodům D01 – D07 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Dálnice
Územím prochází dálnice D5 Praha – Plzeň – Rozvadov – hranice ČR/SRN. Podle výsledků sčítání dopravy
2010 se intenzita provozu na území obce pohybuje v rozmezí 21 770 - 30 377 vozidel za den. Na území obce se
na dálnici nachází mimoúrovňová křižovatka (exit 67) a dálnice D5 je tak pro obyvatele obce ideálně dostupná.
Silnice I. třídy
Jihozápadní částí území prochází silnice I/26 dálnice D5 (exit 67) – Plzeň – Domažlice – Folmava – hranice
ČR/SRN. Silnice I/26 na území obce slouží jako dálniční přivadeč (čtyřpruh) od Plzně na dálnici D5. Podle
výsledků sčítání dopravy 2010 je intenzita provozu na území obce 15 024 vozidel za den.
Silnice II. třídy
Územím prochází silnice II/605 Praha – Rudná – Beroun – Zdice – Žebrák – Rokycany – Plzeň – Kozolupy –
Stříbro – Benešovice – Bor – Přimda – Rozvadov – hranice ČR/SRN, která tvoří doprovodnou komunikaci
k dálnici D5. Podle výsledků sčítání dopravy 2010 se intenzita provozu silnice II/605 na území obce pohybuje
v rozmezí 4 563 – 4 924 vozidel za den.
Silnice III. třídy
Územím dále procházejí silnice III/18017, III/18023, III/2327. Šířkové i směrové parametry silnic III. třídy vyhovují
stávající intenzitě provozu.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

V souladu se Zadáním ÚP vymezuje ÚP koridor X01 pro umístění přeložky silnice II/605 (jihovýchodní obchvat
Ejpovic). S ohledem na vysoké intenzity provozu (rozmezí 4 563 – 4 924 vozidel za den) je průtah silnice II/605
obcí problematický. Z toho důvodu je vymezení koridoru X01 pro umístění přeložky silnice II/605 (jihovýchodní
obchvat) zcela opodstatněné a účelné. Přeložení silnice II/605 přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou,
ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a v neposlední řadě i ke snížení hlukové zátěže.
V souladu se Zadáním ÚP dále vymezuje koridor X02 pro dopravní napojení části obce Zelenka na silnici II/605.
Vymezení koridoru je provedeno v souladu se Zadáním ÚP. Současné dopravní napojení celé východní obytné
části sídla na silnici II/605 je nedostačující a s ohledem na plánovaný rozvoj této lokality je potřeba vytvořit nové a
bezpečné napojení, ideálně v místě připojení obchvatu na stávající silnici II/605.
Pro doplnění sítě veřejných komunikací ÚP vymezuje nové plochy (P04, P05, Z19, Z22), jejichž primárním
účelem je zajistit dopravní napojení a dopravní obslužnost nových zastavitelných ploch a ploch přestavby a
přispět k celkovému zlepšení prostupnosti zastavěného území.
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Obrázek 5 - Dopravní mapa

F.4.2

Doprava v klidu

(k bodům D08 – D09 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Vzhledem k převažujícímu charakteru zástavby (absence rozsáhlejší zástavby bytovými domy) nepociťuje obec
Ejpovice výrazný nedostatek parkovacích míst. Na území obce je stabilizováno několik parkovacích ploch (např.
u obecního úřadu, u autokempu).
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

ÚP nenavrhuje nové plochy pro parkování. Pro výstavbu v rozvojových plochách musí být dodrženy zásady
dopravy v klidu ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb.

F.4.3

Veřejná hromadná doprava

(k bodu D10 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Veřejnou hromadnou dopravu zajišťuje vlakové spojení ČD do Plzně a Rokycan, které má ve špičkách intervaly
v průměru jednu hodinu (v obou směrech). Na území obce Ejpovice se mimo železniční stanice Ejpovice nachází
ještě ve východní části železniční zastávka Klabava.
Druhým významným prostředkem veřejné dopravy je autobusové spojení, opět především s Plzní a Rokycany,
zajišťováno několika dopravci (ČSAD autobusy Plzeň a.s., PROBO BUS a.s., Autobusová doprava-Miroslav
Hrouda s.r.o.). Průměrné intervaly v obou směrech jsou srovnatelné s těmi vlakovými, tedy v průměru jednu
hodina.
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II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Další rozvoj veřejné dopravy je dán organizačními a finančními podmínkami. V ÚP nejsou definována opatření,
týkající se organizace veřejné hromadné dopravy.

F.4.4

Dopravní vybavenost

(k bodu D11 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Dopravní zařízení v obci jsou dostačující.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

ÚP nevymezuje nové plochy pro dopravní zařízení.

F.4.5

Pěší a cyklistická doprava

(k bodům D12 - D17 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Obec Ejpovice a její okolí má turistický potenciál. Územím obce prochází dálková cyklotrasa č. 3 Praha – Plzeň –
Regensburg a dále regionální cyklotrasy č. 2124 a č. 2159. Síť turistických cest je zastoupena zelenou turistickou
trasou spojující Plzeň a Rokycany a žlutou turistickou trasou propojující Plzeň a Březinu.
Několik komunikací v obci je vybaveno chodníky. Horší situace je v prostupnosti krajiny, kde v minulosti byla celá
řada polních cest v minulosti zrušena.
Území horizontálně protínají dvě významné dopravy stavby: dálnice D5 a železniční trať č. 170. Obě tyto stavby
představují bariéru v prostupnosti krajiny. V současné době je dálnice prostupná v místě mimoúrovňové
křižovatky (exit 67) a v místě podchodu, který se nachází ve východní části území. Prostupnost železniční trati
zajišťují dva viadukty v sídle, podchod u železniční stanice Ejpovice a nadjezd při východním okraji řešeného
území.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

ÚP nevymezuje nové plochy pouze pro pěší a turistické cesty. Navrhovaná veřejná prostranství musí umožňovat
vymezit samostatné komunikace pro pěší v minimální normové šířce.
ÚP respektuje vedení všech značených pěších turistických tras i cyklotras bez nároků na konkrétní úpravy v jejich
trasování. Zřizování dalších značených turistických tras a cyklotras v území je možné libovolně dle aktuálních
potřeb cestovního ruchu bez nároků na vymezení v ÚP.
ÚP dále vytváří podmínky pro rozvoj pěší a cyklistické turistiky a pro zlepšení prostupnosti krajiny, zejména
vymezením nových ploch pro umístění veřejně přístupných komunikací (plochy Z12, Z24, Z25, Z26, Z27).
V těchto plochách lze v souladu s předchozím odstavcem vymezit nové značené turistické trasy a cyklotrasy dle
aktuálních potřeb cestovního ruchu bez nároků na vymezení v ÚP.
ÚP důsledně chrání všechny stávající mimoúrovňové pěší a cyklistické prostupy přes dopravní bariéry v území
(dálnice D5 a železniční trať č. 170) a snaží se tím zachovat prostorové vazby. Tato stávající prostupnost je
stabilizována stavovými koncepčními prvky „veřejná prostupnost pro chodce a cyklisty“, které jsou znázorněny ve
výkrese I.2B Hlavní výkres – Koncepce veřejné infrastruktury.
ÚP navrhuje dále zajistit novou veřejnou pěší resp. cyklistickou prostupnost tělesem dálnice D5 v návaznosti na
stávající komunikace. Tato prostupnost je vymezena jako koncepční prvek veřejné prostupnosti pro chodce a
cyklisty VP-01 a VP-02 a graficky je znázorněna ve výkrese I.2B Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury.
Pro zachování tzv. Domkařské cesty je vymezen koncepční prvek veřejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VP03.

F.4.6

Železniční doprava

(k bodům D18 – D20 Návrhu ÚP)
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I.

Východiska

Územím prochází celostátní železniční trať č. 170 Praha – Plzeň – Cheb – hranice ČR/SRN (III. tranzitní
železniční koridor), která má významný mezinárodní význam. V této souvislosti probíhá v současné době její
modernizace, která v současné době probíhá i v úseku Plzeň – Rokycany a jejíž součástí je mj. i ražba nejdelšího
tunelu v ČR. Na území obce Ejpovice byla modernizace železniční trati č. 170 již dokončena.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Železniční trať na území obce je považována za stabilizovanou, tudíž bez nároků na plochy změn ve využití
území.
Požadavek na splnění hygienických hladin hluku je stanoven za účelem zajištění zdraví obyvatel a respektuje
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Z platných ZÚR PK vyplývá úkol vymezit koridor vysokorychlostní dopravy (VR1 Nürnberg-)hranice SRN/ČR –
Plzeň – Praha jako územní rezervu. ÚP pro daný záměr vymezuje v severní části území územní rezervu R01
(DZ).

F.4.7

Letecká doprava

(k bodu D21 Návrhu ÚP)

Na území obce se nenachází letiště ani zařízení pro letecký provoz. Nejbližší letiště se nachází na území obce
Letkov. Z tohoto důvodu není letecká doprava předmětem řešení v ÚP.
Do jižní části území obce Ejpovice zasahuje ochranné pásmo letkovského letiště. V ÚP je toto ochranné pásmo
respektováno jako limit využití území. Limity využití území jsou vyznačeny ve výkrese II.1 Koordinační výkres.

F.5 Odůvodnění koncepce technické infrastruktury
(k bodům D22 – D25 Návrhu ÚP)

Obec Ejpovice nevykazuje zvýšené požadavky na zásadní změny v koncepci technické infrastruktury.
Nejvýznamnějším záměrem v oblasti technické infrastruktury v návrhovém období je vybudování ČOV. Pro
umístění nové ČOV vymezuje ÚP zastavitelnou plochu Z01. Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou
zobrazeny v grafické části ÚP, ve výkrese I.2B Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury.

F.5.1

Zásobování vodou

(k bodům D26 – D29 Návrhu ÚP)

I.
Východiska
Obec Ejpovice zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 98 % obyvatel. Zdrojem pitné vody je
vodojem Kyšice. Vlastníkem přívodních řadů a rozvodů je obec Ejpovice, provozovatelem Vodárna Plzeň, a.s.
Zdroje požární vody stanoví OZV č.1/2011 Požární řád obce:
- jezero Ejpovice
- hydrantová síť
- retenční nádrž naproti firmě GEIS
- retenční nádrž v obci
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

počet nárůstu potřeby je proveden pro výchozí hodnoty:
- potřeba na obyvatele ........................100 l/den,
- potřeba na zaměstnance.......................60 l/den,
- kh = 1,8, kd = 1,4.

97

ÚZEMNÍ PLÁN EJPOVICE - ODŮVODNĚNÍ

Výpočtem vychází nárůst potřeby:
Plochy

Denní potřeba (m3/den)

Hodinová potřeba (m3/hod)

Smíšené venkovské

9,3

1

Výrobní

18,8

2

Celkem

28,1

3

Stávající vodovodní systém vyhovuje současným potřebám, s pokračujícím využitím zastavitelných a
přestavbových ploch nastane potřeba získání dalšího zdroje pitné vody, což je požadováno i zadáním.
Předpokladem pro vybudování tohoto zdroje (včetně souvisejících zařízení) je provedení podrobného
hydrogeologického průzkumu území, kde by tento zdroj mohl být nalezen. Bez tohoto průzkumu nelze návrh
nového zdroje zakreslit do výkresu. S největší pravděpodobností bude tento zdroj nalezen na plochách
přírodních, jejichž regulativy umístění nutných zařízení TI připouštějí, nebude tedy nutná změna územního plánu.
Vzhledem k tomu, že většina nových ploch navazuje na stávající zastavěné území, navrhuje územní plán pouze
prodloužení stávajících řadů výhradně ve veřejných prostorech.
Stávající zdroje požární vody zůstanou zachovány.

F.5.2

Odvádění a likvidace odpadních vod

(k bodům D30 – D36 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Obec Ejpovice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích a
mikročistírnách napojeno 50 % obyvatel obce. Kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ve správě obce, má
celkovou délku 4229 m a je vybudována z betonových, kameninových trub a PVC, DN 300 - 600 s 9 volnými
výustěmi do povodí Ejpovického potoka. Svým provedením nevyhovuje současným normám. Od 5 % obyvatel
jsou odpadní vody po předčištění v domácích mikročistírnách vyústěny mimo kanalizaci. Odpadní vody od 45 %
obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Dýšina. Svozová vzdálenost 8 km.
Jednotná kanalizace odvádí 70 % dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a
propustků do Ejpovického potoka.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

V obci je navržena výstavba splaškové kanalizace včetně ČOV pro 2000 ekvivalentních obyvatel. Pro tuto akci
bylo již vydáno územní rozhodnutí ze dne 23. 7. 2007 pod č.j. Stav. 4568/2006-17, dle projektu fy. Provod inž.
spol. s.r.o. Na tuto kanalizaci budou napojeny i zastavitelné a přestavbové plochy vymezené územním plánem.
Po dobudování splaškové kanalizace bude síť dnešní jednotné kanalizace využita jako dešťová, pokud to její
technický stav dovolí.
Pro likvidaci dešťových vod ze zastavitelných a přestavbových ploch vymezených územním plánem platí:
Dešťové vody ze střech budou likvidovány přímo na pozemcích jednotlivých nemovitostí. Způsob likvidace je
třeba určit individuálně podle vlastností podloží. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch veřejných
prostranství je třeba přednostně likvidovat co nejblíže místa spadu např. v přilehlých zelených plochách, případně
svést do vhodného recipientu.
Na rozvojových plochách výroby vybudovat pro zachycování dešťových vod retenční nádrže.

F.5.3

Zásobování elektrickou energií

(k bodům D37 – D39 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Územím prochází vedení ZVN 400 kV ve správě ČEPS a vedení VVN 110 kV ve správě ČEZ, která nejsou přímo
propojena s místní rozvodnou sítí, která je napájena z rozvodny Chrást. Rozvod VN je proveden převážně jako
nadzemní. Na síti VN je rozmístěno 5 distribučních trafostanic 22/0,4 kV (další trafostanice jsou v průmyslových
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areálech); rozvod NN je ve starší zástavbě nadzemní, v novější podzemní. V celém zastavěném území je
zavedeno veřejné osvětlení. Dodávka elektrické energie nevykazuje provozní problémy.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity tyto výchozí hodnoty:
- příkon pro 1 byt 11 kW, koeficient soudobosti 0,3,
- pro plochy výroby a služeb zvolena hodnota 50 kW/ha a součinitel soudobosti 0,5.
Výpočtem vychází nárůst soudobého příkonu:
Plochy

Soudobý příkon MW

Smíšené venkovské

0,29

Výrobní

0,14

Celkem

0,43

Územní plán respektuje záměry vymezené v ZÚR PK na zdvojení vedení ZVN 400 kV Chrást – Přeštice a záměr
na vybudování nového vedení VVN 110 kV Chrást - Černice a vymezuje pro ně koridory X10 a X11. Oba koridory
jsou vedeny v dostatečné vzdálenosti od zastavěného území a neomezují rozvojové záměry.
Pro pokrytí vypočteného nárůstu potřeby elektrické energie navrhuje územní plán vybudování distribuční
trafostanice v ulici Hlavní. Tento návrh vyplývá nejen z velikosti vypočteného nárůstu, ale i z nutnosti dodržení
přijatelných délek NN rozvodů s ohledem na ztráty ve vedení. Navržená trafostanice bude napojena novým
podzemním vedením ve veřejných prostorech, které současně nahradí nadzemní vedení protínající zastavitelné
plochu Z15. Trafostanice je navržena na pozemku ve vlastnictví obce, není tedy nutno ji vymezovat jako VPS.
Územní plán přesně neurčuje, ale ani neomezuje modernizaci stávajících zařízení a rozvodů (náhrada
nadzemních vedení VN i NN podzemními, náhrada sloupových TS kompaktními, modernizace veřejného
osvětlení apod.) za předpokladu, že bude prováděna buď ve stávajících trasách a na stávajících plochách, nebo
ve veřejných prostorech a bude schválena správcem sítě.

F.5.4

Zásobování zemním plynem

(k bodům D40 – D42 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Jihovýchodním okrajem území vede VTL plynovod s odbočkou k NTL regulační stanici, ze které je napájeno celé
zastavěné území. Průmyslová zóna u dálnice D 5 má vlastní STL regulační stanici.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Pro výpočet nárůstu potřeby plynu v návrhovém období byly použity tyto výchozí hodnoty:
- specifická potřeba plynu pro domácnost (včetně vytápění a přípravy TUV): 1,5 m3/hod, 2000 m3/rok,
- specifická potřeba plynu pro výrobní plochy: 30 m3/hod, 60 000 m3/rok.
Výpočtem vychází nárůst potřeby plynu:
Plochy

hodinová potřeba m3/hod

roční potřeba tis.m3/rok

Smíšené venkovské

140

187

Výrobní

170

344

Celkem

310

531

Kromě průmyslové zóny je celé zastavěné území pokryto NTL rozvodem. Jeho kapacita dostačuje pro současné
potřeby a bude vyhovovat částečně i pro novou výstavbu, při využití všech zastavitelných a přestavbových ploch
by však zřejmě nedostačovala. Proto je navržena úpráva stávající regulační stanici i pro vývod STL a
vybudování STL plynovodu, vedeného severním směrem ulicí K Mazínu a dále plochami DS P04, P05, Z19 a
Z22 s odbočkami k okolním zastavitelným plochám.
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Plynovody v zastavitelných plochách budou řešeny jako středotlaké, přechodně však budou napojeny na stávající
NTL síť až do doby vybudování STL rozvodu. Doba, kdy bude vybudování STL rozvodu nutné, závisí na
časovém průběhu využití zastavitelných ploch a je třeba ji průběžně upřesňovat se správcem sítě.

F.5.5

Zásobování teplem

(k bodu D43 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

V obci není vybudován centrální systém zásobování teplem. Hlavním topným médiem je zemní plyn, v menší
míře tuhá paliva.
II.

Odůvodnění navrhovaného řešení

Stávající systém vytápění zůstane zachován, je žádoucí podporovat využití ekologicky příznivých a alternativních
obnovitelných zdrojů energie pro vytápění. Tato politika je v souladu s energetickou koncepcí Plzeňského kraje.

F.5.6

Spoje

(k bodu D44 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Území je dostatečně pokryto kabelovou telekomunikační sítí Telefonica O2 Czech Republic. Příjem signálu
rozhlasu, televize i hlavních mobilních operátorů je bez závažných problémů.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Současný stav vyhovuje i pro návrhové období, územní plán nenavrhuje žádná opatření v oblasti spojů.

F.5.7

Odpadové hospodářství

(k bodu D45 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Systém hospodaření s odpady je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje. Veškerý
odpad je odvážen a dále zpracováván mimo území obce. Na území Ejpovic nejsou skládky ani zařízení na
zpracování odpadu.
V obci jsou zřízena sběrná hnízda pro tříděný odpad. Změny v jejich umístění nebo zřizování dalších není
předmětem řešení územního plánu.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Současný stav vyhovuje i pro návrhové období a územní plán nenavrhuje v této oblasti žádná opatření.
Vymezení prostorů pro umístění nádob na tříděný odpad v zastavitelných a přestavbových plochách je mimo
rámec územního plánu a bude řešeno v územním řízení.
Požadavek na vymezení plochy pro úložiště dřevní hmoty ze zahrad, před jejím zpracováním na štěpky, rovněž
není nutno řešit územním plánem. Vhodnou plochu by bylo možno vymezit podél komunikace, protínající plochu
N16.

F.5.8

Ochrana před povodněmi

(k bodu D46 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Na území Ejpovic je stanoveno záplavové území Klabavy, která patří mezi toky s vysokým povodňovým rizikem.
Díky morfologii terénu a vzdálenosti zastavěného území od toku Klabavy není pro Ejpovice toto riziko tak
významné.
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II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

V současné době Plzeňský kraj připravuje zpracování studie pro celé povodí Klabavy, přičemž za rozhodující
jsou považována opatření na horním toku (v bývalém vojenském újezdu). Konkrétní technická opatření na území
Ejpovic nejsou zatím známa a pravděpodobně ani nebudou stanovena.
Pro ochranu před povodněmi je účelné i zvýšení retenčních schopností krajiny, které je částečně řešeno
vymezením ÚSES, další operativní opatření mohou být realizována na plochách přírodních, aniž by bylo nutno je
vymezovat v územním plánu.

F.5.9

Produktovody

(k bodu D47 Návrhu ÚP)

Do jihozápadní částí řešeného území tj. do k. ú. Ejpovice zasahuje katodově chráněná trasa produktovodu
ČEPRO, a.s. s jejím ochranným pásmem. Dále je zde umístěna produktovodní šachta s NN přípojkou.
Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svislými plochami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. Ochranné pásmo je ČSN 65 0204
charakterizováno jako „ prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského
využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a k zajištění bezpečnosti osob a majetku“. Dle zák. č.
161/2013 Sb., „V ochranném pásmu skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů je zakázáno provádět
činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu těchto zařízení, nebo životy, zdraví a majetek
osob. Je zakázáno umisťovat stavby, provádět zemní práce, zřizovat skládky a uskladňovat materiál v
ochranném pásmu bez předchozího souhlasu provozovatele takového zařízení“.
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin:
V souladu se Zákonem č. 161/2013 Sb. a s přihlédnutím k ČSN 65 0204 se požaduje dodržovat následující
omezení:
1) „ V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a
těžebních podniků a odvaly hlušin“.
2) „ Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:
a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku,
b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční
tratě podél potrubí,
c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,
d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě
e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy
f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu
např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy, vysazování stromů“
Produktovod společnosti ČEPRO, a. s. slouží mimo jiné k přepravě nouzových zásob ropných produktů a je
považován za veřejně prospěšnou stavbu ve smyslu stavebního zákona 183/2006 Sb., zákona 189/1999 Sb. ve
znění zákona 560/2004 Sb.
V souvislosti s tím se připomíná, že všechny stavby a činnosti situované do ochranného pásma produktovodu
musí být v rámci projekční přípravy projednány se společností ČEPRO, a.s., která kromě dozorové činnosti v
tomto pásmu je také účastníkem územního, stavebního i kolaudačního řízení.

F.6 Odůvodnění koncepce občanského vybavení
F.6.1

Veřejná vybavenost

(k bodům D48 – D49 Návrhu ÚP)

I.

Východiska
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Veřejná vybavenost je v Ejpovicích představována stavbami a zařízeními pro veřejnou správu, obchodní prodej,
výchovu, vzdělávání, kulturu, stravování a ubytování. Ostatní služby jsou pro obyvatele dostupné v Plzni či
Rokycanech.
Stavby veřejné vybavenosti jsou vázány na centrum obce a silnici III/18017, resp. ulici Hlavní, která je páteřní
ulicí obce. V centru obce na návsi se nachází budova obecního úřadu, prodejna potravin a restaurace. Další
stavby veřejné vybavenosti jsou rozptýleny ve smíšené zástavbě, případně jsou přidruženy k rodinným domům.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

V ÚP jsou stabilizována stávající zařízení veřejného vybavení v plochách smíšených obytných (SC a SV). Nové
plochy veřejné vybavenosti nejsou vymezeny.
Rozvoj vybavenosti je dále umožněn v plochách smíšených obytných centra obce (SC), smíšených obytných
vesnických (SV), plochách pro tělovýchovu a sport (OS) a v plochách výroby a skladování (V) a to za podmínek
stanovených v kapitole F ÚP.

F.6.2

Tělovýchova a sport

(k bodům D50 – D51 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

V jižní části sídla se nachází tělocvična a víceúčelové venkovní hřiště.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

ÚP stabilizuje stávající sportoviště jako plochy pro tělovýchovu a sport (OS). Rozvoj hřiště je možný v rámci
vlastního území vymezené jako plocha pro tělovýchovu a sport (OS).
Další sportoviště s místním významem lze umístit v plochách smíšených obytných (SC, SV) a plochách veřejných
prostranství (P).

F.6.3

Hřbitov

(k bodu D52 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Ve správním území obce se nachází hřbitov.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

ÚP stabilizuje plochu hřbitova a umožňuje. Vzhledem k izolované poloze mezi rozsáhlými zemědělskými
pozemky nepředstavuje hřbitov problém z hlediska ochranných pásem ve vztahu ke stávající či navrhované
zástavbě.

F.6.4

Veřejná prostranství

(k bodům D53 – D56 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Veřejná prostranství na území obce jsou představována:
a) návesními prostory podél ulice Hlavní,
b) sportovištěm v severní části sídla u Ejpovického potoka,
c) dalšími veřejnými prostory umožňujícími pohyb a pobyt obyvatel i návštěvníků obce.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Stávající veřejná prostranství v obci jsou zachována a stabilizována buď jako veřejná prostranství (P). Pro další
rozvoj systému veřejných prostranství je podstatné, že jsou nedílnou součástí stabilizovaných i návrhových ploch
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smíšených obytných centra obce (SC) a smíšených obytných vesnických (SV), ploch rekreace (RI, RH), ploch pro
tělovýchovu a sport (OS) ad. Podrobné podmínky jsou uvedeny v kapitole F ÚP.
ÚP stanovuje závazný požadavek na vymezení veřejných prostranství vymezena v rámci zastavitelných ploch
smíšených obytných centra obce (SC) a ploch smíšených obytných vesnických (SV) a to v rozsahu 1000 m2
plochy veřejného prostranství na každé 2 ha zastavitelné plochy nebo plochy přestavby, přičemž do výměry
veřejných prostranství se nezapočítávají pozemní komunikace. Tento požadavek vychází z ustanovení § 7 odst.
2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

F.7 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání nerostů, aj.
F.7.1 Koncepce uspořádání krajiny a ochrana krajinného rázu
(k bodům E01 – E04 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Definice koncepce uspořádání krajiny v návrhu ÚP vychází z reálného stavu území obce a dále zohledňuje:
a) požadavky Zadání ÚP (viz kap. C),
b) výsledky projednání ÚP,
c) požadavky na udržitelný rozvoj území definované stavebním zákonem a souvisejícími předpisy,
d) priority územního plánování stanovené Politikou územního rozvoje ČR a ZÚR PK (viz kap. A.1.1 a A.2.2
Odůvodnění),
e) požadavky ZÚR PK vyplývající z koncepce ochrany přírodních hodnot (viz kap. A.2.2/IV, A.2.5/V a A.2.6
Odůvodnění) a cílových charakteristik krajiny (viz kap. A.2.7 Odůvodnění),
f) výsledky rozboru udržitelného rozvoje obsaženého a vyhodnocení vztahu územních podmínek
udržitelného rozvoje v ÚAP ORP Rokycany (aktualizace 2014),
g) právní předpisy týkající se ochrany přírody krajiny a přírodních zdrojů, zejména:
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb.,
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 137/1999
Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných
pásem vodních zdrojů,
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Krajina, v níž se nachází obec Ejpovice, je dokladem historického vývoje osídlení a rozvoje ekonomických
činností (zejména zemědělství a těžba) na pozadí geomorfologicky předurčeného terénu. Krajinářskou osou
území je řeka Klabava s nivou, v níž se nachází jako pozůstatek těžební činnosti hluboké „Ejpovické jezero“ –
zatopený lom na železnou rudu z padesátých let. Na bližším horizontu je území vymezeno krajinnými
dominantami vrcholů Hradiště (430 m n.m.), Čilina(523 m n.m.) a Na pohodnici (499 m n.m.), které se nachází
mimo území obce.
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II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Územní plánování představuje v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině jeden z hlavních nástrojů,
kterým lze koncepčně ovlivňovat budoucí vzhled a parametry uspořádání krajiny. Územní plán je nástrojem, který
stanovuje podmínky využívání volné krajiny a krajinářsky hodnotných prvků území. Územní plánování má
zásadní úkoly v podobě ochrany stávajícího krajinného rázu a podpory údržby krajinného rámce sídel.
Podoba krajiny bezprostředně ovlivňuje lidský a sociální kapitál. Péče o krajinu v její kulturní podobě stejně tak
jako péče o přírodní a přírodě blízké prvky krajiny je nezastupitelnou povinností jejích obyvatel. Volná krajina plní
významné funkce nezbytné pro dlouhodobě udržitelnou koexistenci člověka a krajinného prostředí.
Principem návrhu je v maximální možné míře vyvážený vztah volné krajiny a zastavěného (urbanizovaného)
území, který utváří komplexní obraz sídla. Krajina je definována jako prostor pro ekonomickou činnost
(zemědělství a lesnictví) a volnočasové aktivity. Na stejné úrovni jsou i funkce krajiny pro ochranu přírodního
dědictví a pro zajištění přírodních procesů nezbytných pro obnovu přírodních zdrojů a zdravého životního
prostředí.
K zajištění ochrany krajiny a zajištění její funkčnosti v území jsou definovány základní požadavky, jež musí být
respektovány při rozhodování o změnách v území. Tyto požadavky reflektují právní zajištění ochrany krajiny a
přírodních zdrojů i požadavky Politiky územního rozvoje ČR a dokumentů uvedených dále.
Požadavky se týkají zejména ochrany přírodních a krajinných hodnot vč. zemědělské půdy a ploch lesů, (viz kap.
D,2.2 Odůvodnění) a ochranu krajinného rázu.
Z hlediska krajinného rázu jsou v ÚP vymezeny jako základní charakteristiky určující ráz území niva Klabavy,
Ejpovické jezero a průhledy na dominanty Hradiště, Čilina a Na pohodnici. Jde o logické vymezení respektující
stav území a provedené na základě terénní analýzy území.

F.7.2

Plochy v krajině

(k bodům E05 – E11 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Vymezení ploch v krajině je provedeno:
a) u stabilizovaných ploch dle průzkumu území a využití ploch dle katastrální mapy,
b) u návrhových ploch dle účelu, pro který je vymezena plocha změny v krajině.
Pro vymezení ploch změn v krajině byly vedle zásad územního rozvoje obce a principů urbanistické koncepce
stanovených návrhem ÚP rozhodující tyto podklady:
- Zadání ÚP,
- návrhy vlastníků a obce,
- Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vymezující ÚSES na regionální úrovni
- revize Generelů územních systémů ekologické stability v okrese Rokycany zhotovená firmou GeoVision
s.r.o., 2014 – navrhující ÚSES na lokální úrovni; dle Zadání ÚP závazný podkladem pro vymezování
ÚSES,
- rozhodnutí Obvodního báňského úřadu č. 216/69 ze dne 17. 3. 1969 o dobývacím prostoru Kyšice,
- stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského č. SBS
04943/2014/OBÚ-06 ze dne 20. 2. 2014, jehož součástí jsou souřadnice JTSK vrcholů DP Kyšice,
- průzkumy zpracovatele.
Z metodického hlediska je respektována vyhláška č. 501/2006 Sb. a dále datový model Plzeňského kraje. Plochy
změn v krajině jsou vymezeny v souladu s odst. 1e) a 3b) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 .
Jedním z podkladů vymezení stávajících ploch v krajině je stav katastru nemovitostí. K 1. 5. 2016 bylo na území
obce:
- rozloha zemědělské půdy 375 ha (48,5 % z rozlohy obce); z toho je 269 ha orné půdy, 84 ha trvalých
travních porostů, 20 ha zahrad a 2 ha ovocných sadů (uvedený stav z evidence katastru nemovitostí
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II.

k 31. 12. 2016 nemusí ukazovat reálnou situaci, zejména travních porostů je na území obce
prokazatelně méně než uvádí evidence dle KN a jsou ve skutečnosti rozorány);
rozloha lesů na území obce 186 ha (24 % z rozlohy obce), což je méně, než je průměr v ČR (33,8 %);
nejvíce lesů je soustředěno v lesním masivu Čilina v jižní části území;
rozloha vodních ploch 48 ha (6,2 %), což je nadprůměrný podíl založený na existenci Ejpovického
jezera.
Vymezení ploch a jeho odůvodnění

Jako plochy v krajině jsou vymezeny všechny plochy mimo zastavěné území obce. Jedná se o plochy:
a) plochy smíšené nezastavěného území (NS),
b) plochy smíšené nezastavěného území – rekreační (NSr),
c) plochy smíšené nezastavěného území – sportovní využití (NSs),
d) plochy smíšené nezastavěného území – nerostné suroviny (NSn),
e) plochy lesní (NL),
f) plochy lesní / specifické rekreační využití (NL.x),
g) plochy vodní a vodohospodářské (W),
h) plochy přírodní (NP),
i) plocha těžby (NG).
Plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Jako plochy NS jsou vymezeny plochy zemědělské půdy mimo zahrad a ploch zpf vymezených jako zastavitelné
plochy. V plochách NS jsou též ostatní plochy (např. remízy, meze a cesty nezahrnuté v samostatných plochách
apod.), které jsou součástí zemědělských honů.
K vymezení zemědělských ploch vč. drobných krajinných prvků a cest jako ploch NS přistoupil zhotovitel na
základě požadavku zadání. Toto vymezení umožňuje poměrně velkou flexibilitu ve změně zemědělských kultur,
v realizaci opatření na ochranu krajiny a zpf, zalesnění apod. Rozhodovací procesy v oblasti zemědělských kultur
a jejich změn popř. zalesnění územní plán většinou nikterak neovlivňuje. Široké pojetí využití ploch určených
k zemědělské produkci je tedy na místě.
Plochy zpf i drobné krajinné prvky jsou vymezením jako plchy NS respektovány a chráněny jako hodnoty území
resp. přírodní zdroj. Plochy zpf jsou zčásti navrženy pro výstavbu a pro krajinářská opatření (viz kap. G
Odůvodnění).
Nové plochy NS nejsou navrhovány.
Plochy smíšené nezastavěného území – rekreační (NSr)
Plochy smíšené plochy smíšené nezastavěného území – rekreační jsou vymezeny pro zajištění rekreačního
využití pozemků u vtoku Klabavy do Ejpovického jezera. Tyto plochy představují ekologicky příznivou alternativu
rekreačního využití území kolem jezera. Jde o plochy přírodního charakteru s integrovanými stavbami (v souladu
s § 18 odst. 5 stavebního zákona ) a objekty a zařízeními nestavební povahy pro krátkodobou rekreaci obyvatel a
návštěvníků lokality.
Možnost umístění staveb jsou limitovány.
Jedná se pouze o plochy změn v krajině.
Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní využití (NSs)
Plochy smíšené plochy smíšené nezastavěného území – sportovní využití jsou vymezeny na plochách
náležejících ke golfovému hřišti Dýšina. Hřiště realizované na výsypkách bývalého železnorudného dolu Ejpovice
zasahuje jižním okrajem k jezeru. jde o stabilizované plochy bez potenciálu rozšíření a bez možnosti výstavby.
Jedná se pouze o stabilizované plochy, nové plochy NSs vymezovány nejsou.
Plochy smíšené nezastavěného území – nerostné suroviny (NSn)
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Plochy smíšené nezastavěného území – nerostné suroviny jsou vymezeny na převážně zemědělsky využívaných
plochách v rozsahu chráněného ložiskového území (dále jen “CHLÚ“) Ejpovice jižně od silnice III/18017.
Požadavek na vymezení výše uvedeným způsobem vyplynul ze stanoviska Obvodního báňského úřadu č.j. SBS
38428/2016/OBÚ-06 ze dne 11.1.2017.
Za účelem upřesnění způsobu vymezení těchto ploch proběhlo dne 27.6.2017 v sídle pořizovatele jednání za
účasti zpracovatele, pořizovatele a zadavatele ÚP Ejpovice a dále zástupci Obvodního báňského úřadu pro
území krajů Plzeňského a Jihočeského a společnosti LB Minerals. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že CHLÚ,
které bylo předmětem stanoviska OBÚ a připomínky společnosti LB Minerals bude zakresleno jako samostatná
plocha smíšená nezastavěného území s tím, že umožní i umístění dobývacího prostoru pro těžbu, a že tato
plocha bude vymezena až ke komunikaci – Ejpovice-Kyšice.
Jedná se pouze o stabilizované plochy, nové plochy NSn vymezovány nejsou.
Plochy lesní (NL) a plochy lesní / specifické rekreační využití ( NL.x)
Jako NL jsou vymezeny hospodářské lesy na území obce s výjimkou porostů na jižní straně Ejpovického jezera5.
Tyto lesy vzhledem k přirozené potřebě rekreačního využití vyplývající z vazby na kemp Diana jsou vymezeny
jako plochy NL.x. Smyslem vymezení plochy je umožnit doplnění rekreační vybavenosti, zejména mobiliáře a
stezek.
Plochy lesů jsou tímto vymezením v ÚP respektovány a chráněny jako přírodní hodnota a přírodní zdroj. Využití
ploch lesů je omezeno ve prospěch zajištění funkčnosti systému ÚSES. Toto omezení neznamená zastavení
těžby dřeva, ale nahrazení holosečných metod metodami extenzivnějšími. Podstatný je požadavek na přechod
k přirozené skladbě porostů (viz kap. F.7.3).
Nové zalesnění není navrhováno.
Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Jako plochy (W)jsou vymezeny dle skutečnosti vodní toky a vodní plochy, tedy plochy tvořící hydrografickou síť
obce. Jde o vodní toky Klabava a Ejpovický potok vč. jejich menších přítoků a vodní plochy – Ejpovické jezero,
retenční nádrž při Tymákovské a malá nádrž v centru obce.
Vodní toky a plochy jsou tak v návrhu ÚP stabilizovány a chráněny jako přírodní hodnota, významný krajinný
prvek a přírodní zdroj.
Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny dle parcel KN a zahrnují i část břehových a doprovodných
porostů.
Plochy přírodní (NP)
Jako plochy NP jsou vymezeny zejména remízy, zarostlá lada, vegetační doprovody cest včetně zaniklých a
doprovodné porosty vodních toků.
Stávající plochy přírodní jsou územním plánem stabilizovány a doplněny zejména ve vztahu k řešení ÚSES.
Nové plochy přírodní N01, N02, N08, N09, N10, N11, N12, N14, N25 jsou vymezeny v plochách skladebných
částí ÚSES, kde není dosud odpovídající využití. Z tohoto pohledu je podstatné, že plochy zeleně přírodního
charakteru zahrnuté do ÚSES umožnují i extenzivní luční hospodaření (viz kap. F.7.3).
Všechny plochy v krajině jsou vymezeny jako nezastavitelné a lze v nich tudíž připustit stavby pouze v rozsahu
stanoveném § 18 odst. 5) stavebního zákona. ÚP navíc upřesňuje rozsah přípustných staveb v jednotlivých
kategoriích ploch v krajině a to v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití území v kapitole F
ÚP. U ploch, jež jsou součástí skladebných částí ÚSES je umístění těchto staveb možné, pouze pokud nedojde
k narušení funkčnosti ÚSES.
Plocha těžby (NG)
Jako plocha těžby (NG) je vymezena plocha dobývacího prostoru Kyšice pro těžbu kaolinu dle výše zmíněného
rozhodnutí a stanoviska Obvodního báňského úřadu (OBÚ).
5

lesy ochranné a lesy zvláštního určení nejsou na území obce evidovány
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III.

Vymezení plochy v krajině a jeho odůvodnění

V územním plánu je vymezeno 16 ploch změn v krajině o celkové výměře 37,55 ha.
Označení

Využití plochy

Důvod

N01

NP – plocha přírodní

zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES

N02

NP – plocha přírodní

zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES

N03

NP – plocha přírodní

doplnění systému sídelní zeleně a izolační funkce

N04

NP – plocha přírodní

doplnění systému sídelní zeleně a izolační funkce

N05

NP – plocha přírodní

doplnění systému sídelní zeleně a izolační funkce +
protierozní opatření

N06

NP – plocha přírodní

doplnění systému sídelní zeleně a izolační funkce

N07

NP – plocha přírodní

doplnění systému sídelní zeleně a izolační funkce

N08

NP – plocha přírodní

zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES

N09

NP – plocha přírodní

zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES

N10

NP – plocha přírodní

zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES

N11

NP – plocha přírodní

zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES

N12

NP – plocha přírodní

zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES

N13

NP – plocha přírodní

založení aleje podél nově navrhované komunikace

N14

NP – plocha přírodní

zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES

N16

NT – plocha těžby nerostů

zajištění podmínek pro dobývání nerostů v dobývacím
prostoru Kyšice

N17

NP – plocha přírodní

zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES

N18

NP – plocha přírodní

protierozní opatření

N19

NP – plocha přírodní

protierozní opatření

N20

NSr – plocha smíšená nezastavěného území –
rekreační

rozvoj rekreace u Ejpovického jezera

N21

NSr – plocha smíšená nezastavěného území –
rekreační

rozvoj rekreace u Ejpovického jezera

N22

NSr – plocha smíšená nezastavěného území –
rekreační

rozvoj rekreace u Ejpovického jezera

N23

NSr – plocha smíšená nezastavěného území –
rekreační

rozvoj rekreace u Ejpovického jezera

N24

NSr – plocha smíšená nezastavěného území –
rekreační

rozvoj rekreace u Ejpovického jezera

N25

NP – plocha přírodní

zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES

Vymezení ploch změn v krajině je spojeno s těmito hlavními důvody:
a) zajištění funkčnosti územního sytému ekologické stability, který byl v ÚP upřesněn dle Zásad územního
rozvoje PK (regionální biokoridory) a převzat s určitými dílčími úpravami z aktualizovaného generelu
ÚSES pro ORP Rokycany (viz kap. F.7.3 Odůvodnění ÚP),
b) odclonění ploch bydlení v západní části obce od plochy těžby,
c) protierozní opatření,
d) rozvoj rekreačního využití Ejpovického jezera,
e) vymezení ploch pro těžbu nerostných surovin na základě rozhodnutí a stanoviska OBÚ (viz Východiska).
Vymezení ploch změn v krajině respektuje limity využití území, jejichž výčet je uveden v kap. F.2.5 Odůvodnění
ÚP.
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IV.

Specifické podmínky pro plochy v krajině a jejich odůvodnění

V ÚP jsou stanoveny specifické podmínky pro plochy v krajině, které obecně sledují zvýšení ekologické stability
krajiny a její biodiverzity, zvýšení retenční schopnosti a snížení erozního ohrožení, což patří mezi základní priority
územní plánování definované Politikou územního rozvoje a ZÚR PK.
Z důvodů ochrany krajiny a zlepšení jejího stavu je požadována ochrana a doplnění drobných krajinných prvků
v zemědělských plochách a břehových porostů u vodních ploch a toků.
U vodních toků je dále uplatněn požadavek Povodí Vltavy na zajištění přístupu pro správu a údržbu toků
vymezením pruhu 6 m podél vodních toků.
Pro plochu těžby je stanovena podmínka realizovat opatření ke snížení negativních vlivů těžby na obytné plochy
a plochy okolní krajiny. Tento požadavek je uplatněn ve výše zmíněném rozhodnutí OBÚ.

F.7.3

Územní systém ekologické stability

(k bodům E12 – E16 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Vymezení ÚSES jako nedílné součásti ÚP je provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 2) a stavebním zákonem.
V souladu s právní úpravou je územním plánem vymezen ÚSES na lokální úrovni. Podkladem pro vymezení je
revize Generelů územních systémů ekologické stability v okrese Rokycany (Rokycansko I) zhotovená firmou
GeoVision s.r.o., 2014 (dále „Generel“).
Požadavek na vymezení ÚSES dle Generelu je definován v Zadání ÚP stejně jako požadavek vymezit regionální
biokoridory dle ZÚR PK v podobě po Aktualizaci č. 1.
Z metodického hlediska jsou respektovány:
- Rukověť projektanta ÚSES
- Metodická pomůcka pro vyjasnění kompetencí v problematice územních systémů ekologické stability
zveřejněná ve Věstníku MŽP ČR XXII/8
- sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
II.

Vymezení ÚSES systému a jeho odůvodnění

Na území obce je ÚSES vymezen na regionální úrovni a lokální úrovni.
Základem systému jsou dva regionální biokoridory
- RK2004, který propojuje regionální biokoridor RK2005 a regionální biocentrum RB1429 a prochází
v severojižním směru územím obce v jeho východní části;
- RK2006, který propojuje regionální biocentrum RB1453 a regionální biokoridor RK2004. Území obce se
dotýká jen částečně, v jihozápadním cípu, kde se napojuje na RK2004.
Oba biokoridory jsou v souladu s požadavky Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (viz kap. A.2.5, bod 73
Odůvodnění) upřesněny a rozděleny na vložená lokální biocentra a dílčí úseky biokoridoru. Toto rozdělení
vychází z požadavku metodiky, který říká, že regionálním biokoridoru nesmí být úseky biokoridoru delší 700 m.
Regionální úroveň je doplněna lokálním ÚSES ve dvou větvích:
- první prochází v západo - východním směru po Ejpovickém jezeře a řece Klabavě a sousedících
pozemcích a je tvořena lokálním biocentrem LBC 2006/05 a lokálními biokoridory LBK 2004/032005/06a RO031-2004/03;
- druhá se odpojuje od RK 2004 v místě vloženého LBC 2004/04 a je tvořena LBK 2004/04-RO032 a LBC
RO032.
Označení LBC 2005/06 odkazuje na fakt, že toto LBC byl před revizí regionálního ÚSES v ZÚR součástí
regionálního biokoridoru RK2005. Podle aktuální podoby ZÚR je však uvedené LBC mimo regionální ÚSES, i
když jeho označení je mu zachováno.
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Zadání ÚP obsahuje požadavek na maximální respektování rozsahu a hranic skladebných částí ÚSES dle
generelu a dle ZÚR.
ÚP přesto obsahuje řadu změn ve vymezení skladebných částí ÚSES oproti požadovaným podkladům.
Zcela zásadní změnou je vedení úseku regionálního biokoridoru RBK 2004/03-2004/04, který je umístěn do
sousedství obnovované polní cesty. Cesta je z důvodu majetkového řešení umístěna převážně na původní
parcele. Úsek RBK je vymezen ve vazbě na tuto cestu z důvodu optimalizace využitelnosti ploch NS a také
potřeba koordinace vymezení RBK s vymezením plánované kruhová křižovatky stávající II/605, přeložky II/605 a
nové veřejné komunikace. Křižovatka je v ÚP umístěna na optimálním místě z hlediska svažitosti terénu.
Druhá změna se týká biocentra LBC 2005/06, které je na břehu Ejpovického jezera vymezeno mimo hranici
zastavěné území a zastavitelné plochy Z01 (TI).
LBK RO175-2005/06 je v úseku při ulici K Cihelně zúžen o část zastavitelné plochy Z05. Toto zúžení odpovídá
terénní konfiguraci, část oddělení ve prospěch zastavitelné plochy netvoří vlastní nivu potoka s břehovými
porosty. Zúžení LBK není na úkor funkčnosti LBK.
Hranice LBC 2006/03 v prostoru nad jižním ramene MÚK Ejpovice posunuta na hranici lesa mimo zemědělsky
obdělávané pozemky. Důvod pro tuto změnu spočívá ve snaze omezit zásahy do zemědělsky využívaných
pozemků.
Největší část představují drobné změny hranic vyvolané jejich srovnáním s hranicemi dle katastrální mapy a
vztahem a zastavěnému území a zastavitelným plochám. Snahou zhotovitele ÚP je skladebné části ÚSES
v maximální možné míře vymezit dle hranic parcel.
Součástí ÚSES vymezeného v ÚP nejsou interakční prvky. Důvodem je dosažení souladu s výkladem
Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnutým k dotazu při řešení jiného ÚP. MMR ČR ve svém sdělení č.j.
3044/2013 / 2013-81 ze dne 28.1.2013 uvádí, že interakční prvky nemohou být závaznou částí ÚSES, neboť
jejich závaznost nevyplývá z obecně závazného právního předpisu. Interakční prvek je jako pojem definován
pouze v metodické příručce Rukověť projektanta ÚSES.
Interakční prvky jsou tedy v ÚP stabilizovány formou ploch s odlišným způsobem využití (plochy vodní a
vodohospodářské, plochy lesní a plochy zeleně přírodního charakteru).
Plochy skladebných částí ÚSES jsou vymezeny jako nezastavitelné. Z hlediska rozhodování o změnách v území
má vymezení skladebných částí ÚSES v ÚP provedeno ve dvou úrovních:
a) hranice skladebné části definuje rozsah území, na něž se vztahují podmínky pro zajištění a ochranu
ÚSES, definuje její význam (biocentrum nebo biokoridor) a hierarchickou úroveň (lokální, regionální,
nadregionální) má po vydání ÚP v podstatě podobu limitu,
b) specifikace využití formou vymezení plochy s rozdílným způsobem využití definuje cílový stav
a potřebu změn k zajištění funkčnosti skladebné části.
Tato forma zákresu jednoznačně informuje o rozsahu území, na něž se vztahují omezení vyplývající z ochrany a
zajištění funkčnosti ÚSES a zároveň dává přehled o potřebě změn v území.
III.

Cílové využití skladebných částí a jeho odůvodnění

Cílové využití skladebných částí je definováno v Návrhu ÚP v kap. E.4.2. V grafické části jsou uvnitř hranic
vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití. Vzájemný vztah cílového využití a vymezení ploch je následující.
Využití

Cílový stav

Plocha lesní (NL)
Plocha lesní / specifické rekreační
využití (NL.x)

Extenzivně využívaný les
převážně přirozeným složením

Poznámka
s Vymezení ÚSES nevylučuje hospodaření.
Obnova porostů musí směřovat k přirozenému
složení odpovídající stanovišti. Těžba
především výběrným či podrostním způsobem
s využitím přirozené obnovy. Obnova většinou
průběžná, nepřetržitá.
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Využití

Cílový stav

Poznámka

Plocha přírodní (NP)

Přirozené stromové porosty

Přirozeně se vyvíjející stromové porosty
s přirozeným druhovým složením a s minimem
zásahů (pouze nezbytná údržba).

Plocha přírodní (NP)

Extenzivně využívané louky

Louky s 1 – 2 sečemi ročně, bez použití
umělých hnojiv, při první seči ponechání
nesečených plošek, při zakládání a obnově
porostů využít osivo ve složení dle místních
podmínek.

Plocha přírodní (NP)

Extenzivně
využívané
louky Dtto, v ploše a po okraji umístit keřové nebo
s vloženými porosty přirozených stromové prvky (remízy, solitéry apod.)
dřevin

Plocha přírodní (NP)

Mokřadní bylinné porosty

Přirozeně se vyvíjející mokřadní společenstva
trav a bylin bez použití hnojiv. Pouze nezbytná
údržba pro zachování charakteru (řez
náletových dřevin)

Plocha vodní
a vodohospodářská (W)

Vodní tok

Vodní toky s břehovými porosty, žádoucí je
revitalizace k obnově přirozeného charakteru
toku

Plocha vodní
a vodohospodářská (W)

Vodní plocha

Vodní
plochy
s břehovými
porosty
s ponecháním volné hladiny i litorální vegetace

Plocha veřejných prostranství

Parkově upravené plochy

Parkově upravené plochy
přirozeným složením porostů.

s převážně

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je provedeno na základě již zmíněného Generelu ÚSES
a terénního šetření zhotovitele.
Detaily k podmínkám změn a úprav využití, obhospodařování a údržby ploch skladebných částí ÚSES určí orgán
ochrany přírody, tedy Odbor životního prostředí MěÚ Rokycany.
Pro zajištění funkčnosti skladebných částí USES jsou v ÚP vymezeny tyto plochy změn v krajině (plochy přírodní
– NP):
Označení

Skladebná část

N01

RBK 2006

N02

RBK 2006

N08

2004/04-2004/05

N09

RBK 2004/04-2004/05

N10

LBC 2004/04

N11

LBK 2004/04-RO032

N12

LBK 2004/04-RO032

N14

RBK 2004/03-2004/04

N17

LBK RO175- 2005/06

N25

RBK 2004/04-2004/05

IV.

Specifické podmínky pro plochy zahrnuté do skladebných částí ÚSES

ÚP omezuje možnost umístění staveb, které obecně v nezastavěném území umožňuje §18, odst. 5 stavebního
zákona ve skladebných částech ÚSES a v rámci ÚP je upřesněno v souladu se zákonem v podmínkách využití
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Pro skladebné části ÚSSE je uplatněna, že umístění staveb dle
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§ 18 stavebního zákona je možné pouze v případě, že není omezena funkčnost skladebné části. Posouzení této
skutečnosti musí provést orgán ochrany přírody.
Podmínka zachování ekologické stability a funkčnosti je obecnou podmínkou pro veškeré činnosti v plochách
skladebných částí ÚSES, tedy i biologická a biotechnická opatření. Tento požadavek vyplývá z podstaty institutu
ÚSES dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny.

F.7.4

Prostupnost krajiny

(k bodům E17 – E20 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Prostupnost krajiny na území obce je zprostředkována sítí silnic a polních a lesních komunikací. Oproti minulému
stavu, který je patrný z reziduí v krajině i z parcelního stavu dle katastrální mapy, mnohé cesty zanikly nebo byly
záměrně zrušeny.
Území horizontálně protínají dvě významné dopravy stavby: dálnice D5 a železniční trať č. 170. Obě tyto stavby
představují bariéru v prostupnosti krajiny. V současné době je dálnice prostupná v místě mimoúrovňové
křižovatky (exit 67) a v místě podchodu, který se nachází ve východní části území. Prostupnost železniční trati
zajišťují dva viadukty v sídle, podchod u železniční stanice Ejpovice a nadjezd při východním okraji řešeného
území.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Vymezení systému prostupnosti krajiny vychází z průzkumů zhotovitele a požadavků Zadání ÚP. V ÚP je
stabilizována síť vybraných polních a lesních cest jako ploch dopravy silniční (DS). Pro zlepšení prostupnosti
krajiny, zejména rozsáhlých ploch ZPF ev. lesů jsou v ÚP vymezeny nové plochy pro umístění veřejně
přístupných komunikací (Z12, Z24, Z25, Z26, Z27).
V ÚP je dále stanovena podmínka využití pro plochy nezastavěného území, která dovoluje, aby nové cesty byly
dle potřeby vybudovány v rámci nezastavitelných ploch, neboť podmínky využití uvedené v kap. F ÚP toto
umožňují.
V ÚP je dále navrženo zajištění prostupnosti pro pěší resp. cyklisticky přes těleso dálnice D5 v návaznosti na
stávající komunikace (lávka). Tato prostupnost je vymezena jako koncepční prvek veřejné prostupnosti pro
chodce a cyklisty VP-01 a VP-02 a graficky je znázorněna ve výkrese I.2B Hlavní výkres – koncepce veřejné
infrastruktury (viz kap. D.1.5 ÚP).
Pro veškeré silnice a další veřejné komunikace je stanovena podmínka jejich doplnění oboustrannou alejí. Toto
opatření směřuje ke snížení erozní ohroženosti půd a ke zvýšení estetických kvalit krajiny. Tím zhotovitel reaguje
na požadavky zadání týkající se zlepšení ekologické stability krajiny a barokizace krajiny.

F.7.5

Protierozní opatření

(k bodům E21 – E22 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Na území obce nejsou vybudována specifická protierozní opatření.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

V ochraně půd před erozí hraje významnou roli zachování stávajících krajinných prvků přírodního charakteru,
realizace navrhovaných skladebných částí ÚSES a realizace alejí podél silnic a veřejných komunikací (viz
předchozí kapitolu).
Specifická protierozní opatření jsou navrhována v plochách N05, N18, N19. Tyto plochy jsou zároveň vymezeny
jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit.
Podstatné je, že na základě podrobných analýz a plánů mohou být specifická protierozní opatření realizována na
kterékoliv zemědělské ploše, neboť to umožňují podmínky využití ploch NS uvedené v ÚP v kap. F.
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F.7.6

Ochrana před povodněmi

(k bodům E23 – E24 Návrhu ÚP)

Viz kap. F.5.8 Odůvodnění ÚP.

F.7.7

Rekreační využívání krajiny

(k bodům E25 – E27 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Rekreační využití území obce je soustředěno zejména na pěší a cyklistickou turistiku a pobytovou rekreaci
v rámci autokempu Diana u jezera Ejpovice, který má dlouhou tradici a je vyhledávaným místem nejen pro
ubytování, ale i pro další volnočasové aktivity.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení stavu infrastruktury pěší turistiky a cykloturistiky. Podrobný popis
obsahuje kap. F.4.5 Odůvodnění.
V okolí vodní nádrže Ejpovice je stabilizovaná plocha hromadné rekreace (RH) pokrývající kemp, plocha smíšená
nezastavěného území – sportovní využití (NSs) pokrývající golfový areál a dále vymezena plocha lesní /
specifické rekreační využití (NLx). Dále jsou při východním okraji vodní nádrže navrženy plochy smíšené
nezastavěného území – rekreační (NSr). Důvodem pro vymezení těchto ploch je umožnit vybudování
rekreačního zázemí pro návštěvníky a zároveň obyvatele obce Ejpovice s možností každodenního užívání.

F.7.8 Dobývání nerostů
(K bodům E28 – E30 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Na území obce Ejpovice jsou evidována chráněná ložisková území a výhradní ložiska nerostných surovin (jíl
žáruvzdorný ostatní). V současné době dochází k jeho dobývání v západní části řešeného území.
V obci je dále evidováno plošné poddolované území, která musí být při rozvoji obce a při rozhodování o změnách
v území respektována.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

ÚP respektuje všechna ložiska nerostů a dobývací prostory nacházející se na území obce Ejpovice jako limity
využití území. Jejich území rozsah je graficky znázorněn ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
Na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského č. SBS
26367/2015/OBÚ-06/3 ze dne 23.10.2015 byla povolena hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání
výhradního ložiska jílů žárovzdorných ostatních Kyšice – Ejpovice v dobývacím prostoru Kyšice. Součástí tohoto
rozhodnutí ze dne 23.10.2015 jsou i stanovené podmínky pro provádění hornické činnosti podle tohoto
rozhodnutí, které mj. obsahují i podmínky stanovené Zastupitelstvem obce Ejpovice.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského uplatnil k návrhu zadání ÚP Ejpovice
stanovisko č. SBS 04943/2014/OBÚ-06 ze dne 20.2.2014 , ve kterém mj. požadoval vyznačit hranice dobývacího
prostoru Kyšice stanoveném pro dobývání výhradního ložiska žáruvzdorných jílů. Na základě požadavku
stanoveném v Zadání ÚP - vést takto vymezené území jako území určené pro těžbu - je v návrhu ÚP vymezena
v rozsahu dobývacího prostoru Kyšice plocha změn N16 pro těžbu nerostů (NG).
Pro snížení negativních dopadů těžby na pohodu bydlení v přilehlých zastavěných a zastavitelných plochách
vymezuje ÚP pásy ploch přírodních (N03, N04), jejichž primárním účelem je optická izolace povrchového lomu od
bydlení a přispění ke snížení prašnosti a hlučnosti.
ÚP respektuje poddolovaná území jako limit využití území a jeho územní rozsah je graficky znázorněn ve výkrese
II.1 Koordinační výkres. Prověření podrobnějšího využití ploch změn vymezených ve střetu s poddolovanými
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územími je úkolem podrobnějších projektových dokumentací na základě podrobného geologického průzkumu
příslušných lokalit.

F.8 Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
(k bodům F01 – F55 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění a s Datovým modelem Plzeňského kraje.
Konkrétní přiřazení pozemků do ploch s rozdílným způsobem využití je provedeno:
a) u stabilizovaných ploch dle průzkumu území a využití ploch dle katastrální mapy,
b) u ploch zastavitelných, přestavbových a ploch změn v krajině dle požadovaného účelu, pro který je
konkrétní plocha vymezena.
II.

Vymezení ploch a jeho odůvodnění

V ÚP jsou vymezeny v souladu s platnou legislativou i požadovanými metodikami tyto plochy s rozdílným
způsobem využití:
a) plochy smíšené obytné centra obce (SC),
b) plochy smíšené obytné vesnické (SV),
c) plochy rodinné rekreace (RI),
d) plochy rekreace hromadné (RH)
e) plochy pro veřejná pohřebiště a související služby (OH),
f) plochy pro tělovýchovu a sport (OS),
g) plochy výroby a skladování (V),
h) plochy veřejných prostranství (P),
i) plochy pro silniční dopravu (DS),
j) plochy pro drážní dopravu (DZ),
k) plochy technické infrastruktury (TI),
l) plochy smíšené nezastavěného území (NS),
m) plochy smíšené nezastavěného území – rekreační (NSr),
n) plochy smíšené nezastavěného území – sportovní využití (NSs),
o) plochy smíšené nezastavěného území – nerostné suroviny (NSn),
p) plochy těžby nerostů (NG),
q) plochy přírodní (NP),
r) plochy lesní (NL),
s) plochy lesní / specifické rekreační využití (NL.x),
t) plochy vodní a vodohospodářská (W).
Obecné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou definovány pomocí hlavního, přípustného,
nepřípustného a podmíněně přípustného využití a stanovením obecných zásad prostorového uspořádání pro
zajištění účelného harmonického a kompozičně vyváženého souladu zástavby v navrhovaných plochách
se zástavbou či charakterem okolního území.
Pro plochy pro veřejná pohřebiště a související služby (OH), plochy pro tělovýchovu a sport (OS), plochy pro
silniční dopravu (DS), plochy pro železniční dopravu (DZ), plochy technické infrastruktury (TI), plochy smíšené
nezastavěného území (NS), plochy smíšené nezastavěného území – rekreační (NSr), plochy smíšené
nezastavěného území – sportovní využití (NSs), plochy přírodní (NP), plochy lesní (NL), plochy lesní / specifické
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rekreační využití (NL.x) a plochy vodní a vodohospodářské (W) je použita zjednodušená forma popisu podmínek.
Vychází to z poměrně úzkého vymezení činností, které lze v těchto plochách připustit.
Základním cílem stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je vytvoření předpokladů
pro zajištění kvalitního trvale udržitelného rozvoje urbanizovaného a přírodního prostředí a zachování přírodních
hodnot včetně ochrany krajinného rázu.
V případě potřeby jsou definovány specifické podmínky pro zastavitelné nebo přestavbové plochy. Tyto
požadavky zahrnují podmínky vyplývající z ochrany hodnot a respektování limitů.
III.

Obecné podmínky prostorového uspořádání a jejich odůvodnění

Pro plochy smíšené obytné centra obce (SC), plochy smíšené obytné vesnické (SV), plochy rodinné rekreace
(RI), plochy rekreace hromadné (RH), plochy výroby a skladování (V) a plochy veřejných prostranství (P) jsou
stanoveny obecné podmínky prostorového uspořádání. Tyto podmínky jsou definovány z důvodu uchování
charakteru zástavby území jednotlivých částí obce a také z důvodu ochrany krajinného rázu.
Základní podmínkou, která platí pro všechny plochy umožňující zástavbu je požadavek respektovat prostorové
parametry okolní zástavby, zejména její výšku, měřítko staveb a kontext. Tento požadavek nevyjadřuje snahu o
rigidní „kopírování“ staveb okolní zástavby, směřuje k hmotově a tvarově vyváženému charakteru zástavby. Užití
soudobých architektonických prvků není vyloučeno.
Pro uvedené plochy je stanovena výšková hladina zástavby vyjádřená počtem nadzemních podlaží. Výjimku
tvoří plochy výroby a skladování, které mají stanovenu výšku v m. Výška se měří od paty stavby po nejvyšší bod
střechy (nepočítají se komíny, antény, hromosvody apod.). Výška zástavby je stanovena s ohledem na stávající
charakter zástavby se shodným využitím. Maximální výšková hladina zástavby je stanovena pro potřeby zajištění
stávajícího charakteru zástavby a ochrany krajinného rázu.
Další podmínkou je míra zastavění vyjádřená jako maximální v procentech z celkové plochy pozemku.
Maximální zastavění je stanoveno s ohledem na charakter stávající zástavby se shodným využitím. Míra
zastavění zohledňuje nejen plochu zastavitelnou hlavní stavbou (např. rodinným domem), ale i doprovodnými
stavbami a nezbytným zázemím (např. garáž, zahradní domy).
Vedle míry zastavění je stanoven i podíl zeleně, který představuje (minimální) procentní podíl ploch porostlých
vegetací na terénu k celkové ploše pozemku či souboru pozemků v areálu. Důvodem stanovení podílu zeleně je
potřeba zajistit podmínky pro zdárný růst vegetace a vsakování dešťových vod.
Pro zastavitelné plochy smíšené obytné centra obce (SC) a plochy smíšené obytné vesnické (SV) je stanoven
závazný požadavek na vymezení veřejných prostranství a to v rozsahu 1000 m2 plochy veřejného prostranství
na každé 2 ha zastavitelné plochy nebo plochy přestavby, přičemž do výměry veřejných prostranství se
nezapočítávají pozemní komunikace. Tento požadavek vychází z ustanovení §7 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006
Sb.
Pro plochy výroby a skladování jsou stanoveny požadavky na uplatnění zeleně v rámci areálů či farem. Tento
požadavek je uplatněn z důvodu ochrany krajinného rázu a začlenění ploch do krajiny.
IV.

Stanovení struktury zástavby její odůvodnění

Jednou z obecných podmínek pro plochy smíšené obytné centra obce (SC), plochy smíšené obytné vesnické
(SV), plochy rodinné rekreace (RI), plochy rekreace hromadné (RH) a plochy výroby a skladování (V) je
struktura zástavby.
Typy struktur jsou stanoveny s ohledem na objemové a měřítkové parametry zástavby ale také její vliv zejména
na veřejný prostor. Vztah k veřejnému prostoru je zásadním kritériem při vymezování jednotlivých typů struktury.
Pro území obce jsou definovány tyto typy struktur zástavby:
Rozvolněná nepravidelná
- zástavba samostatných staveb nebo skupin staveb na soukromých pozemcích,
- zástavba převážně přiléhá k uličnímu prostoru, ale netvoří jeho souvislou hranu,
- veřejný prostor je vymezen ohraničením soukromých pozemků.
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Typickým příkladem je původní zástavba Ejpovic podél ulice Hlavní.

Obrázek 6 - rozvolněná nepravidelná struktura

Rozvolněná pravidelná
- samostatné drobné objekty na soukromých pozemcích,
- jednotlivé objekty dodržují uliční čáru, nedefinují však jednoznačně uliční prostor,
- veřejný prostor je vymezen ohraničením pozemků, ne samotnou zástavbou.
Typickým příkladem je nová obytná zástavba ve východní části obce.

Obrázek 7 - rozvolněná pravidelná struktura

Rozvolněná drobná nepravidelná
- samostatné drobné objekty volně umístěné na soukromých pozemcích,
- netvoří vizuálně souvislou hranu uličního prostoru,
- veřejný prostor je vymezen ohraničením pozemků nikoliv samotnou zástavbou.
Příkladem je zástavba rekreačních objektů v západní části obce.
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Obrázek 8 - rozvolněná drobná nepravidelná struktura

Areálová
- zpravidla oplocený areál / soubor staveb veřejně nepřístupný nebo omezeně přístupný,
- různá struktura zástavby uvnitř areálu,
- veřejný prostor formují pouze ohraničením pozemku (oplocením), ne zástavbou.
Příkladem jsou výrobní areály v Ejpovicích.

Obrázek 9 - areálová struktura zástavby

IV.

Další podmínky využití a uspořádání ploch a jejich odůvodnění

Pro některé plochy jsou stanoveny specifické podmínky pro využití a uspořádání.
Plocha Z30 (SV)
- stavby, pro které jsou stanoveny hygienické limity, lze v ploše umisťovat pouze za podmínky prokázání
splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech a
v chráněných venkovních prostorech staveb dle platných právních předpisů. Důvodem stanovení
podmínky je zajištění ochrany zdraví obyvatel před hlukem z provozu na železnici. Plocha Z30 je vymezena
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v části obce Ejpovice, kde nejsou realizována protihluková opatření, jako je tomu například v centrální části obce
Ejpovice v bezprostřední blízkosti obytné zástavby.
- zajistit podmínky pro přístup požární techniky dle platných právních předpisů. Důvodem stanovení
podmínky je zajištění přístupu pro vozidla a další techniku hasičů. Tento požadavek reaguje na nevhodnou praxi
realizace provizorních nedostatečně širokých přístupových komunikací do rozvojových ploch, zejména pro
bydlení. V případě plochy Z30 je daná podmínka důležitá i důvodu bezprostřední návaznosti na železniční trať č.
170 Plzeň – Praha, kde v případě požáru je nezbytný rychlý zásah hasičů, aby nedošlo k ohrožení či omezení
provozu.
- řešit odvádění odpadních vod tak, aby nedocházelo k znečišťování podzemních vod. Důvodem stanovení
podmínky je zajištění ochrany podzemních vod. V důsledku odvádění odpadních vod z plochy Z30 nesmí být
ohrožena či snížena jakost podzemních vod, ani zhoršen jejich chemický stav.
Plochy Z14 a Z21 (V) - výstavba v částech těchto ploch, které jsou v překryvu s koridorem X01, je přípustná až
po realizaci přeložky silnice II/605 (koridor X01). Důvodem stanovení podmínky je zajistit bezproblémovou
realizaci přeložky silnice II/605 v rámci koridoru X01 pro umístění této veřejně prospěšné stavby.
Plocha N16 / NG - realizovat biologická, biotechnická nebo technická opatření ke snížení negativních dopadů
těžby na plochy bydlení. Důvodem stanovení podmínky je zajistit optickou izolaci povrchového lomu od bydlení a
snížení prašnosti a hlučnosti z těžby.
Obecnou podmínkou využití a uspořádání pro všechny plochy na území obce je respektovat limity využití území.
Tato podmínka vyplývá z právních předpisů, na jejichž základě jsou jednotlivé limity stanoveny.
Dotčení jednotlivých zastavitelných ploch limity rozvoje území je patrné z výkresu II.1 Koordinační výkres.
V.
Podmínky využití pro koridory pro umístění staveb dopravní a technické infrastruktury a jejich
odůvodnění
(k bodům F56 – F59 Návrhu ÚP)

Koridor je plocha, vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební
povahy (§2, odst. i) stavebního zákona.
Koridory jsou vymezovány v případě, že neexistuje dokumentace nebo projekt, ze které by vyplývaly konkrétní
nároky na vymezení ploch s rozdílným způsobem využití pro danou stavbu dopravní nebo technické infrastruktury.
Jejich využití je omezeno na stavbu, pro jejíž umístění je koridor vymezen. Do doby realizace stavby je přípustné
pouze takové stávající využití, které jakkoliv neomezí budoucí umístění stavby.
V ÚP jsou vymezeny koridory pro umístění staveb dopravní infrastruktury:
a) X01 určený pro umístění přeložky silnice II/605 (jihovýchodní obchvat Ejpovic),
b) X02 pro dopravní napojení části obce Zelenka na silnici II/605. Jiné využití je nepřípustné.
Dále jsou v ÚP vymezeny koridory pro umístění staveb technické infrastruktury:
a) X10 určený pro umístění stavby zdvojení ZVN 400 kV Chrást – Přeštice a souvisejících staveb
a zařízení,
b) X11 pro umístění stavby elektrického vedení VVN 2 x 110 kV Chrást – Černice a souvisejících staveb
a zařízení. Jiné využití je nepřípustné.
Jiné využití koridorů je do realizace staveb nepřípustné.

F.9 Odůvodnění 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
(k bodům G01 – G06 Návrhu ÚP)

F.9.1

Veřejně prospěšné stavby

I.

Východiska

117

ÚZEMNÍ PLÁN EJPOVICE - ODŮVODNĚNÍ

Veřejně prospěšné stavby (VPS) jsou vymezeny v souladu s § 2, odst. 1, písm. l), stavebního zákona. Jako
veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vymezeny stavby stavby
pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území, tj. zejména navržené plochy a koridory pro
dopravní a technickou infrastrukturu.
V souladu s § 170, odst. 1, písm. a, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit, jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k
zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

ÚP vymezuje následující veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu s odůvodněním jejich vymezení:
a) X01 - koridor pro umístění přeložky silnice II/605 - vymezeno na základě požadavku Zadání ÚP,
b) X02 - koridor pro dopravní napojení části obce Zelenka na silnici II/605 - vymezeno na základě
požadavku Zadání ÚP,
c) Z12 - vymezeno z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny, rozšíření sítě komunikací a využití stávajícího
podchodu pod dálnicí D5,
d) Z19 - vymezeno z důvodu zajištění dopravního napojení a dopravní obslužnosti zastavitelné plochy Z06,
e) Z22 - vymezeno z důvodu propojení stávajících i navrhovaných komunikací a dotvoření uličního
systému a zajištění dopravního napojení a dopravní obslužnosti zastavitelných ploch Z13, Z15, Z16, Z17
a Z29,
f) Z24 - vymezeno z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny a rozšíření sítě zemědělských komunikací,
g) Z25 - vymezeno z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny, rozšíření sítě zemědělských komunikací a
propojení stávající komunikace vedoucí od sídla ke hřbitovu (s návazností na zastavitelnou plochu Z26)
s nově navrženou zastavitelnou plochu Z24 podél železniční trati; vymezením plochy Z25 zároveň
dochází k obnově historické cesty v krajině doložitelné v historických mapách (viz obrázek níže) a jejíž
pozemek je dodnes vymezen v katastru nemovitostí,
h) Z26 - vymezeno z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny, rozšíření sítě zemědělských komunikací a
propojení stávající komunikace vedoucí od sídla ke hřbitovu se silnicí III/2327; vymezením plochy Z26
zároveň dochází k obnově historické cesty v krajině doložitelné v historických mapách (viz obrázek níže)
a jejíž pozemek je dodnes vymezen v katastru nemovitostí,
i) Z27 - vymezeno z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny, rozšíření sítě zemědělských komunikací a
využití stávajícího podchodu pod dálnicí D5; vymezením plochy Z26 zároveň dochází k obnově
historické cesty v krajině doložitelné v historických mapách (viz obrázek níže) a jejíž pozemek je dodnes
vymezen v katastru nemovitostí,
j) P01 - vymezeno z důvodu zajištění bezproblémového přístupu k železniční trati č. 170 za účelem její
údržby.
k) P03 – vymezeno z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti území,
l) P04 - vymezeno z důvodu propojení stávajících i navrhovaných komunikací a dotvoření uličního
systému (prodloužení ulice Kolmá) a zlepšení dopravní obslužnosti území,
m) P05 - vymezeno z důvodu propojení stávajících i navrhovaných komunikací a dotvoření uličního
systému a zlepšení dopravní obslužnosti území.
ÚP vymezuje následující veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu s odůvodněním jejich vymezení:
X10 - koridor pro zdvojení ZVN 400 kV Chrást – Přeštice - vymezeno na základě požadavku ZÚR PK,
které pro tento záměr vymezují veřejně prospěšnou stavbu E20.
a) X11 - koridor pro výstavbu vedení VVN 2x110 kV Chrást – Černice - vymezeno na základě požadavku
ZÚR PK, které pro tento záměr vymezují veřejně prospěšnou stavbu E02,
b) Z01 – plocha pro ČOV - vymezeno na základě požadavku Zadání ÚP.

F.9.2

Veřejně prospěšná opatření

I.

Východiska
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Veřejně prospěšná opatření (VPO) jsou vymezena v souladu s § 2, odst. 1, písm. m) stavebního zákona. Jako
veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou dle stavebního zákona
územním plánem vymezena opatření vedoucí ke snižování ohrožení území a k rozvoji či k ochraně přírodního,
kulturního a archeologického dědictví, zejména územní systém ekologické stability a protipovodňová opatření.
V souladu s § 170, odst. 1, písm. b, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit, jde-li o veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a
ochranu archeologického dědictví.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

Důvodem pro vymezení následujících veřejně prospěšných opatření je zajištění pozemků pro realizaci
chybějících skladebných částí ÚSES a zajištění funkčnosti celého systému.
Kód

Specifikace veřejně prospěšného opatření

N01

plochy přírodní pro zajištění funkčnosti RBK 2006

N02

plocha přírodní pro zajištění funkčnosti RBK 2006

N08

plocha přírodní pro zajištění funkčnosti RBK 2004/04-2004/05

N09

plocha přírodní pro zajištění funkčnosti RBK 2004/04-2004/05

N10

plocha přírodní pro zajištění funkčnosti LBC 2004/04

N11

plocha přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 2004/04-RO032

N12

plochy přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 2004/04-RO032

N14

plocha přírodní pro zajištění funkčnosti RBK 2004/03-2004/04

N17

plocha přírodní pro zajištění funkčnosti LBK RO175-2005/06

N25

plocha přírodní pro zajištění funkčnosti RBK 2004/04-2004/05

Realizace skladebných částí ovlivní kromě zvýšení ekologické stability a biologické diverzity příznivě i vodní
režim krajiny, přispěje k protierozní ochraně zemědělské půdy.
Důvodem pro vymezení následujících veřejně prospěšných opatření je zajištění pozemků pro realizaci
protierozních opatření.
Kód

Specifikace veřejně prospěšného opatření

N05

plocha přírodní pro protierozní opatření

N18

plocha přírodní pro protierozní opatření

N19

plocha přírodní pro protierozní opatření

F.10 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a
případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
(k bodu H01 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

V souladu s § 101 odst. 1 stavebního zákona, lze v ÚP určit pozemky (včetně staveb na nich) pro veřejně
prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství, pro které má obec nebo kraj anebo stát předkupní právo. ÚP
Ejpovice vymezuje 2 veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo.
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II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

ÚP vymezuje následující veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo s odůvodněním jejich
vymezení:
a) P02 - důvodem pro vymezení veřejného prostranství je zajištění dostatečné plošné výměry optimálně
dostupné plochy veřejného prostranství se zásadním uplatněním zeleně v přednádražním prostoru.
Veřejný zájem spočívá v zajištění optimální dostupnosti dostatečné výměry plochy veřejného
prostranství na území obce Ejpovice.
b) Z31 - důvodem pro vymezení veřejného prostranství je zajištění dostatečné plošné výměry optimálně
dostupné plochy veřejného prostranství se zásadním uplatněním zeleně v nově vznikající obytné
zástavbě při východním okraji sídla.
Veřejný zájem spočívá v zajištění optimální dostupnosti dostatečné výměry plochy veřejného
prostranství na území obce Ejpovice.

F.11 Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona
(k bodu I01 Návrhu ÚP)

Vzhledem k tomu, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí) ve svém stanovisku k návrhu Zadání
ÚP ze dne 13. 3. 2014 vyloučil vliv na evropsky významnou lokalitu, nejsou kompenzační opatření stanovena.

F.12 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
(k bodům J01 – J02 Návrhu ÚP)

I.

Východiska

Plochy územních rezerv jsou vymezeny v souladu s § 43 odst. 1 stavebního zákona.
II.

Návrh řešení a jeho odůvodnění

ÚP vymezuje jednu plochu územní rezervy, jejímž smyslem je avizovat možné směry budoucího rozvoje obce.
Plochy územních rezerv lze převést na zastavitelné plochy pouze změnou ÚP.
R01 / DZ
Plocha územní rezervy R01 je vymezena na základě platných ZÚR Plzeňského kraje. Důvodem vymezení je
ochrana území pro možné budoucí vybudování vysokorychlostní železniční trati Praha – Plzeň – SRN.
V souladu s § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jsou
v územní rezervě zakázány změny v území (§ 2 odst. 1 písm. a), které by mohly stanovené využití podstatně
ztížit nebo znemožnit.

F.13 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
podmíněno dohodou o parcelaci
(k bodu K01 Návrhu ÚP)

V rámci zpracování Návrhu ÚP nebyla vyhodnocena potřeba vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o
změnách podmíněno dohodou o parcelaci.
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F.14 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení
a přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti
(k bodům L01 – L04 Návrhu ÚP)

V rámci zpracování Návrhu ÚP byla vyhodnocena potřeba vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách
podmíněno zpracováním územní studie.
V souladu s § 43 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze
v územním plánu vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie.
V souladu s § 30 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění, územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat
využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
ÚP vymezuje 1 plochu, ve které je rozhodování v území podmíněno pořízením územní studie, s ohledem na její
význam z hlediska urbanistické koncepce obce, a to z těchto konkrétních důvodů:
Plochy s podmínkou pořízení územní studie
Označení ve
výkrese I.1

Název územní studie

plochy změn
dotčené
územní studií

Odůvodnění stanovení podmínky pořízení územní studie

US-01

Ejpovice jih

Z07

- velký plošný rozsah plochy pro rozvoj bydlení bez
podrobnějšího členění a uspořádání navrženého v ÚP
- exponovaná poloha ploch při jižním okraji sídla Ejpovice
- požadavek zadavatele ÚP

Společným důvodem pro vymezení výše uvedených ploch, ve kterých je rozhodování v území podmíněno
zpracováním územní studie, je nutnost v podrobnějším měřítku navrhnout detailní uspořádání ploch, tedy
navrhnout vymezení pozemků, zejména pak vymezení pozemků veřejných prostranství a prověřit podmínky
využití a prostorového uspořádání pozemků a prověřit podmínky dopravního napojení, dopravní obslužnosti
pozemků a napojení pozemků na sítě technické infrastruktury.

F.15 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu
podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu
nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty
pro jeho vydání
(k bodu M01 Návrhu ÚP)

V rámci zpracování Návrhu ÚP nebyla vyhodnocena potřeba vymezení ploch, ve kterých je rozhodování
o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu.

F.16 Stanovení pořadí změn v území
(k bodu N01 Návrhu ÚP)

V rámci zpracování Návrhu ÚP nebyla vyhodnocena potřeba stanovení pořadí změn v území.
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G.

VYHODNOCENÍ
ÚČELNÉHO
VYUŽITÍ
ZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je
uvedeno v kapitole G) tohoto odůvodnění, kde je zdůvodněno vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a ploch změn v krajině.
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H.

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

H.1 Zemědělský půdní fond
Vyhodnocení záboru pozemků ZPF bylo provedeno v souladu s metodickým pokynem MMR a MŽP
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním
plánu“ (2013).
Jsou vyhodnoceny zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené ÚP a koridory pro umístění staveb dopravní
a technické infrastruktury. Jsou označeny číselně a vyhodnoceny v tabulce. Zdrojem pro určení kultur
v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.
Do vyhodnocení jsou zařazeny všechny plochy a koridory s výjimkou ploch:
a) které nepředstavují zábor ZPF (Z01, N20, N21, N22, N23, N24),
b) jsou uvnitř zastavěného území a mají rozlohu do 2000 m2 včetně (P01, P02, P03, P04),
c) pro bydlení nebo jejich částí (resp. plochy smíšené, u nichž je hlavní funkce bydlení), které se nachází
v zastavěném území,
d) jsou určeny pro zajištění funkčnosti ÚSES (N01, N02, N08, N09, N10, N11, N12, N14, N15, N17, N25)

H.1.1 Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany ZPF
Výchozím podkladem ochrany ZPF pro územně plánovací činnost jsou bonitované půdně ekologické jednotky –
BPEJ. BPEJ vyjadřuje klimatický regionu, hlavní půdní region, číselnou kombinaci skeletovosti a expozice půdy.
Jednotlivým BPEJ se přiřazují třídy ochrany ZPF, jejichž charakteristiky jsou následující:
a) do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu,
b) do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o
půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné,
c) do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou
výstavbu.
d) do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
e) do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují
především půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých,
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské
půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské
využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní
půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona o
ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.
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H.1.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení zastavitelných ploch a ploch změn v krajině na zemědělský půdní fond
souhrnný přehled
Označení

Výměra plochy [ha]

Využití
plochy

a)

celkem

SV
SV
SV
SV
SV
SV
DS
SV
V
SV
SV
SV
RI
DS
V
DS
DS
DS
DS
DS
V

Z03
Z04
Z05
Z06
Z07
Z10
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z21
Z22
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28

0,5660
1,4152
0,5228
0,7792
2,1008
0,3400
0,5957
0,2567
1,8198
1,9765
1,1419
1,0971
0,3614
0,1482
2,4799
1,1750
0,7533
0,2799
0,5127
0,6545
4,3952

6

z toho
zastavěné
území
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

z toho
zpf

orná půda

0,5660
1,2960
0,4720
0,7792
2,1008
0,3400
0,1945
0,2567
1,8198
1,9765
1,1419
1,0971
0,3614
0,1482
2,3812
1,1471
0,5383
0,2799
0,5123
0,6545
3,0369

0,5660
1,2330
0,4678
0,7690
1,0314
0,3400
0,1945
0,2567
1,8198
1,9765
1,1419
1,0971
0,2755
0,1461
2,2984
1,1471
0,5213
0,2799
0,5123
0,0000
3,0369

Uvedeny pouze kultury, u nichž byl zjištěn zábor
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Zábor ZPF podle kultur [ha]
trvalý
travní
porost
0,0000
0,0030
0,0042
0,0102
0,8213
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0859
0,0021
0,0828
0,0000
0,0170
0,0000
0,0000
0,6545
0,0000

6

Investice
do půdy

Zábor podle tříd ochrany [ha]

zahrada

ovocný
sad

I.

II.

III.

IV.

V.

plochy
[ha]

0,0000
0,0601
0,0000
0,0000
0,2482
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1831
0,1005
0,4720
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,3829
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3614
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
1,1956
0,0000
0,7792
0,9992
0,0000
0,0000
0,2567
0,1981
1,9765
1,1419
1,0587
0,0000
0,1482
0,2749
1,0155
0,2057
0,0002
0,0000
0,0000
3,0369

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,1016
0,3400
0,0000
0,0000
1,6217
0,0000
0,0000
0,0384
0,0000
0,0000
2,1063
0,1316
0,3325
0,2797
0,5108
0,4828
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1945
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0015
0,1717
0,0000

0,5660
1,0588
0,0000
0,4076
1,0389
0,3400
0,1348
0,2228
1,8198
1,9765
1,1419
1,0971
0,0000
0,0299
2,4799
1,0769
0,4086
0,2799
0,5127
0,6459
2,4479

SV
SV
P
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NG
NP
NP

Označení

Využití
plochy

ÚZEMNÍ PLÁN EJPOVICE - ODŮVODNĚNÍ
Výměra plochy [ha]

z toho
zastavěné
území
Z29
0,6953
0,0000
Z30
0,2035
0,0000
Z31
0,3359
0,0000
N03
1,3948
0,0000
N04
3,2962
0,0000
N05
0,3435
0,0000
N06
0,3772
0,0000
N07
0,4478
0,0000
N13
0,7165
0,0000
N16 13,7774
0,0000
N18
0,5361
0,0000
N19
0,0598
0,0000
Obec Ejpovice CELKEM
celkem

Zábor ZPF podle kultur [ha]

z toho
zpf

orná půda

0,6953
0,2035
0,3359
0,9870
2,9177
0,3425
0,3735
0,4478
0,7165
12,3508
0,5361
0,0598
41,0667

0,6953
0,0038
0,3359
0,9870
2,5534
0,3425
0,3725
0,3277
0,7165
11,4359
0,5361
0,0598
37,4776

trvalý
travní
porost
0,0000
0,1997
0,0000
0,0000
0,3643
0,0000
0,0010
0,0598
0,0000
0,9149
0,0000
0,0000
3,2207

6

Investice
do půdy

Zábor podle tříd ochrany [ha]

zahrada

ovocný
sad

I.

II.

III.

IV.

V.

plochy
[ha]

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0603
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3686

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1099
0,3425
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,2080

0,0000
0,0000
0,0000
0,9870
1,9987
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10,5668
0,0000
0,0000
14,2968

0,2906
0,0000
0,3359
0,0000
0,8099
0,0000
0,3735
0,1095
0,0000
1,7840
0,5361
0,0598
16,5866

0,4047
0,2035
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3383
0,7111
0,0000
0,0000
0,0000
8,6030

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0054
0,0000
0,0000
0,0000
0,3731

0,6280
0,0000
0,3359
0,0000
2,1582
0,0007
0,2274
0,3645
0,7165
5,1984
0,4577
0,0598
27,8330
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H.1.3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na zemědělský půdní fond
Kód koridoru

X01

X02

Účel využití koridoru

koridor pro umístění přeložky silnice II/605

Šířka koridoru[m]

50

koridor pro umístění komunikace spojující
část obce Zelenka se silnicí II/605
40

Délka osy koridoru [m]

1458

265

Zábor ZPF celým koridorem (informativní charakter)
Plocha koridoru bez záboru ZPF [ha]

0

Plocha koridoru se záborem ZPF [ha]

8,4464

1,1388

- z toho zábor I. třídy ochrany ZPF [ha]
- z toho zábor II. třídy ochrany ZPF [ha]

0,0000
0,0000

0,0000

- z toho zábor III. třídy ochrany ZPF [ha]

0,3333

0,0000
0,0000

- z toho zábor IV. třídy ochrany ZPF [ha]

8,1131

1,1388

- z toho zábor V. třídy ochrany ZPF [ha]

0,0000

0,0000

Přepokládaný reálný zábor ZPF (= šířka dopravní stavby x délka osy se záborem)
Přepokládaná šířka dopravní stavby (včetně průměrné šíře náspů, zářezů a příkopů, 20
které budou součástí tělesa) [m]

10

Délka osy koridoru se záborem ZPF [m]

1458

265

- z toho délka osy se záborem I. třídy ochrany [m]
- z toho délka osy se záborem II. třídy ochrany [m]
- z toho délka osy se záborem III. třídy ochrany [m]
- z toho délka osy se záborem IV. třídy ochrany [m]
- z toho délka osy se záborem V. třídy ochrany [m]
Předpokládaný reálný zábor I. třídy ochrany ZPF [ha]
Předpokládaný reálný zábor II. třídy ochrany ZPF [ha]
Předpokládaný reálný zábor III. třídy ochrany ZPF [ha]
Předpokládaný reálný zábor IV. třídy ochrany ZPF [ha]
Předpokládaný reálný zábor V. třídy ochrany ZPF [ha]

0
0
48
1410
0
0,0000
0,0000
0,0960
2,8200
0,0000

0
0
0
265
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,2650
0,0000

2,9160

0,2650

CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF [ha]
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rekapitulace záborů ZPF za plochy a koridory s rozdílným způsobem využití

Využítí

Plochy smíšené obytné venkovské
(SV)
Plochy rodinné rekreace (RI)
Plochy pro silniční dopravu (DS)
Plochy pro veřejná prostranství (P)
Plochy výroby a skladování (V)
Plochy přírodní (NP)
Plochy těžby nerostů (NG)
Koridory dopravních staveb
Obec Ejpovice celkem

Celkový zábor
ZPF ha]

b)

Zábor ZPF podle kultur [ha]

Investice
do půdy

Zábor podle tříd ochrany [ha]

orná půda

trvalý
travní
porost

zahrada

ovocný
sad

I.

II.

III.

IV.

V.

plochy
[ha]

11,3266

9,9779

1,0404

0,3082

0

0,7555

0,3829

7,8466

2,3415

0

8,5074

0,3614

0,2755

0,0859

0

0

0

0,3614

0

0

0

0,0000

3,3266
0,3359
7,2379
6,3810
12,3509
3,1810
44,5012

2,6551
0,3359
7,1551
5,8957
11,4359
-

0,6715
0
0,0828
0,4250
0,9149
-

0
0
0
0,0603
0
-

0
0
0
0
0
-

0
0
0
0,4524
0
0
1,2080

0
0
0
2,9849
10,5668
0
14,2960

1,2214
0,3359
3,5099
1,8889
1,7840
0,0960
16,6827

1,7375
0
3,728
1,0495
0
3,0850
11,9415

0,3677
0
0
0,0054
0
0,0000
0,3730

3,5975
0,5435
6,7476
3,9848
5,1984
8,7534
37,3326
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H.1.4 Odůvodnění záboru ZPF
Vyhodnocení je provedeno pro:
a) zastavitelné plochy Z03, Z04, Z05, Z06, Z07, Z10, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z21,
Z22, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z31;
b) koridory X01, X02;
c) plochy změn v krajině N03, N04, N05, N06, N07, N13, N16, N18, N19.
a)

zastavitelné plochy

Všechny vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné vesnické (SV) jsou výhodně dopravně napojitelné a
dopravně obslužné. Zároveň jsou výhodně napojitelné na stávající, příp. nově navržené, sítě technického
vybavení z uliční sítě, tedy bez výrazných nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické
infrastruktury.
Plochy mimo zastavěné území jsou v ÚP navrženy vždy ve vazbě na hranici zastavěného území, aby byla
zajištěna ochrana volné krajiny a nedocházelo k narušování organizace a celistvosti ploch ZPF a spojitosti
sítě zemědělských komunikací.
Dle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, lze
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad
veřejným zájmem ochrany ZPF. Toto ustanovení ovšem dle § 4 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění, neplatí pro plochy, které jsou již obsaženy v platné ÚPD,
pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení.
Z03 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je vymezena v území určeném pro zástavbu platnou ÚPD.
Vhodně navazuje na již zastavěné území a doplňuje urbanistickou strukturu sídla.
Z04 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je z větší části vymezena v území určeném pro zástavbu
platnou ÚPD. Návrh ÚP vymezuje plochu podél komunikace až k silnici III/18017, čím dochází k dotvoření
urbanistické struktury sídla. Zároveň je plocha vymezena na základě požadavku vlastníka. Plocha je
vymezena na ZPF II. třídy ochrany. Veřejnému zájmu na ochranu ZPF nevyšších tříd (I. a II.) je nadřazen
veřejný zájem na zajištění optimálních podmínek pro bydlení na území obce, zejména na zajištění
odpovídajícího množství ploch pro rozvoj bydlení.
Z05 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je vymezena v území určeném k zastavění platnou ÚPD.
Z06 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je vymezena v území určeném k zastavění platnou ÚPD.
Z07 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je vymezena v území určeném k zastavění platnou ÚPD.
Zároveň je plocha z části vymezena na základě požadavku vlastníka.
Z10 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je vymezena v území určeném k zastavění platnou ÚPD.
Z12 – plocha pro silniční dopravu (DS) je vymezena z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny, rozšíření sítě
zemědělských komunikací a využití stávajícího podchodu pod dálnicí D5.
Z13 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je vymezena z důvodu doplnění urbanistické struktury sídla.
Z14 – plocha výroby a skladování (V) je vymezena v území určeném k zastavění platnou ÚPD. Plocha je
vymezena z důvodu stabilizace a posílení ekonomické základny obce a vytvoření podmínek pro možný
nárůst počtu pracovních míst. Plochy jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na stávající plochy výroby
a skladování s ideálním dopravním napojením na dálnici D5 (exit 67).
Z15 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je vymezena v území určeném k zastavění platnou ÚPD.
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Z16 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je zčásti vymezena v území určeném pro zástavbu platnou
ÚPD. Plocha je vymezena z důvodu zajištění optimálních podmínek pro rozvoj bydlení na území obce.
Plocha je vymezena ve východní části sídla, kde je rozvoj bydlení žádoucí a možný, z hlediska výskytu
limitů a hodnot území. ÚP předpokládá nejintenzivnější rozvoj bydlení právě východním směrem, kde již
v současné době probíhá intenzivní výstavba. Je to dáno zejména jednotlivými bariérami, které k sídlu
bezprostředně přiléhají v ostatních částech sídla: sever – železniční trať č. 170, západ – povrchový lom
žáruvzdorných jílů, jih – silnice II/605.
Z17 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je vymezena z důvodu zajištění optimálních podmínek pro
rozvoj bydlení na území obce. Plocha je vymezena ve východní části sídla, kde je rozvoj bydlení žádoucí a
možný, z hlediska výskytu limitů a hodnot území. ÚP předpokládá nejintenzivnější rozvoj bydlení právě
východním směrem, kde již v současné době probíhá intenzivní výstavba. Je to dáno zejména jednotlivými
bariérami, které k sídlu bezprostředně přiléhají v ostatních částech sídla: sever – železniční trať č. 170,
západ – povrchový lom žáruvzdorných jílů, jih – silnice II/605.
Z18 – plocha rodinné rekreace (RI) je vymezena v území určeném k zastavění platnou ÚPD.
Z19 – plocha pro silniční dopravu (DS) je vymezena pro dopravní napojení a dopravní obslužnost
zastavitelné plochy Z06.
Z21 – plocha výroby a skladování (V) je vymezena v území určeném k zastavění platnou ÚPD. Plocha je
vymezena z důvodu stabilizace a posílení ekonomické základny obce a vytvoření podmínek pro možný
nárůst počtu pracovních míst. Plochy jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na stávající plochy výroby
a skladování s ideálním dopravním napojením na dálnici D5 (exit 67).
Z22 – plocha pro silniční dopravu (DS) je vymezena pro dopravní napojení a dopravní obslužnost
zastavitelných ploch Z13, Z15, Z16, Z17 a Z29. Vymezením plochy dojde zároveň k dotvoření uličního
systému a propojení stávajících i navrhovaných komunikací.
Z24 – plocha pro silniční dopravu (DS) je vymezena je vymezena z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny a
rozšíření sítě zemědělských komunikací.
Z25 – plocha pro silniční dopravu (DS) je vymezena z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny, rozšíření sítě
zemědělských komunikací a propojení stávající komunikace vedoucí od sídla ke hřbitovu (s návazností na
zastavitelnou plochu Z26) s nově navrženou zastavitelnou plochu Z24 podél železniční trati. Vymezením
plochy zároveň dochází k obnově historické cesty v krajině doložitelné v historických mapách, jejíž pozemek
je dodnes vymezen v katastru nemovitostí.
Z26 – plocha pro silniční dopravu (DS) je vymezena z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny, rozšíření sítě
zemědělských komunikací a propojení stávající komunikace vedoucí od sídla ke hřbitovu se silnicí III/2327.
Vymezením plochy zároveň dochází k obnově historické cesty v krajině doložitelné v historických mapách,
jejíž pozemek je dodnes vymezen v katastru nemovitostí.
Z27 – plocha pro silniční dopravu (DS) je vymezena z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny, rozšíření sítě
zemědělských komunikací a využití stávajícího podchodu pod dálnicí D5. Vymezením plochy zároveň
dochází k obnově historické cesty v krajině doložitelné v historických mapách, jejíž pozemek je dodnes
vymezen v katastru nemovitostí.
Z28 – plocha výroby a skladování (V) je vymezena v území určeném k zastavění platnou ÚPD. Plocha je
vymezena z důvodu stabilizace a posílení ekonomické základny obce a vytvoření podmínek pro možný
nárůst počtu pracovních míst. Plochy jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na stávající plochy výroby
a skladování s ideálním dopravním napojením na dálnici D5 (exit 67).
Z29 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je vymezena z důvodu zajištění optimálních podmínek pro
rozvoj bydlení na území obce. Plocha je vymezena ve východní části sídla, kde je rozvoj bydlení žádoucí a
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možný, z hlediska výskytu limitů a hodnot území. ÚP předpokládá nejintenzivnější rozvoj bydlení právě
východním směrem, kde již v současné době probíhá intenzivní výstavba. Je to dáno zejména jednotlivými
bariérami, které k sídlu bezprostředně přiléhají v ostatních částech sídla: sever – železniční trať č. 170,
západ – povrchový lom žáruvzdorných jílů, jih – silnice II/605.
Z30 – plocha smíšená obytná vesnická (SV) je vymezena z důvodu zajištění optimálních podmínek pro
rozvoj bydlení na území obce. Plocha je vymezena po dohodě se zadavatelem na základě podnětu
vlastníka (p. Polster). Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na stávající plochu smíšenou obytnou
vesnickou (SV).
Z31 – plocha veřejných prostranství (P) je vymezena z důvodu potřeby zajištění dostatečné plošné výměry
optimálně dostupné plochy veřejného prostranství se zásadním uplatněním zeleně v nově vznikající obytné
zástavbě při východním okraji sídla.
b)

koridory pro umístění staveb dopravní a technické infrastruktury

Zábor ZPF představují 2 koridory vymezené pro umístění staveb dopravní infrastruktury.
X01 – koridor je v souladu se Zadáním ÚP vymezen pro umístění přeložky silnice II/605. Koridor je vymezen
i platnou ÚPD. Průtah silnice II/605 zastavěným územím obce představuje problém z hlediska vysokých
intenzit provozu (4 563 – 4 924 vozidel za den), což má negativní dopad na obyvatele obce (prašnost, hluk,
bezpečnost). Přeložení silnice II/605 přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou, ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy a v neposlední řadě i ke snížení hlukové zátěže.
X02 – koridor je v souladu se Zadáním ÚP vymezen pro umístění veřejné komunikace pro napojení části
obce Zelenka na silnici II/605. Současné dopravní napojení celé východní obytné části sídla na silnici II/605
je nedostačující a s ohledem na plánovaný rozvoj této lokality je potřeba vytvořit nové a bezpečné napojení.
c)

plochy změn v krajině

N03 – plocha je vymezena pro snížení negativních opadů těžby na pohodu bydlení v přilehlých zastavěných
a zastavitelných plochách. Primárním účelem plochy je optická izolace povrchového lomu od bydlení a
přispění ke snížení prašnosti a hlučnosti.
N04 – plocha je vymezena pro snížení negativních opadů těžby na pohodu bydlení v přilehlých zastavěných
a zastavitelných plochách. Primárním účelem plochy je optická izolace povrchového lomu od bydlení a
přispění ke snížení prašnosti a hlučnosti.
N05 – plocha je vymezena pro pás zeleně, která bude plnit funkci izolační a zároveň funkci protierozního
opatření.
N06 – plocha je vymezena pro pás zeleně z důvodu izolace výrobního areálu od ploch určených primárně
k bydlení.
N07 – plocha je vymezena pro pás zeleně z důvodu izolace výrobního areálu od ploch určených primárně
k bydlení. Plocha bude dále plnit funkci protierozního opatření.
N13 – plocha je vymezena založení aleje podél cesty k hřbitovu a jejího pokračování východním směrem.
N16 – plocha je vymezena pro těžbu nerostů v dobývacím prostoru Kyšice. Na základě rozhodnutí
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského č. SBS 26367/2015/OBÚ-06/3 ze
dne 23.10.2015 byla povolena hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska jílů
žárovzdorných ostatních Kyšice – Ejpovice v dobývacím prostoru Kyšice. Součástí tohoto rozhodnutí ze
dne 23.10.2015 jsou i stanovené podmínky pro provádění hornické činnosti podle tohoto rozhodnutí, které
mj. obsahují i podmínky stanovené Zastupitelstvem obce Ejpovice.
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského uplatnil k návrhu zadání ÚP Ejpovice
stanovisko č. SBS 04943/2014/OBÚ-06 ze dne 20.2.2014 , ve kterém mj. požadoval vyznačit hranice
dobývacího prostoru Kyšice stanoveném pro dobývání výhradního ložiska žáruvzdorných jílů. Na základě
požadavku stanoveném v Zadání ÚP - vést takto vymezené území jako území určené pro těžbu - je
v návrhu ÚP vymezena v rozsahu dobývacího prostoru Kyšice plocha změn N16 pro těžbu nerostů (NG).
N18 – plocha je vymezena pro realizaci protierozního opatření.
N19 – plocha je vymezena pro realizaci protierozního opatření.

H.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa
Potenciální zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa byl zjištěn pouze u koridorů X10, X11 a u
plochy Z12.
Vyhodnoceny byly též zastavitelné plochy/plochy přestavby v pásmu 50 m od hranice lesa.
Zdrojem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.

H.2.1 Vyhodnocení důsledků vymezení koridorů pro umístění staveb dopravní a technické
infrastruktury na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Kód koridoru

X10

X11

Účel využití koridoru

Šířka koridoru[m]

koridor pro umístění stavby
zdvojení ZVN 400 kV Chrást Přeštice
100

koridor pro umístění stavby
vedení VVN 2x110 kV Chrást
- Černice
100

Délka osy koridoru [m]

1084

1329

Plocha koridoru bez záboru ZPF [ha]

9,8887

11,2738

Plocha koridoru se záborem PUPFL [ha]

1,5373

0,4923

- z toho zábor kategorie lesa ochranného [ha]

0,0000

- z toho zábor kategorie lesa zvláštního určení [ha]

0,0000
0,0000

- z toho zábor kategorie lesa hospodářského [ha]

1,5373

0,4923

Přepokládaná šířka stavby [m]

25

25

Délka osy koridoru se záborem PUPFL [m]

136

0

- z toho délka osy se záborem kategorie lesa ochranného
[m]
- z toho délka osy se záborem kategorie lesa zvláštního
určení [m]
- z toho délka osy se záborem kategorie lesa
hospodářského [m]
Předpokládaný reálný zábor kategorie lesa ochranného
[ha]
Předpokládaný reálný zábor kategorie lesa zvláštního
určení [ha]
Předpokládaný reálný zábor kategorie lesa

0

0

0

0

136

0

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3400

0,0000

Zábor PUPFL celým koridorem (informativní charakter)

0,0000

Přepokládaný reálný zábor PUPFL (= šířka stavby x délka
osy se záborem PUPFL)
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Kód koridoru
hospodářského [ha]

X10

X11

CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ REÁLNÝ ZÁBOR
PUPFL [ha]

0,3400

0,0000

0,3400

H.2.2 Zastavitelné plochy zasahující do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
Ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesa jsou z části vymezeny pouze plochy smíšené obytné vesnické (SV)
Z13, Z15 a Z17. Toto pásmo lesa zasahuje do těchto ploch přes železniční trať, která představuje
významnou bariéru v území. Všechny uvedené plochy jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na
zastavěné území. Dále do ochranného pásma lesa zasahuje plocha Z12.
Zábor pozemků ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesa bude upraven v rámci podrobnějšího řešení
zástavby jednotlivých ploch.

H.2.3 Odůvodnění záboru PUPFL
X10 – koridor je vymezen pro umístění stavby zdvojení vedení 400 kV Chrást – Přeštice (záměr E20 dle
ZÚR PK). ÚP daný koridor zpřesňuje na základě jeho vymezení v ZÚR PK ve znění Aktualizace č. 2.
X11 – koridor je vymezen pro umístění stavby vedení 2x 110 kV Chrást – Černice. Koridor je vymezen na
základě požadavku ZÚR PK (veřejně prospěšná stavba E02 dle ZÚR PK). V případě koridoru X11 je zábor
PUPFL celým koridorem velmi malý (0,4923 ha). Skutečný zábor při realizaci stavby, pro niž je koridor určen,
bude pravděpodobně nulový.
Z12 – plocha je vymezena z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny, rozšíření sítě zemědělských komunikací
a využití stávajícího podchodu pod dálnicí D5. V případě plochy Z12 je zábor PUPFL velmi malý (0,3710 ha).
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I.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Veřejné projednání Územního plánu Ejpovice proběhlo ve dvou částech a to dne 26. 2. 2018 a dne 13. 11.
2018, neboť I. část veřejného projednání nenaplňovala všechny zákonné náležitosti stanovené správním
řádem a stavebním zákonem. Některé námitky, stanoviska a připomínky uplatněné v I. části veřejného
projednání zavdaly podněty k úpravě územního plánu před II. částí veřejného projednání. Změny byly
zpracovatelem územního plánu podrobně popsány v textové části odůvodnění návrhu ÚP pro II. část
veřejného projednání (A.4.2. – Přehled provedených změn po první části veřejného projednání včetně
výřezů z grafické části ÚP). Následně na základě výsledků obou částí veřejného projednání byl dán pokyn
pro úpravu územního plánu a upravený územní plán byl projednán při opakovaném veřejném projednání
dne 10. 5. 2021.
Struktura rozhodnutí o námitkách koresponduje se shora popsaným průběhem projednání územního plánu.

I.1

Rozhodnutí o námitkách – I. část veřejného projednání

I.1.

Námitka Martina Čapka, Krokova 723, Rokycany ze dne 27. 2. 2018

Jako vlastník pozemků parc. č. 1124/2, 1188/49, 1124/1°a 1188/52 v k.ú. Ejpovice podává námitky proti
územnímu plánu. Z obsahu námitky vyplývá, že žadatel žádá, aby na uvedených pozemcích měl na žádost
pozůstalých po vážné havárii možnost vybudovat pietní místo „Klidovou zahradu“ s možností bezpečného
parkování, doplněné odpočinkovou zónou, nabíjecí stanicí elektromobilů a plnící stanicí alternativních paliv
(vodík, CNG), přičemž záměr by realizoval postupně s využitím dostupných technických a finančních
možností, a dále uvádí, že dílo „Klidové zahrady“ navazuje na již povolený záměr na pozemku
parc. č. 1124/1 v k.ú. Ejpovice.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Uvedené pozemky územní plán zahrnuje do plochy smíšené nezastavěného území NS (F.12), které jsou
určeny pro intenzivní zemědělskou popř. lesnickou produkci a plnění dalších funkcí krajiny a lze je využít pro:
a) dočasné a trvalé zemědělské kultury
b) lesní porosty
c) stavby umístitelné v nezastavěném území za předpokladu, že stavby nenarušují krajinný ráz:
c.1) přístřešky pro dočasné skladování plodin nebo úkryt hospodářských zvířat,
c.2) stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků,
c.3) účelové komunikace,
c.4) stavby pro rekreační využití – komunikace pro chodce a cyklisty, přístřešky, odpočívadla,
c.5) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury.
d) drobné krajinné prvky s funkcí protierozní a ekologicko-stabilizační.
Umístění staveb a zařízení nad rámec uvedený výše je nepřípustné.
Obec nepovažuje shora uvedené pozemky parc. č. 1124/2, 1188/49, 1124/1°a 1188/52 v k.ú. Ejpovice
situované v nezastavěném území v bezprostřední blízkosti dálnice D5 a silnice II.třídy II/605 za pozemky
vhodné ke zřízení „Klidové zahrady“. Budoucí záměr využít pozemky pro stavbu nabíjecí stanice
elektromobilů a plnící stanice alternativních paliv je pak v nesouladu s využitím plochy NS – plocha
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smíšená nezastavěného území, která je na těchto pozemcích vymezena návrhem územního plánu. Toto
využití by vyžadovalo vymezení plochy zcela jiného charakteru, např. plochy dopravy, občanského vybavení
a služeb, tedy plochy zastavitelné s možností vynětí ze zemědělského půdního fondu. Umístění podatelem
avizovaných záměrů budoucího využití pozemků není v dotčeném území vhodné rovněž z hlediska řešení
přístupu na pozemky, neboť tento sousedí s pozemky silnice II/605, v blízkosti křižovatky silnic tř. II/605 a tř.
III/2327, která je dopravně problematickým místem s častými dopravními nehodami.
Pořizovatel v rámci úřední činnosti zjistil, že Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako obecný stavební
úřad vydal pouze pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby oplocení
pozemku parc. č. 1124/1 v k.ú. Ejpovice, jiný záměr týkající se tohoto pozemku nebyl předmětem řízení
vedeného tímto správním orgánem. Stavba oplocení nebyla provedena ani v době platnosti územního
rozhodnutí zahájena a doba platnosti územního rozhodnutí tak marně uplynula.
I.2.
Námitka Josefa Stupky, Domkářská 51, Ejpovice, zastoupeného na základě plné moci
Ing. Petrem Janotou, Adamská 332, Deštná, ze dne 28. 2. 2018
Shora uvedený vlastník pozemků v k.ú. Ejpovice dle listu vlastnictví 65 podává námitku k návrhu územního
plánu obce Ejpovice a žádá o podrobný popis navrhovaného umístění lokálního biocentra LBC 2004/04 (v
návrhu N10) včetně popisu navrhovaného biocentra, odůvodnění navrhované rozlohy a popisu principů
použitých při vymezování biocentra, dále žádá o vyjmutí pozemku parc. č. 972 v k.ú. Ejpovice z plochy
navrhovaného biocentra.
Odůvodnění námitky:
Nesouhlasí s navrhovaným umístěním plochy lokálního biocentra LBC 2004/04 (plocha N10) na pozemku
parc. č. 972. Navrhované umístění plochy lokálního biocentra je v rozporu s Metodikou vymezování ÚSES,
vydanou MŽP. Dle obecných zásad vymezování ÚSES mají být plochy ÚSES navrhovány přednostně na
pozemcích vlastnictví státu nebo obce nebo ostatních vlastníků, kteří s tím souhlasí. V bezprostředním okolí
navrhované plochy biocentra se nachází pozemky ve vlastnictví obce. Je také vhodné využívat pro ÚSES
přednostně zemědělsky nevyužívané pozemky, na kterých je přírodní a přírodě blízký stav rostlinných a
živočišných společenstev vytvořen a není nutné investovat další prostředky k umělému vytváření takového
stavu. Předložený návrh plochy LBC 2004/04 je v přímém rozporu s výše uvedeným.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
V návrhu územního plánu pro II. část veřejného projednání, který zohlednil některé námitky podané k I. části
veřejného projednání, došlo k maximální redukci plochy LBC 2004/04, kterou ještě umožňuje Metodika
vymezování ÚSES s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v dané lokalitě. Pozemek parc. č. 972 v k.ú.
Ejpovice již není součástí LBC 2004/04. Z důvodů zachování nezbytných parametrů a návaznosti
jednotlivých skladebných částí ÚSES je jižní část pozemku při silnici II/206 zahrnuta do plochy s rozdílným
způsobem využití Np – plochy přírodní a na této části je vymezeno veřejně prospěšné opatření N25 –
plocha přírodní pro zajištění funkčnosti RBK 2004/04 – 2004/05. Podmínky pro využití pozemků dotčených
ÚSES jsou stanoveny v kapitole E.4.2.územního plánu.
I.3.

Námitka Josefa Cingroše, K Jalovčí 160, Ejpovice ze dne 28. 2. 2018

Požaduji začlenit celý pozemek parc. č. 216/3 v k.ú. Ejpovice (plocha smíšená obytná Z03) do územního
plánu, požaduji, aby bylo zachováno ochranné pásmo mezi pozemkem parc. č. 213/8 v k.ú. Ejpovice a
hranicí dobývacího prostoru tak, jak je tomu v současném plánu.
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Odůvodnění námitky:
Uvedený pozemek je oddělený a připravován k výstavbě.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění námitky
Námitce se částečně vyhovuje. V návrhu územního plánu pro I. část veřejného projednání tvořila jižní
hranici zastavitelné plochy smíšené obytné vesnické Z03 přímka mezi jihozápadním rohem pozemku parc. č.
221/2 v k.ú. Ejpovice a jihozápadním rohem pozemku parc. č. 216/3 v k.ú. Ejpovice. V návrhu ÚP
upraveném pro II. část projednání, jižní hranice zastavitelné plochy Z03 kopíruje jižní hranici pozemku parc.
č. 216/3 v k.ú. Ejpovice a pozemku parc. č. 216/2 v k.ú. Ejpovice. V tomto smyslu bylo námitce vlastníka
Josefa Cingroše vyhověno. Zhruba západní třetina pozemku parc. č. 216/3 v k.ú. Ejpovice však nadále
zůstává v nezastavitelné ploše přírodní Np - N04, která plní izolační funkci vůči chráněnému ložiskovému
území, a ve které lze umístit toliko stavby uvedené podmínkách pro využití plochy F.16. Jihozápadní část
zastavitelné plochy Z03, a tím i část pozemku parc. č. 216/3 v k.ú. Ejpovice, spadá do chráněného
ložiskového území Kyšice 12060002. Pořizovatel obdržel v rámci I. a II. části veřejného projednání návrhu
územního plánu stanoviska dotčeného orgánu Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. MPO 82410/2017 ze
dne 8. 1. 2018 a č.j. MPO 74287/2018 ze dne 15. 10. 2018, dle nichž tento dotčený orgán nevylučuje
zastavitelnou plochu Z03 za předpokladu, že při umístění staveb nesouvisejících s dobýváním bude
postupováno dle § 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah plochy N16 – NG – plocha těžby nerostů odpovídá hranici dobývacího prostoru, který je daným
limitem využití území na úrovni územního rozhodnutí o využití území. Požadavku na zachování pásu
ochranné zeleně západně od hranice pozemku parc. č. 213/8 v k.ú. Ejpovice (podle ÚPN SÚ Ejpovice) proto
nelze vyhovět.
I.4.

Námitka Bohumila a Marie Volfových, Na Hůrce 178, Ejpovice ze dne 28. 2. 2018

Námitka:
Jako vlastníci rodinného domu č.p. 178 na poz.parc. č. 626/1 v k.ú. Ejpovice požadují v územním plánu
vymezit sousední pozemek parc. č. 656/10 v k.ú. Ejpovice, kde jsou uloženy sítě technického vybavení, jako
„koridor technických sítí“, jako tomu bylo v současně platném územním plánu.
Odůvodnění námitky:
Z důvodu volného přístupu k sítím.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Ve „výroku“ územního plánu odpovídajícímu příloze č. 7 části I. vyhlášky č. 500/2006 Sb. se vymezují pouze
návrhové koridory pro nově řešené hlavní řady lineární technické infrastruktury. Stávající sítě technické
infrastruktury jsou jako limity využití území s ochranou stanovenou zvláštními právními předpisy zobrazeny
v odůvodnění, a to konkrétně v koordinačním výkresu.
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I.5. Námitka Obce Ejpovice ze dne 2. 3. 2018:
Námitka:
Požadavek na změnu návrhu územního plánu v severovýchodní části obce Ejpovice – zrušení místní
komunikace a řešení veřejného prostranství bez vymezení konkrétní plochy dle obcí doložené přílohy.
Odůvodnění námitky:
Z důvodu výhodnějšího dopravního obsloužení daného území a umístění (pozemky v majetku obce
Ejpovice 690/4, 1054/57, 1054/20, 2057/5) a řešení veřejného prostranství dle požadavků občanů a obce v
daném území dle potřeb.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
V návrhu územního plánu pro II. část veřejného projednání byla předmětná komunikace zrušena.
Požadavku obce, aby veřejné prostranství bylo řešeno bez vymezení konkrétní plochy, vyhověno nebylo a
byla vymezena plocha veřejného prostranství Z31 o výměře 0,34 ha, neboť dle § 7 odst. 2 vyhl. č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se pro každé 2ha
zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné vymezuje s touto
zastavitelnou plochou související veřejné prostranství o výměře nejméně 1000m², do této výměry se
nezapočítávají pozemní komunikace. Obecné podmínky pro využití zastavitelné plochy smíšené obytné
vesnické SV připouštějí umístění veřejných prostranství vč. zeleně, mobiliáře a drobných staveb (přístřešky,
apod.), vymezením plochy Z31 tudíž obci není odejmuta možnost řešit další veřejná prostranství v dané
ploše dle jejích potřeb.
I.6.

Námitka Ing. Václava Černého, Domkářská 153, Ejpovice ze dne 5. 3. 2018:

Námitka:
Požadavek na zachování místní komunikace zvaná Domkářská cesta na pozemcích parc. č. 1216/1, 1216/4
a 1216/5 v k.ú. Ejpovice, procházející svou jižní částí dobývacím prostorem.
Odůvodnění námitky:
Podatel namítá, že tato komunikace je důležitá pro obslužnost západní části obce a měla by být udržena v
provozu i po dobu dolování (vybudováním občasných objížděk) a následně v rámci rekultivace
rekonstruována v původní trase.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudili oprávněnost námitky a potřebu zachování zmíněné
komunikace a v návrhu územního plánu pro II. část veřejného projednání již byla vymezeno jako Vp 03.
I.7.
Námitka Zbyňka Polstera a Mgr. Gabriely Polsterové, Rodinná 765/1, Plzeň – Lobzy ze dne 2.
3. 2018:
Jako vlastníci pozemků parc. č. 665 a 616/27 v k.ú. Ejpovice vedených jako trvalý travní porost žádají o
změnu druhu pozemku na pozemek zastavitelná plocha.
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Odůvodnění námitky:
Pozemek nebyl nikdy v minulosti zemědělsky obhospodařován a je předpoklad, že tomu bude i nadále.
Pozemkem nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. V sousedství se nacházel drážní domek se studnou,
domek byl zbourán a studna zapečetěna, vlastníci jednají o jeho odkoupení z důvodu zajištění opětovného
využívání studny. K pozemku vede veřejná komunikace, která umožňuje bezpečný přístup IZS k plánované
stavbě, z návrhu územního plánu vyplývá, že pozemek nekoliduje s žádnými záměry ČR, Plzeňského kraje
ani obce. V těsné blízkosti je již trvalá zástavba, kdy předmětný pozemek byl v současném územním plánu
veden jako plocha pro sport a na rekreaci, dle jejich názoru je evidentně změna možná a pozemky budou
navazovat na již zastavěné území. Vzhledem k jejich záměru a rozsahu stavby (rodinný dům a malá
truhlárna se skladem) nemohou hledat pozemek v bydlení čistém a zároveň nemohou se 2 malými dětmi
bydlet v průmyslové zóně. Polosamota tohoto charakteru je pro podatele námitky důležitá, stejně jako
blízkost velkých měst. Podatelé dále uvádějí, že mají k dispozici vyjádření majitelů přilehlých pozemků
Správce železniční dopravní cesty, neboť pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy, a dle vlastníka
sousedního pozemku Osecké zemědělské a.s., který jim odprodal část v pozemku (parc. č. 616/27 v k.ú.
Ejpovice), aby zajistili pohodlný vjezd na pozemek, kde plánují výstavbu rodinného domu s truhlárnou a
skladem (zastavěná plocha cca 300 až 350 m²). Podatelé námitky dále uvádějí, že současný stav věci zařazení pozemku mezi trvalý travní porost, jim neumožňuje jakýmkoli způsobem zasáhnout do krajiny a to
ani pozemek řádně oplotit a užívat jej jako zahradu. Podatelé čekají na změnu územního plánu, aby
pozemek připojili na el. energii, neboť přípojka je na hranici pozemku. V závěru uvádějí, že dle dostupných
informací z veřejného projednání dne 26. 2. 2018 vyplývá, že neexistuje žádný důvod k zamítnutí jejich
požadavku, neboť nabízí smysluplné využití nevyužívaného pozemku.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Námitce se vyhovuje, pro II. část veřejného projednání byla provedena úprava územního plánu a pozemky
parc. č. 665 a 616/27 v k.ú. Ejpovice byly zařazeny do plochy s rozdílným způsobem využití „smíšená
obytná vesnická – lokalita Z30“. Plochy smíšené obytné vesnické jsou územním plánem určeny pro
venkovské bydlení s integrovanou zemědělskou malovýrobou a komerčními aktivitami a pro rekreaci. Pro
tyto plochy jsou územním plánem stanoveny obecné podmínky pro využití. Hlavní využití umožňuje stavbu
rodinných domů venkovského charakteru se zahradami a dalším nezbytným zázemím (garáže, zahradní
stavby) a rekreačními objekty – chalupy se zahradami a dalším nezbytným zázemím (garáže, zahradní
stavby). Přípustným využitím jsou mimo jiné nerušící komerční aktivity, zejména drobná a řemeslná výroba
a služby integrované v objektech bydlení.
S ohledem na znění regulativů lze pozemky nacházející se v ploše Z30 využít pro stavbu rodinného domu,
stavba komerční může být toliko integrována do objektu bydlení, pokud se bude jednat o nerušící komerční
aktivitu. K obsahu námitky manželů Polsterových lze dále uvést, že dle § 43 stavebního zákona je obsahem
i účelem územního plánu vymezit zastavitelné plochy, avšak vymezení takovýchto ploch v územním plánu
automaticky nezaručuje realizovatelnost konkrétního záměru, neboť kromě souladu s územním plánem je
v řízeních vedených dle stavebního zákona potřeba doložit splnění požadavků vyplývajících ze stavebního
zákona a zvláštních právních předpisů.
Ostatní části námitky nemají vazbu na řešení územního plánu.
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I.8.
Námitka Vladimíry Hanzlíkové a Ing. Radka Hanzlíka MBA, Blatenská 12, Plzeň, ze dne
5. 3. 2018 (vlastníci pozemku parc. č. 183/18 v k.ú. Ejpovice)
Jako vlastníci pozemku žádají o rozšíření obytné zóny na parcele č. 183/18 v k.ú. Ejpovice o cca 30 metrů
dozadu (viz mapová příloha – žlutě vyznačená část), zbývající část parcely převést k možnosti využití na
stavbu skleníků, fóliovníků, zemědělského stavení či haly k hospodářským a zemědělským potřebám.
Odůvodnění:
Vlastníci žádost odůvodňují možností většího využití pozemku k výstavbě rodinného domu, jelikož stavební
část je velice úzká a celkovému plnohodnotnějšímu využití vlastněného pozemku k drobné hospodářské
činnosti, relaxaci a rekreaci.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Pozemek parc. č. 183/18 v k.ú. Ejpovice je zařazen v tř. I ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF“). Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
§ 4 odst. 3, lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Zájem na vymezení zastavitelné plochy avizovaný v
uplatněné námitce je ryze soukromý. Vymezení by tudíž nebylo v souladu s požadavky zákona č. 334/1992
Sb. V současné době je pozemek v katastru nemovitostí evidován jako orná půda, rovněž v platné územně
plánovací dokumentaci obce byl pozemek řešen jako stav orná půda, nevyhověním námitce tedy nedojde
ke znehodnocení pozemku snížením jeho ceny ani ke zmaření očekávaných investic vlastníků pozemku.
Veřejný zájem na ochraně zemědělského půdního fondu v daném případě jednoznačně převažuje nad
zájmem soukromého vlastníka.
Pozemek se nachází v navrhované ploše s rozdílným způsobem využití NS - plochy smíšené
nezastavěného území, které jsou určeny pro intenzivní zemědělskou popř. lesnickou produkci a plnění
dalších funkcí krajiny. Umístění staveb pro zemědělství je vzhledem k ochraně nejkvalitnějších půd I. a II.
třídy ochrany možné pouze v omezené míře na základě podmínek pro plochy NS v kapitole F.12.
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I.9.

Námitka Františka Šůse, K Zastávce 75, Ejpovice, ze dne 5. 3. 2018:

Podatel námitky nesouhlasí s umístěním biokoridoru.
Odůvodnění námitky:
Není zdůvodněno, proč by měl být koridor zrovna na tomto místě, návrh biokoridoru nebyl s podatelem jako
se spoluvlastníkem pozemku parc. č. 1008 v k.ú. Ejpovice o výměře 34.837 m² konzultován a nebyla mu
nabídnuta žádná náhrada a kompenzace.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Postup pořízení a projednání územního plánu je stanoven příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání probíhá formou
veřejných projednání. O těchto jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a veřejnost
informováni veřejnými vyhláškami zveřejněnými na „klasických“ i elektronických úředních deskách
pořizovatele i obce, pro kterou se územní plán pořizuje. Povinnost informovat jednotlivé vlastníky pozemků
dotčených navrhovaným řešením doručováním písemností do vlastních rukou zákon nezakládá.
Plochy N10 a N25 jsou vymezeny pro založení a zajištění funkčnosti regionálního biokoridoru. Závazným
podkladem pro vymezení ÚSES na regionální úrovni na území obce Ejpovice jsou Zásady územního
rozvoje Plzeňského kraje. Dle § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou Zásady územního rozvoje závazné pro
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pořizování a vydávání územních plánů. Z uvedeného ustanovení stavebního zákona vyplývá, že nový
Územní plán Ejpovice musí respektovat požadavky stanovené v Zásadách územního rozvoje Plzeňského
kraje, tedy mj. i vymezení regionálního ÚSES. Z tohoto důvodu je biokoridor umisťován právě v tomto území.
Vymezení lokálního biocentra LBC 2004/04 vychází z požadavků "Metodiky vymezování ÚSES
(Ministerstvo životního prostředí, 2017)", která stanovuje limitující hodnoty velikostních parametrů
skladebných částí ÚSES. V praxi to mj. znamená, že každý dílčí úsek regionálního biokoridoru může být
dlouhý max. 700 m, poté musí být do něj vloženo lokální, popř. regionální či nadregionální biocentrum.
V návrhu územního plánu pro II. část veřejného projednání, který zohlednil některé námitky podané k I. části
veřejného projednání, došlo k redukci LBC 2004/04. Na pozemku parc. č. 1008 v k.ú. Ejpovice ve
spoluvlastnictví podatele je lokální biocentrum LBC 2004/04 umístěno jen částečně. Jižní část pozemku při
silnici II/206 je pak zahrnuta do plochy s rozdílným způsobem využití Np – plochy přírodní a na této části je
vymezeno veřejně prospěšné opatření N25 – plocha přírodní pro zajištění funkčnosti RBK 2004/04 –
2004/05.
V územním plánu nelze řešit náhrady a kompenzace za navrhované změny a opatření v krajině. Územní
plán stanovuje koncepci rozvoje a ochrany území nezaručuje však, že záměry budou skutečně realizovány.
Případné kompenzace za změny využití pozemků jsou možné až v souvislosti s realizací ÚSES.
Založení ÚSES je dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. V případě, že ÚSES
vymezila a náležitě zdůvodnila autorizovaná osoba a odsouhlasil dotčený orgán hájící veřejný zájem, pak je
navrhované řešení v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, dle něhož územní plánování zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje, a tudíž
naplňuje cíl územního plánování spočívající v dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území a představuje zásah do soukromých práv pouze v míře minimální a
nezbytné.
I.10.

Námitka Heleny Šůsové, K Zastávce 75, Ejpovice ze dne 6. 3. 2018:

Podatelka nesouhlasí s umístěním biokoridoru.
Odůvodnění námitky:
Není zdůvodněno, proč by měl být koridor zrovna na tomto místě, jaký bude mít biokoridor konkrétní přínos
pro zachování biodiverzity. Návrh biokoridoru nebyl s podatelkou jako se spoluvlastníkem pozemku parc. č.
1008 v k.ú. Ejpovice o výměře 34.837 m² konzultován a nebyla jí nabídnuta žádná odpovídající náhrada a
kompenzace za ztráty způsobené změnou využívání pozemku.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se částečně vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí:
Postup pořízení a projednání územního plánu je stanoven příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání probíhá formou
veřejných projednání. O těchto jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a veřejnost
informováni veřejnými vyhláškami zveřejněnými na „klasických“ i elektronických úředních deskách
pořizovatele i obce, pro kterou se územní plán pořizuje. Povinnost informovat jednotlivé vlastníky pozemků
dotčených navrhovaným řešením doručováním písemností do vlastních rukou zákon nezakládá.
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Založení ÚSES je dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. V případě, že ÚSES
vymezila a náležitě zdůvodnila autorizovaná osoba a odsouhlasil dotčený orgán hájící veřejný zájem, pak je
navrhované řešení v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, dle něhož územní plánování zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje, a tudíž
naplňuje cíl územního plánování spočívající v dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území a představuje zásah do soukromých práv pouze v míře minimální a
nezbytné.
Plochy N10 a N25 jsou vymezeny pro založení a zajištění funkčnosti regionálního biokoridoru. Závazným
podkladem pro vymezení ÚSES na regionální úrovni na území obce Ejpovice jsou Zásady územního
rozvoje Plzeňského kraje. Dle § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou Zásady územního rozvoje závazné pro
pořizování a vydávání územních plánů. Z vedeného ustanovení stavebního zákona vyplývá, že nový
Územní plán Ejpovice musí respektovat požadavky stanovené v Zásadách územního rozvoje Plzeňského
kraje, tedy mj. i vymezení regionálního ÚSES. Z tohoto důvodu je biokoridor umisťován právě v tomto území.
Vymezení lokálního biocentra LBC 2004/04 vychází z požadavků "Metodiky vymezování ÚSES
(Ministerstvo životního prostředí, 2017)", která stanovuje limitující hodnoty velikostních parametrů
skladebných částí ÚSES. V praxi to mj. znamená, že každý dílčí úsek regionálního biokoridoru může být
dlouhý max. 700 m, poté musí být do něj vloženo lokální, popř. regionální či nadregionální biocentrum.
Přínos z hlediska biodiverzity u jednotlivých částí ÚSES je vázán na stanovený cílový způsob využití,
v tomto konkrétním případě se vytváří v územním plánu podmínky nejen pro zachování, ale i pro zlepšení
biodiverzity v ploše biocentra N10 i biokoridoru N25 navržením ploch přírodních – NP, které jednoznačně
představují rozmanitější přírodní prostředí než stávající pole s ornou půdou.
V návrhu územního plánu pro II. část veřejného projednání, který zohlednil některé námitky podané k I. části
veřejného projednání, došlo k redukci LBC 2004/04. Na pozemku parc. č. 1008 v k.ú. Ejpovice ve
spoluvlastnictví podatelky je lokální biocentrum LBC 2004/04 umístěno jen částečně. Jižní část pozemku při
silnici II/206 je pak zahrnuta do plochy s rozdílným způsobem využití Np – plochy přírodní a na této části je
vymezeno veřejně prospěšné opatření N25 – plocha přírodní pro zajištění funkčnosti RBK 2004/04 –
2004/05.
V územním plánu nelze řešit náhrady a kompenzace za navrhované změny a opatření v krajině. Územní
plán stanovuje koncepci rozvoje a ochrany území nezaručuje však, že záměry budou skutečně realizovány.
Případné kompenzace za změny využití pozemků jsou možné až v souvislosti s realizací ÚSES.
I.11.
Námitky Stanislava Rampase a Ludmily Rampasové, Hlavní 61, Ejpovice, ze dne 5. 3. 2018,
písemně potvrzeno dne 7. 3. 2018:
a) Nesouhlasí s vedením biokoridorů po pozemcích parc. č. 169/40, 944/2, 973, 707 a 120 v k.ú. Ejpovice,
v jejich vlastnictví, považují tento zásah za zásah do jejich vlastnických práv, který nebyl osobně projednán
ani konzultován, považují tento zásah za faktické ekonomické znehodnocení pozemků a uvádí, že na těchto
pozemcích hodlají v blízké budoucnosti zemědělsky hospodařit. Považují za nesmyslné zařazovat
biokoridory do území, kde nebyly provedeny pozemkové úpravy, které budou při jejich následné realizaci již
zcela omezeny.
b) Nesouhlasí s využitím rybníka v obci na pozemku parc. č. 35 v k.ú. Ejpovice jako veřejné prostranství
a požární nádrž – jedná se o soukromé vlastnictví.
Rozhodnutí o námitce:
námitce se v části a) částečně vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí:
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Postup pořízení a projednání územního plánu je stanoven příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání probíhá formou
veřejných projednání. O těchto jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a veřejnost
informováni veřejnými vyhláškami zveřejněnými na „klasických“ i elektronických úředních deskách
pořizovatele i obce, pro kterou se územní plán pořizuje. Povinnost informovat jednotlivé vlastníky pozemků
dotčených navrhovaným řešením doručováním písemností do vlastních rukou zákon nezakládá.
K námitce dále pořizovatel uvádí, že na části pozemku parc. č. 169/40 v k.ú. Ejpovice je vymezena plocha
přírodní Np – N05 – plocha přírodní pro protierozní opatření, rovněž tak na části pozemku parc. č. 120, kde
je vymezena plocha přírodní Np – N18 – plocha přírodní pro protierozní opatření. Tyto pozemky nejsou
dotčeny umístěním biokoridorů a biocenter. Plocha N05 je vymezena pro pás zeleně, která bude plnit funkci
izolační a zároveň funkci protierozního opatření, plocha N18 je v územním plánu vymezena pro realizaci
protierozního opatření. Obě plochy jsou navrženy jako veřejně prospěšná opatření, pro která lze na základě
§ 170 stavebního zákona vyvlastnit.
Pozemek parc. č. 944/2 v k.ú. Ejpovice je celý dotčen plochou přírodní Np - N08 - plocha přírodní pro
zajištění funkčnosti regionálního biokoridoru RBK 2004/04-2004/05 a pozemek parc. č. 707 v k.ú. Ejpovice
je částečně zahrnut v ploše přírodní Np – N14 - plocha přírodní pro zajištění funkčnosti regionálního
biokoridoru RBK 2004/04-2004/05. V návrhu územního plánu pro II. část veřejného projednání, který
zohlednil některé námitky podané k I. části veřejného projednání, došlo k redukci LBC 2004/04. Pozemek
parc. č. 973 v k.ú. Ejpovice ve vlastnictví podatelů námitky již není zahrnut v lokálním biocentru LBC
2004/04, pouze jeho jižní část při silnici II/206 je zahrnuta do plochy s rozdílným způsobem využití Np –
plochy přírodní a na této části je vymezeno veřejně prospěšné opatření N25 – plocha přírodní pro zajištění
funkčnosti RBK 2004/04 – 2004/05. I plochy N08, N14, N25 jsou navrženy v souladu s požadavky Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje jako veřejně prospěšná opatření, pro která lze vyvlastnit z důvodu, že
se jedná o nefunkční části navrhovaného ÚSES.
Plochy N08, N25 a N14 jsou vymezeny pro založení a zajištění funkčnosti regionálního biokoridoru.
Závazným podkladem pro vymezení ÚSES na regionální úrovni na území obce Ejpovice jsou Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje. Dle § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou Zásady územního rozvoje
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. Z uvedeného ustanovení stavebního zákona vyplývá,
že nový Územní plán Ejpovice musí respektovat požadavky stanovené v Zásadách územního rozvoje
Plzeňského kraje, tedy mj. i vymezení regionálního ÚSES.
Založení ÚSES je dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. V případě, že ÚSES
vymezila a náležitě zdůvodnila autorizovaná osoba a odsouhlasil dotčený orgán hájící veřejný zájem, pak je
navrhované řešení v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, dle něhož územní plánování zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje, a tudíž
naplňuje cíl územního plánování spočívající v dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území a představuje zásah do soukromých práv pouze v míře minimální a
nezbytné. Nelze zajistit, aby ve všech případech pozemkové úpravy předcházely pořízení územního plánu.
Musí být pouze zajištěn soulad obou těchto nástrojů k regulaci využití krajiny. Směnu pozemků mezi
soukromými vlastníky a obcí či státem lze řešit pouze v rámci pozemkových úprav.
Námitce se v části b) vyhovuje:
Odůvodnění rozhodnutí:
Podatelé námitky jsou spoluvlastníci vodní plochy umístěné na pozemku parc. č. 35 v k.ú. Ejpovice, námitce
bylo vyhověno, pozemek s vodní plochou byl zařazen do plochy s rozdílným způsobem využití W – plochy
vodní a vodohospodářské.
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I.2

Rozhodnutí o námitkách - II. část veřejného projednání

II.1.
Námitka Osecká zemědělská a obchodní společnost, a.s., Osek č.p. 400, 328 21 Osek ze dne
12.11.2018
Nesouhlasí se změnou využití a záborem ZPF, týkající se pozemku parc. č. 616/26 v k.ú. Ejpovice, ve
vlastnictví společnosti.
Odůvodnění námitky:
Z důvodu zemědělského hospodaření a přístupu k dalším obhospodařovaným pozemkům požadují
zachování stávajícího stavu.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Pozemek parc. č. 616/26 v k.ú. Ejpovice se nachází v lokalitě Z30 určené jako „plocha smíšená obytná
vesnická“. Zmenšení plochy Z30 o pozemek parc. č. 616/26 v k.ú. Ejpovice a ponechání tohoto pozemku
jako plochy smíšené nezastavěného území v souladu se současným způsobem využití (orná půda) bylo
předmětem opakovaného veřejného projednání. Zmenšení dané zastavitelné plochy umožní stávající
zemědělské využití pozemku, Zmenšením plochy Z30 dojde k menšímu záboru ZPF a dopravnímu zatížení
v dané lokalitě.
II.2.

Námitka Ing. Karolíny Malíkové, Pařížská 131/28, 110 00 Praha 1, ze dne 14.11.2018

Jako vlastník sousedních pozemků zásadně nesouhlasí se zařazením Z30.
Odůvodnění námitky:
Námitkou podatelka reaguje na navrhovanou změnu územního plánu týkající se pozemků v těsné blízkosti
jejího rodinného domu. Uvádí, že o navrhovaných změnách jí, ani bezprostřední sousedy a rovněž ani
zastupitelstvo obce Klabava, nikdo neinformoval, dozvěděla se o těchto navrhovaných změnách víceméně
náhodou a zjistila, že na pozemku parc. č. 665 v katastrálním území Ejpovice se chystá výstavba truhlářské
dílny, která bude její osobu i sousední obec Klabava rušit hlukem a prašností (provoz dílny, zvýšený pohyb
vozidel). V neposlední řadě vzroste v této lokalitě pohyb nákladních vozidel a díky zastavění území se
zmenší zásak vody při přívalových deštích, a tím následně vzroste riziko povodní v obci Klabava. O dalších
problémech jako znečištění pozemní vody a podobně lze jen spekulovat, avšak jsou zcela určitě na místě.
Jako vlastník sousedních pozemků s tímto záměrem zásadně nesouhlasí a žádá o důkladné projednání
navrhovaných změn a ideální o navrácení původního statutu využitelnosti území.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Postup pořízení a projednání územního plánu je stanoven příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání probíhá formou
veřejných projednání. O těchto jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a veřejnost
informováni veřejnými vyhláškami zveřejněnými na „klasických“ i elektronických úředních deskách
pořizovatele i obce, pro kterou se územní plán pořizuje. Povinnost informovat jednotlivé vlastníky pozemků
dotčených navrhovaným řešením doručováním písemností do vlastních rukou zákon nezakládá.
K věcnému obsahu námitky lze uvést, že na základě námitky Osecké zemědělské, a.s., bylo v rámci
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu projednáno vyjmutí pozemku parc. č. 616/26
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v k.ú. Ejpovice ze zastavitelné plochy Z30 a jeho zařazení do plochy nezastavěného území – orná půda.
Plochu s rozdílným způsobem využití „smíšená obytná vesnická – lokalita Z30“ tak budou tvořit pouze
pozemky parc. č. 665 a 616/27 v k.ú. Ejpovice. Oproti návrhu pro II. část veřejného projednání tudíž je
výměra zastavitelné plochy Z30 zmenšena téměř o polovinu. Plochy smíšené obytné vesnické jsou
územním plánem určeny pro venkovské bydlení s integrovanou zemědělskou malovýrobou a komerčními
aktivitami a pro rekreaci. Pro tyto plochy jsou územním plánem stanoveny obecné podmínky pro využití.
Hlavní využití umožňuje stavbu rodinných domů venkovského charakteru se zahradami a dalším nezbytným
zázemím (garáže, zahradní stavby) a stavbu rekreačních objektů – chalupy se zahradami a dalším
nezbytným zázemím (garáže, zahradní stavby). Přípustným využitím jsou mimo jiné nerušící komerční
aktivity, zejména drobná a řemeslná výroba a služby integrované v objektech bydlení. Realizace budoucích
záměrů v této lokalitě musí splňovat stanovené regulativy. Ačkoli v současné době vlastník pozemků
nacházejících se v ploše Z30 avizuje záměr vystavět na nich rodinný dům včetně truhlářské dílny,
pořizovatel územního plánu není oprávněn předjímat účel a parametry možné budoucí stavby. Obecně platí,
že konkrétní záměr umístění stavby v dané ploše je posuzován obecným stavebním úřadem v procesu
územního řízení o umístění stavby, jeho soulad s územně plánovací dokumentací posuzuje v rámci
územního řízení příslušný úřad územního plánování, který vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního
zákona, posouzení z hlediska splnění požadavků dalších zvláštních právních předpisů chránících veřejné
zájmy náleží příslušným dotčeným správním orgánům (např. krajská hygienická stanice, odbor životního
prostředí, odbor dopravy, apod.). Obecný stavební úřad dle § 4 odst. 2 stavebního zákona postupuje vždy
ve vzájemné součinnosti s těmito orgány. Problematiku hlučnosti v řízeních vedených dle stavebního
zákona posuzuje dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany veřejného zdraví, na území obce
Ejpovice konkrétně Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje. Vliv hluku z konkrétního záměru na okolí,
tedy jak na pozemky a stavby podatelky námitky, tak na obec Klabava, by tudíž posuzoval jmenovaný
dotčený správní orgán. Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich jsou dle § 85 stavebního zákona
účastníky územního řízení, pokud jejich vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Podatelka dále námitku odůvodňuje tím, že díky zastavění území se zmenší zásak vody při přívalových
deštích, a tím následně vzroste riziko povodní v obci Klabava. Tomuto důvodu rovněž nelze přisvědčit,
neboť nelze předpokládat zhoršení odtokových poměrů ve vyšší míře než u jiných zastavitelných ploch a
vlastní zastavěné území sídla Klabava nemůže být ohroženo, protože se nachází v protisvahu na druhém
břehu řeky Klabavy. Vzhledem ke zmenšení plochy Z30 o téměř polovinu oproti původně projednávanému
rozsahu, budou v konečné podobě méně zasaženy i odtokové poměry. O dalších problémech jako
znečištění pozemní vody a podobně lze jen spekulovat, avšak jsou zcela určitě na místě. K namítanému
znečištění podzemních vod lze uvést, že se jedná o spekulativní předjímání budoucího možného
havarijního stavu staveb, které případně budou umístěny v zastavitelné ploše Z30. Tato námitka je zcela
irelevantní, neboť stavby musí být navrženy dle příslušných předpisů tak, aby k tomuto jevu nedocházelo.
Za správnost, úplnost, technickou proveditelnost projektové dokumentace zodpovídá projektant
(autorizovaná osoba). Plocha Z30 je vymezena jako plocha smíšená vesnická SV shodně s pozemky
podatelky námitky, které se nachází za přístupovou komunikací k železniční zastávce Klabava, tedy
umožňuje obdobné využití území, nikoli např. umístění samostatných objektů pouze pro výrobu
s předpokladem souvisejícího vyššího dopravního zatížení.
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II.3.
Námitka Heleny Šůsové, K Zastávce 75, Ejpovice, 337 01 Rokycany ze dne 16. 11. 2018 +
příloha
Nesouhlasím s umístěním biokoridoru na našem pozemku parc. č. 1008 v k.ú. Ejpovice - z důvodu
znehodnocení pozemku.
V příloze doložena kopie informace o pozemku z KN a fotokopie části hlavního výkresu pro I. část veřejného
projednání.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Požadavku podatelky bylo částečně vyhověno na základě jejích námitek k I. části veřejného projednání
v návrhu pro II. část veřejného projednání zmenšením lokálního biocentra LBC 2004/04. Další redukce již
není při zohlednění podmínek v území možná z důvodu limitujících parametrů skladebných částí ÚSES
podle výše uvedené Metodiky vymezování ÚSES. Další zdůvodnění vymezení ÚSES viz odůvodnění
námitky podatelky k I. části veřejného projednání.
II.4.
Námitka Františka Šůse, K Zastávce 75, Ejpovice, 337 01 Rokycany ze dne 16. 11. 2018 +
příloha
Nesouhlasím s umístěním biokoridoru na našem pozemku parc. č. 1008 v k.ú. Ejpovice - z důvodu
znehodnocení pozemku.
V příloze doložena kopie informace o pozemku z KN a fotokopie části hlavního výkresu pro I. část veřejného
projednání.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Požadavku podatele námitky bylo částečně vyhověno na základě jeho námitky k I. části veřejného
projednání v návrhu pro II. část veřejného projednání zmenšením lokálního biocentra LBC 2004/04. Další
redukce již není při zohlednění podmínek v území možná z důvodu limitujících parametrů skladebných částí
ÚSES podle výše uvedené Metodiky vymezování ÚSES. Další zdůvodnění vymezení ÚSES viz odůvodnění
námitky podatele k I. části veřejného projednání.
II.5.

Námitka Ondřeje Šika, K jalovčí 189, Ejpovice, 337 01 Rokycany ze dne 19. 11. 2018

Navrhuje zrušení územní studie pro oblast Z06 a obnovení nové cesty na severní hraně tohoto území s
další slepou cestou na úrovni poloviny pozemků parc. č. 824 a 825 v k.ú. Ejpovice v jeho vlastnictví.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí:
Zrušení podmínky pořízení územní studie pro lokalitu Z06 bylo předmětem opakovaného veřejného
projednání. Při severním okraji lokality byl dle námitky vymezen koridor pro komunikaci nikoliv však „slepá
odbočka“ (v lokalitě by tím mohlo být znemožněno vhodné přeparcelování pozemků pro výstavbu rodinných
domů apod.), tj. návrh územního plánu byl upraven do podoby návrhu pro společné jednání (hlavní
komunikace při okraji stávající zástavby). Systém vnitřních komunikací zóny není návrhem ÚP řešen, neboť
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zastavitelná plocha Z06 je navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití SV - smíšená obytná
vesnická, podmínky pro využití této plochy stanovené v kapitole F. části. F2 „výroku“ umožňují mimo jiné i
umístění dopravní a technické infrastruktury.
II.6.

Námitka Davida Lukeše, Hlavní 21, 337 01 Ejpovice ze dne 19. 11. 2018

Nesouhlasí s navrhovanými změnami v krajině, když jejich rodina hospodaří na pozemcích parc. č. 1031,
962 a 768 dotčených biokoridorem i navrhovanou komunikací. Jedná se o dlouhodobě šetrně obdělávanou
půdu. Územní plán vidí jako další krok k likvidaci soukromého hospodaření.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Založení ÚSES je dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. V případě, že ÚSES
vymezila a náležitě zdůvodnila autorizovaná osoba a odsouhlasil dotčený orgán hájící veřejný zájem, pak je
navrhované řešení v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, dle něhož územní plánování zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje, a tudíž
naplňuje cíl územního plánování spočívající v dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území a představuje zásah do soukromých práv pouze v míře minimální a
nezbytné.
Pozemek parc. č. 1031 v k.ú. Ejpovice ve spoluvlastnictví podatele se nachází v ploše N10 - plocha přírodní
pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 2004/04, které je vloženo do regionálního biokoridoru RBK
2004. Závazným podkladem pro vymezení ÚSES na regionální úrovni na území obce Ejpovice jsou Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje. Dle § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jsou zásady územního rozvoje závazné pro pořizování a
vydávání územních plánů. Z uvedeného ustanovení Stavebního zákona vyplývá, že nový ÚP Ejpovice musí
respektovat požadavky stanovené v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje, tedy mj. i vymezení
regionálního ÚSES, který zpřesňuje. Lokální biocentrum bylo v maximální možné míře při dodržení
parametrů daných výše uvedenou Metodikou vymezování ÚSES zmenšeno na základě posouzení
podmínek v území již v návrhu pro II. část veřejného projednání.
Koridor X02, zasahující pozemky p.č. 768 a 962, je vymezen pro nové dopravní napojení části obce Zelenka
na silnici II/605 veřejnou komunikací. Primárním účelem nové veřejné komunikace je zajistit dopravní
napojení a dopravní obslužnost nových zastavitelných ploch, snížit podíl dopravy vedené centrem obce a
celkově zlepšit dopravní obslužnost území. Požadavek na zajištění tohoto dopravního napojení byl součástí
Zadání nového ÚP Ejpovice schváleného zastupitelstvem obce Ejpovice dne 10. 4. 2014 usnesením
č. 02/2014. Koridor X02 pro umístění komunikace pro napojení části obce Zelenka na silnici II/605 je
navrhován jako veřejně prospěšná stavba pro níž lze práva k pozemkům vyvlastnit za náhradu. Šíře
koridoru X02 podstatně překračuje skutečnou šířku budoucí komunikace tak, aby bylo možno upřesnit její
trasu v navazujícím řízení. Skutečný zábor zemědělsky využívaných pozemků tak bude významně nižší.
Koridor X02 je navržen jako nejkratší napojení nové rozsáhlejší lokality pro bydlení na navazující koridor
X01 vymezený pro jihovýchodní obchvat obce, tedy též s ohledem na minimalizaci zásahu do
zemědělského půdního fondu (pro napojení obou koridorů na stávající silnici II/605 je vymezeno v územním
plánu širší území tak, aby bylo možné prověřit vhodné řešení včetně konkrétního umístění v podrobnější
dokumentaci s ohledem na specifické podmínky v území).
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II.7.

Námitka Václava Lukeše, Wolkerova7, 312 00 Plzeň ze dne 19.11. 2018.

Podatel námitky odkazuje na přílohu, která nebyla k podání doložena. Pořizovatel spolu s určeným
zastupitelem však usoudili, že se jedná o přílohu přiloženou spoluvlastníkem pozemků, kterým je shora
jmenovaný David Lukeš. Dle přílohy podatel nesouhlasí s navrhovanými změnami v krajině, když jejich
rodina hospodaří na pozemcích parc. č. 1031, 962 a 768 dotčených biokoridorem i navrhovanou komunikací.
Jedná se o dlouhodobě šetrně obdělávanou půdu. Územní plán vidí jako další krok k likvidaci soukromého
hospodaření.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Založení ÚSES je dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. V případě, že ÚSES
vymezila a náležitě zdůvodnila autorizovaná osoba a odsouhlasil dotčený orgán hájící veřejný zájem, pak je
navrhované řešení v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, dle něhož územní plánování zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje, a tudíž
naplňuje cíl územního plánování spočívající v dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území a představuje zásah do soukromých práv pouze v míře minimální a
nezbytné.
Pozemek parc. č. 1031 v k.ú. Ejpovice ve spoluvlastnictví podatele se nachází v ploše N10 - plocha přírodní
pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 2004/04, které je vloženo do regionálního biokoridoru RBK
2004. Závazným podkladem pro vymezení ÚSES na regionální úrovni na území obce Ejpovice jsou Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje. Dle § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jsou zásady územního rozvoje závazné pro pořizování a
vydávání územních plánů. Z uvedeného ustanovení Stavebního zákona vyplývá, že nový ÚP Ejpovice musí
respektovat požadavky stanovené v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje, tedy mj. i vymezení
regionálního ÚSES.
Koridor X02, zasahující pozemky p.č. 768 a 962, je vymezen pro nové dopravní napojení části obce Zelenka
na silnici II/605 veřejnou komunikací. Primárním účelem nové veřejné komunikace je zajistit dopravní
napojení a dopravní obslužnost nových zastavitelných ploch, snížit podíl dopravy vedené centrem obce a
celkově zlepšit dopravní obslužnost území. Požadavek na zajištění tohoto dopravního napojení byl součástí
Zadání nového ÚP Ejpovice schváleného zastupitelstvem obce Ejpovice dne 10. 4. 2014 usnesením
č. 02/2014. Koridor X02 pro umístění komunikace pro napojení části obce Zelenka na silnici II/605 je
navrhován jako veřejně prospěšná stavba pro níž lze práva k pozemkům vyvlastnit za náhradu. Šíře
koridoru X02 podstatně překračuje skutečnou šířku budoucí komunikace tak, aby bylo možno upřesnit její
trasu v navazujícím řízení. Skutečný zábor zemědělsky využívaných pozemků tak bude významně nižší.
Koridor X02 je navržen jako nejkratší napojení nové rozsáhlejší lokality pro bydlení na navazující koridor
X01 vymezený pro jihovýchodní obchvat obce, tedy též s ohledem na minimalizaci zásahu do
zemědělského půdního fondu (pro napojení obou koridorů na stávající silnici II/605 je vymezeno v územním
plánu širší území tak, aby bylo možné prověřit vhodné řešení včetně konkrétního umístění v podrobnější
dokumentaci s ohledem na specifické podmínky v území).
II.8.

Námitka Miloslavy Hercíkové, U Sv. Jána 100, Ejpovice ze dne 20. 11. 2018.

Podatelka jako spoluvlastník pozemku parc. č. 823/1 v ploše Z06 požaduje zrušení povinnosti územní studie,
kterou v návrhu požaduje Obec Ejpovice a zařazení plánované komunikace při okraji pozemku.
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Odůvodnění námitky:
Požaduje zrušit povinnost předložit územní studii před samotným využitím dotčeného území Z06, která není
závazným dokumentem a v důsledku omezí vlastníka v nakládání s jeho majetkem po dobu několika let,
přitom její požadavek na toto území se jeví jako nepotřebný. Požaduje zařadit do návrhu územního plánu
místní komunikaci při samém okraji pozemku 823/1 a v sousedství pozemku 823/3 tak, jak byl zakreslen
v původním plánu z roku 2017. Toto umístění cesty umožní využít její pozemek parc. č. 804/2 v k.ú.
Ejpovice k výstavbě, protože tímto nákresem splní požadavek vedení sítí 50 m od případné stavby RD.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Nejprve je nutné podotknout, že to byla právě podatelka, která připomínkovala návrh územního plánu ke
společnému jednání, ve kterém byla komunikace umístěna při severní okraji lokality Z06 a na základě jejích
připomínek byl návrh územního plánu pro veřejné projednání změněn tak, že lokalita Z06 byla ponechána
bez dopravního řešení s tím, že dopravní řešení bude prověřeno územní studií. Nyní však požaduje návrat
do stavu návrhu pro společné jednání.
Projednání změny návrhu územního plánu v rozsahu návrhu pro společné jednání (hlavní komunikace při
okraji stávající zástavby) bylo předmětem opakovaného veřejného projednání. Systém vnitřních komunikací
zóny návrhem není návrhem řešen, neboť zastavitelná plocha Z06 je navržena jako plocha s rozdílným
způsobem využití SV - smíšená obytná vesnická, podmínky pro využití této plochy umožňují mimo jiné i
umístění dopravní a technické infrastruktury.
II.9. Námitka Ladislava Hájka, Štítov 22, Blovice ze dne 20.11.2018
Podatel jako spoluvlastník pozemku parc. č. 823/1 v ploše Z06 požaduje zrušení povinnosti územní studie,
kterou v návrhu požaduje Obec Ejpovice a zařazení plánované komunikace při okraji pozemku.
Odůvodnění námitky:
Požaduje zrušit povinnost předložit územní studii před samotným využitím dotčeného území Z06, která není
závazným dokumentem a v důsledku omezí vlastníka v nakládání s jeho majetkem po dobu několika let,
přitom její požadavek na toto území se jeví jako nepotřebný. Požaduje zařadit do návrhu územního plánu
místní komunikaci při samém okraji pozemku 823/1 a v sousedství pozemku 823/3 tak, jak byl zakreslen
v původním plánu z roku 2017.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Projednání změny návrhu územního plánu v rozsahu návrhu pro společné jednání (hlavní komunikace při
okraji stávající zástavby) bylo předmětem opakovaného veřejného projednání. Systém vnitřních komunikací
zóny návrhem není návrhem řešen, neboť zastavitelná plocha Z06 je navržena jako plocha s rozdílným
způsobem využití SV - smíšená obytná vesnická, podmínky pro využití této plochy umožňují mimo jiné i
umístění dopravní a technické infrastruktury.
II.10.

Námitka Miloslavy Hercíkové, U Sv. Jána 100, Ejpovice, ze dne 20. 11. 2018

Jako vlastník pozemku parc. č. 171 v k.ú. Ejpovice nesouhlasí se zrušením návrhu zařadit část pozemku do
lokalit vesnických smíšených.
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Odůvodnění:
Důvodem nezařazení do stavební plochy je ochrana půdy I. třídy. Toto je neobjektivní hodnocení, neboť
bonita půdy byla posuzována podle cca 40 starých tabulek. Vzhledem k tomu, že intenzivní hospodaření
s častým střídáním řepky a kukuřice na tomto pozemku velice ničí úrodnost a strukturu půdy, je vyloučeno,
aby bonita půdy byla shodná jako před 40 lety, kdy tabulky o bonitě vznikaly jako pomůcka pro hodnotitele.
Dále uvádí, že některé z okolních pozemků ve stejném území, vzdálené několik pár desítek metrů, mají
stejné BPJ 51110, jako můj pozemek, přesto byly do stavebního využití zařazeny
Tyto pozemky mají oproti části jejího pozemku podstatně větší rozlohu, přesto je tato skutečnost řešena
pouze u jejího pozemku. Dále se pozemek nachází velmi blízko u plánovaného dobývacího prostoru Kyšice,
kde se nachází pozemky se stejnou bonitou a těžba je povolena a oproti velikosti mého pozemku
v obrovském rozsahu a bonita půdy zde není řešena vůbec. Nezařazením malé části mého pozemku
dochází k nespravedlivému ohodnocení a znevýhodnění některých žadatelů na úkor druhých, přitom
pozemek splňuje požadavek na napojení na stávající zástavbu a možnost napojení na komunikaci. Dále
uvádí, že územní plán by měl řešit i socioekonomická hlediska a být spravedlivý. Pokud tento pozemek
nebude objektivně posouzen aktuálním půdním rozborem, pokud část pozemku nebude opět zařazena do
stavební plochy vesnické smíšené v rozsahu návrhu před prvním veřejným projednáním, ztratí pro nás
pozemek využití a bude pro nás výhodné prodat pozemek těžební společnosti na žáruvzdorné jíly za jimi
nabízenou výhodnou cenu a stavební pozemek pro potomky pořídit v jiné vesnici, přívětivější k potřebám
obyvatel a bude mít spravedlivější přístup ke svým občanům.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Pozemek parc. č. 171 v k.ú. Ejpovice je zařazen v tř. I ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF“). Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
§ 4 odst. 3, lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Zájem na vymezení zastavitelné plochy avizovaný v
uplatněné námitce je ryze soukromý. Vymezení by tudíž nebylo v souladu s požadavky zákona č. 334/1992
Sb. V současné době je pozemek užíván jako orná půda, rovněž v platné územně plánovací dokumentaci
obce byl pozemek řešen jako stav orná půda, nevyhověním námitce tedy nedojde ke znehodnocení
pozemku snížením jeho ceny ani ke zmaření očekávaných investic vlastníků pozemku. Veřejný zájem na
ochraně zemědělského půdního fondu v daném případě jednoznačně převažuje nad zájmem soukromého
vlastníka.
Pozemek resp. jeho část byla v návrhu územního plánu pro I. veřejné projednání zařazena
v ploše s rozdílným způsobem využití smíšené vesnické lokalita Z04. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle § 17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve svém
stanovisku k návrhu územního plánu Ejpovice pro I. veřejné projednání č.j. PK-ŽP/161/18 ze dne 2. 3. 2018
uvedl, že požaduje prokázat, zda lokality Z02 a Z04 jsou navrženy ve významně převažujícím veřejném
zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Dále uvedl, že lokality pro bydlení Z02
a Z04 jsou nově vymezeny na půdách I. a II. třídy ochrany, a že ve smyslu § 4 odst. 3 zákona lze půdu I. a II.
třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem
ochrany ZPF. Toto ustanovení se dle § 4 odst. 4 zákona nepoužije u těch ploch, které jsou obsaženy
v platné územně plánovací dokumentaci. V daném případě nebyla část pozemku parc. č. 171 v k.ú.
Ejpovice ve vlastnictví podatelky námitky v platném územním plánu začleněna do plochy smíšené obytné
venkovské (SV), která je určena pro venkovské bydlení s integrovanou zemědělskou malovýrobou a
komerčními aktivitami a pro rekreaci. Využití pozemků začleněných do I. a II. třídy ochrany na pozemky pro
bydlení a rekreaci, byť s integrovanou funkcí zemědělskou a komerční, není veřejným zájmem, který by
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výrazně převažoval nad veřejným zájmem na ochraně zemědělského půdního fondu. Zpracovatel územního
plánu proto začlenil do plochy Z04 pouze ty pozemky, které se v zastavitelné ploše nacházely již
v současně platném územním plánu Ejpovice. To vysvětluje skutečnost, na níž podatelka námitky
poukazuje, že pozemky se stejnou bonitou jen pár desítek metrů vzdálené od pozemku v jejím vlastnictví do
plochy Z04 zařazeny jsou.
Naopak veřejným zájmem, který může převážit zájem na ochraně zemědělského půdního fondu, je zájem
na ochraně ložisek nerostného bohatství.
Jak vyplývá z definice bonitovaných půdně ekologických jednotek uveřejněné na webových stánkách
Státního pozemkového fondu, bonitní rozdělení zemědělské půdy v ČR, realizované prostřednictvím
bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), není zdaleka jenom zhodnocením a roztříděním půdy
podle úrodnosti. Půdně ekologické hodnocení, jehož výsledkem je vymezení BPEJ, podle pevně
stanovených metodických postupů studuje na základě shromážděných mapových a jiných podkladů,
následné rekognoskace a průzkumu terénu, sběru dat in situ a jejich analýz a vyhodnocení, místní
geomorfologické, klimatické, ekologické, geologické, hydrologické a pedologické poměry. BPEJ nám tedy
dává podrobnou informaci nejen o půdně-produkční charakteristice území, ale zejména i o půdněgenetických, půdně-ekologických, půdně-retenčních, geologických, morfologických, klimatických
a hydrologických vlastnostech stanoviště. Z těchto charakteristik podrobně klasifikovaných při vymezování a
mapování BPEJ (tedy i z mapy BPEJ) např. přímo vyplývá retenční schopnost krajiny vázaná na půdu, míra
schopnosti půdy poutat jakékoliv látky (včetně kontaminantů, uhlíku apod.), míra filtrační schopnosti půdy
pro různé látky, erodibilita (environmentálně, ekologicky, z vodohospodářského i ekonomického hlediska
velice důležitá vlastnost), stupeň eroze apod.
Pořizovatel a zpracovatel územního plánu vychází při zpracování územního plánu z Celostátní databáze
BPEJ vedené a aktualizované pracovníky odboru půdní služby Státního pozemkového fondu. Požadavek
podatelky námitky na zajištění aktuálního půdního rozboru pozemku parc. č. 171 v k.ú. Ejpovice přesahuje
zákonný rámec řešený územním plánem stanovený v § 43 stavebního zákona.
II.11. Námitky Miloslavy Hercíkové, U Sv. Jána 100, Ejpovice, ze dne 20. 11. 2018
Námitka:
V textové části je velmi vágně stanoven stavební regulativ, cituji: „stavby budou výškově a objemově
v souladu s okolní zástavbou“, toto je nekonkrétní, nevymahatelné a neměřitelné pravidlo. Již nyní je
absence stavebního regulativu vidět na nové výstavbě směrem ke hřbitovu, kdy jednotlivé stavby nemají
žádný jednotící prvek, toto bude pokračovat i v zónách Z 15, Z 16, Z 17 a Z 29.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se částečně vyhovuje:
Odůvodnění rozhodnutí:
Obecné podmínky prostorového uspořádání zastavitelných ploch Územního plánu Ejpovice zahrnujících
plochy pro bydlení a plochy rodinné rekreace, vždy obsahují údaj o respektování prostorových parametrů
okolní zástavby, výšku staveb, % zastavění pozemku a údaj o struktuře zástavby. V regulativech
jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak tyto požadavky zpřesněny.
V návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání byly upraveny podmínky prostorového
uspořádání, spočívající zejména ve stanovení výšky staveb v jednotlivých plochách, míry zastavění
pozemku, stanovení % zeleně. Dále byly upřesněny některé pojmy (např. míra zastavění, podkroví, atd.).
Tyto změny byly projednány na opakovaném veřejném projednání dne 10. 5. 2021.
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Podstatou námitky podatelky pí Hercíkové tedy je, že v územním plánu byly nedostatečně podrobně
vymezeny podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé plochy s obytnou a rekreační funkcí.
K tomuto je možné uvést:
Podle § 43 odst. 3 věty druhé stavebního zákona územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním
rozhodnutím. Podle § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území
obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"),
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná
opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Obsah a účel
regulačního plánu je naproti tomu vymezen v § 61 odst. 1 stavebního zákona, v rozhodném znění:
Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.
Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové
uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná
opatření. Podle odst. 2 věty druhé tohoto ustanovení regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v
tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje. Podrobnější obsahové
náležitosti územního plánu a regulačního plánu jsou obsaženy ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., konkrétně v
jejích přílohách 7 a 11. Podle přílohy 7 čl. I odst. 1 písm. f) této vyhlášky textová část územního plánu
obsahuje stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). Naproti tomu regulační plán podle přílohy č. 11 čl.
I odst. 1 písm. c) a d) této vyhlášky vždy obsahuje podrobné podmínky pro umístění a prostorové
uspořádání staveb veřejné infrastruktury, podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území. V
odst. 2 se pak stanoví, že textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle
jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje a) druh a účel umísťovaných staveb, b) podmínky
pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně
urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany
krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb,
půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar
stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost
pozemku dalšími stavbami). Ustanovení § 43 odst. 3 věty druhé bylo vloženo do stavebního zákona novelou
provedenou zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Účel tohoto ustanovení lze nalézt v
důvodové zprávě k posledně uvedenému zákonu (sněmovní tisk 573/0, funkční období 2010-2013,
novelizační bod 63, www.psp.cz). Zde se uvádí: „Novela reaguje na situaci, kdy jsou v rozporu s obsahem a
účelem územního plánu, které jsou stanoveny právními předpisy, vyžadovány detaily řešení odpovídající
územnímu rozhodnutí nebo regulačnímu plánu, který nahrazuje územní rozhodnutí a je vyžadováno
posuzování vlivů na úrovni záměru (EIA) již v rámci posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území (má být vyžadována jen SEA). Tato změna má zamezit opakovanému posuzování vlivů záměru.
Novela se netýká jen posuzování vlivů, ale také požadavků dotčených orgánů na podrobnosti
neodpovídající obsahu a účelu územního plánu, které jsou stanoveny právními předpisy. Pro tuto část
novely platí obdobně odůvodnění k § 36 odst. 3“. Odkazované odůvodnění nového znění § 36 odst. 3 pak
sděluje, že „jedním ze základních principů územního plánování je postupné nalézání a zpřesňování řešení
od zjištění potřeby určité změny v území a stanovení jejího nadmístního významu v zásadách územního
rozvoje), přes navazující koncepční řešení a stanovení hlavních podmínek v komplexních souvislostech
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v územním plánu), po stanovení detailních podmínek umístění, prostorového uspořádání, detailní ochranu
veřejných zájmů (např. protihlukové ochrany, ochrany ovzduší atd.) v územním rozhodnutí nebo v
regulačním plánu nahrazujícím územní rozhodnutí. Pokud by v navazující a podrobnější územně plánovací
dokumentaci nebo v navazujícím rozhodování nebylo nalezeno řešení v souladu s právními předpisy a s
podmínkami obecnější (nadřazené) územně plánovací dokumentace, musí být v této nadřazené
dokumentaci hledáno nové řešení. Tento princip návaznosti jednotlivých nástrojů územního plánování je
důvodem, proč nelze v zásadách územního rozvoje řešit to, k čemu je určena příslušná podrobnější územně
plánovací dokumentace nebo správní rozhodování.“
Ač lze chápat, že představy podatelky připomínky jsou vedeny snahou o sjednocení rázu zástavby, ze shora
uvedených ustanovení a výkladů vyplývá, že územní plán nemůže řešit regulativy v podrobnostech
náležejících svým obsahem regulačnímu plánu, a v podrobnosti odpovídající územnímu plánu podmínky
prostorového uspořádání zástavby již řešeny jsou.
Námitka:
Veřejná prostranství, navržená zvláště v nových zónách k bydlení jsou poddimenzovaná a separovaná
k okraji zóny, zvláště pak v území nově stanovených k bydlení v části ke hřbitovu. Navržené prostranství Z
31 je vhodné k umístění kontejnerů na tříděný odpad, ale nevzniká tak žádný prostor k zapojení vzrostlejší
vegetace, kterou si soukromý stavebník na svém pozemku nevysadí. Opět utrpí ráz vesnice jako takové.
Veřejné prostranství stanovené u železniční zastávky Ejpovice na zatravněné ploše se právě rovná stavební
uzávěře, kdy vlastník nemůže se svým pozemkem svobodně nakládat a pozemek je v podstatě neprodejný.
I v tomto případě měl být kontaktován vlastník/ci/, měla jim být nabídnuta směna či odkup a teprve poté se
mohlo na obecním pozemku stanovit veřejné prostranství. Je známo, že na určitý počet metrů zastavěné
plochy musí být určen příslušným počtem metrů veřejného prostranství. Z nákresu se jeví situace tak, že na
milionové výdělky firmy, jež utrží při prodeji pozemků stavebníkům, která vlastní pozemky ve stavební zóně
ke hřbitovu, doplatí vlastník malého pozemku v centru obce. Toto opět povede k narušení mezilidských
vztahů v obci, jak mezi občany samotnými, tak ve vztahu ke stávajícímu vedení obce.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem a projektanty vyhodnotil umístění veřejného prostranství Z31 jako
vhodné, neboť vzhledem k předpokládanému vyššímu zastoupení ploch zeleně bude plnit též funkci izolační
vůči železničnímu koridoru. V plochách s rozdílným způsobem využití SV - smíšené obytné vesnické lze
dále umisťovat další veřejná prostranství.
Postup pořízení a projednání územního plánu je stanoven příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání probíhá formou
veřejných projednání. O těchto jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a veřejnost
informováni veřejnými vyhláškami zveřejněnými na „klasických“ i elektronických úředních deskách
pořizovatele i obce, pro kterou se územní plán pořizuje. Povinnost informovat jednotlivé vlastníky pozemků
dotčených navrhovaným řešením doručováním písemností do vlastních rukou zákon nezakládá. Projednání
územního plánu Ejpovice probíhalo v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a dotčené
osoby tak mohli hájit svá práva.
Námitka:
Nově stanovená zóna k bydlení Z 30 v blízkosti železniční zastávky obec Klabava. Tato zóna je stanovena
v rozporu s pravidly územního plánování, kdy nová zástavba má být plánována do lokalit, které navazují na
již zastavěná území obce, do proluk ve stávající zástavbě podél komunikace a dále, které nejsou příliš
vzdáleny od samotného „jádra“ obce a inženýrských sítí a možnosti napojení na místní obslužnou
komunikaci. Zvolit tuto vzdálenou lokalitu k bydlení a plánované výstavbě truhlářské dílny není vhodné, obci
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vzrostou náklady na technickou obslužnost této lokality, na úkor ostatních obyvatel obce. I když by
současný majitel pozemku toto nevyžadoval, zatížíte svým rozhodnutím budoucí obyvatele a zastupitele.
V lokalitě se nacházejí chránění živočichové, např. skokan zelený, ořešník a netopýr. Plánovaná truhlářská
dílna by v případě další zástavby tohoto území směrem k obci Ejpovice, rušila okolní rezidenční bydlení,
neboť toto nelze do budoucna vyloučit. V obci Ejpovice se celá léta řeší problém s postavenou truhlářskou
dílnou a tento případ jasně ukazuje, že toto řešení není vhodné. Zájemce si může hlučnou truhlářskou dílnu
postavit v některé s četných průmyslových zón, či využít některý „brownfield“ v okolí.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
V daném případě obec prostřednictvím starosty a určeného zastupitele vyhověla vlastníku pozemků parc. č.
665 a 616/27 v k.ú. Ejpovice zařadila tyto pozemky do zastavitelné plochy Z30 s funkčním využitím SV plocha smíšená obytná vesnická. Zástupci obce zvážili důsledky, které určení této zastavitelné plochy na
katastrálním území obce avšak mimo dosahu jejího centra, může přinést. Návrh územního plánu byl
projednán s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy dle zvláštních právních předpisů, tyto správní
orgány nevznesly k vymezení zastavitelné plochy Z30 námitky. Skutečnost, že tato plocha byla v daném
území vymezena, výstavbu v rozsahu regulativů této plochy umožňuje, ale nezaručuje, neboť umístění a
povolení konkrétní stavby v dané ploše musí být v rámci řízení vyžadovaných stavebním zákonem
posouzeno dotčenými orgány z hlediska veřejných zájmů, které tyto orgány dle zvláštních (speciálních)
zákonů chrání (zákon o pozemních komunikacích, zákon o ochraně zdraví, zákon o ochraně přírody a
krajiny, apod.). Zmenšení lokality Z 30 na cca polovinu navržené plochy na základě námitky Osecké
zemědělské společnosti a.s. bylo projednáno v opakovaném veřejném projednání. Není pravdou, že lokalita
Z30 nenavazuje na současně zastavěné území obce, protože je vymezena v bezprostřední blízkosti (pouze
přes přístupovou komunikaci k železniční zastávce Klabava) stávající plochy smíšené venkovské SV. Nelze
argumentovat ani budoucím vlivem zastavitelné plochy Z30 na dosud nevymezené jiné plochy pro
„rezidenční bydlení“ (v návrhu územního plánu nejsou v blízkosti lokality takové plochy vymezeny ani jako
územní rezerva a jejich předpoklad je vzhledem k dostatku jiných zastavitelných ploch v tuto chvíli
neadekvátní).
Námitka:
Už nyní je zřejmé, že návrh územního plánu Ejpovice tak, jak je nyní navržen, bude mít dopad na
socioekonomické a mezilidské vztahy a sociální smír v obci. Zásahy do pozemků dotčených biokoridory a
přeložkou jsou k jednotlivým vlastníkům nerovné. Někteří vlastníci mají zasaženo úpravami velké procento
svých pozemků, naproti tomu jiní mají zhodnocen svůj pozemek v řádu milionů. Tuto skutečnost si každý
může ověřit na katastru nemovitostí. Co se týká biokoridorů, bylo by spravedlivé, aby všichni vlastníci
pozemků, zvláště pak orné půdy, poskytli stejné procento ze své výměry k tomuto účelu, měla by
proběhnout pozemková úprava a teprve po zásahu do územního plánování kraje by bylo možno účelně a
spravedlivě stanovit biokoridory. Obojí vyžaduje spolupráci obce, vlastníků pozemků a odborníků. Řada
dotčených občanů nepodá ani námitky, ani připomínky, protože si nepřipouštějí a neví, že i když s nimi
nikdo nejednal, mohou být jejich pozemky a nakládání s nimi velmi omezeno jen pouhou změnou využití
území. Nebyli nikým v těchto otázkách kontaktováni a upozorněni, což by bylo bývalo ze strany obce
přinejmenším etické a technicky i ekonomicky zcela nenáročné. Velká většina zásahů v ÚP je zcela
evidentně v zájmu firem, které vlastní pozemky na katastru obce Ejpovice a v rozporu s požadavky a zájmy
většiny obyvatel.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
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Odůvodnění rozhodnutí:
Cíle a úkoly územního plánování jsou stanoveny v § 18 a 19 stavebního zákona, obsah a účel územního
plánu pak v § 43 stavebního zákona. Cílem územního plánování je mimo jiné zajišťovat předpoklady pro
udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb., jako vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu.
Cílem územních systémů ekologické stability je zejména:
- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňujících příznivě okolní,
- podpořit ekologicky méně stabilní krajinu, zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu
krajiny,
- zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev
(biodiverzity).
Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Tvorba ÚSES podléhá metodice stanovené
Ministerstvem životního prostředí ČR. Vzhledem ke shora uvedeným cílům nelze dosáhnout toho, aby
stanovení ÚSES bylo ke všem vlastníkům spravedlivé.
Postup pořízení a projednání územního plánu je stanoven příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání probíhá formou
veřejných projednání. O těchto jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a veřejnost
informováni veřejnými vyhláškami zveřejněnými na „klasických“ i elektronických úředních deskách
pořizovatele i obce, pro kterou se územní plán pořizuje. Povinnost informovat jednotlivé vlastníky pozemků
dotčených navrhovaným řešením doručováním písemností do vlastních rukou zákon nezakládá.
Námitka:
Rekreační zóna N 22 N 23 na levém břehu řeky Klabavy, na pozemcích ve vlastnictví obce, je stanovena
také v rozporu se zájmy občanů Ejpovic. V dosud platném územním plánu je tato plocha i plochy navazující
směrem ke Klabavě a okolo jezera, určena jako plocha lesa a lesoparků, případně pouze lesa. Dotčené
území je jediné v okolí Ejpovic, kde mají možnost občané využívat volnou přírodu. Další plochy okolo
sídelního útvaru Ejpovice umožňují jen omezený pohyb, ať už jde o dálnici, přivaděč, železnici, dobývací
prostor, průmyslovou zónu atd. A tato omezení volného pohybu v okolní přírodě se neustále rozšiřují.
Současný stav využitelnosti ploch u jezera neumožňuje žádnou výstavbu, je přívětivý pro obyvatele i přírodu,
26 let zde roste borovicový les, jehož existence bude při zrušení stávající lesní plochy a zařazením do
rekreační ohrožena. Levá část jezera je omezena golfovým hřištěm a kempem, kam se chodí rekreovat
převážně lidé, kteří v Ejpovicích nežijí a nemají zde žádné vazby, ani sociální, ani ekonomické. Větší část
občanů nepreferuje kempové a golfové uspořádání okolí jezera. I toto mohlo být zjištěno místním
referendem. Proto by dotčená plocha N 22 a N 23 + N 20 a N 21 měla zůstat jako plocha lesa a lesoparku
a tvořit rovnováhu k plochám hromadné rekreace a golfu v okolí druhé poloviny jezera. V obci již máme
kvalitní sportoviště a není nutné plánovat další, což umožňuje využití rekreačních zón v návrhu. Existuje
reálná obava, že firma Fokus Inwest chystá na svých územích zásahy, které budou v rozporu se zájmem
většiny občanů. Nelze přepokládat, že by koupili rozsáhlou plochu sahající až ke Klabavě kvůli občanům
Ejpovic, ale budou chtít svoji investici, zhodnotit, což není možné, pokud bude zachována u územního plánu
plocha lesa.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
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Odůvodnění rozhodnutí:
Plochy N22 a N23 jsou územním plánem určeny jako plochy smíšené nezastavěného území – rekreační a
jsou vymezeny pro zajištění rekreačního využití pozemků u vtoku Klabavy do Ejpovického jezera. Jde o
plochy přírodního charakteru s integrovanými stavbami (v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona) a
objekty a zařízeními nestavební povahy pro krátkodobou rekreaci obyvatel a návštěvníků lokality, tedy
odpovídají účelu, který podatelka námitky vyžaduje v dotčeném území zachovat. Takto stanovený regulativ
umožňuje zajištění rekreace při současném minimalizování stavebních zásahů do stávající krajiny
„rekreačního lesa“.
Při zpracování územního plánu nemohou být zohledňovány hypotézy týkající se budoucích záměrů jiných
vlastníků pozemků a staveb.
II.12.

Námitka Václavy Hoškové, Zábělská 95, Plzeň ze dne 20. 11. 2018

Námitka:
Nesouhlas s obchvatem.
Odůvodnění námitky:
Podatelka uvádí, že jejich rodina je vlastníkem pozemků parc. č. 873, 874 a 884/9 v k.ú. Ejpovice dotčených
plánovaným obchvatem. Pozemky jsou tímto obchvatem rozděleny a znehodnoceny, a proto nemůže
s plánováním obchvatu souhlasit. Dle jejího názoru by bylo vhodné obeslat majitele a projednat tento plán
samostatně, neboť mnoho vlastníků o jednání nevědělo.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje:
Odůvodnění rozhodnutí:
Pořizovatel nejprve uvádí, že postup pořízení a projednání územního plánu je stanoven příslušnými
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, projednání probíhá formou veřejných projednání. O těchto jsou vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení a veřejnost informováni veřejnými vyhláškami zveřejněnými na „klasických“ i
elektronických úředních deskách pořizovatele i obce, pro kterou se územní plán pořizuje. Povinnost
informovat jednotlivé vlastníky pozemků dotčených navrhovaným řešením doručováním písemností do
vlastních rukou zákon nezakládá.
Stávající vedení silnice II/605 přes zastavěné území obce Ejpovice je problematické zejména s ohledem na
nevyhovující průběh v prostoru křižovatky se silnicí III/18017 a s ohledem na poměrně vysoké intenzity
dopravy. Dle výsledků celostátního sčítání dopravy z roku 2016 dosáhly intenzity dopravy na průjezdním
úseku silnice II/605 přes zastavěné území obce Ejpovice celkem 5547 vozidel za den, z čehož bylo 909
těžkých (nákladních) vozidel. Přeložení silnice II/605 přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou a
zejména ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení hlukové zátěže.
Koridor X01, který je určen pro umístění přeložky silnice II/605, vychází z koridoru vymezeného v dosud
platném Územním plánu sídelního útvaru Ejpovice a prakticky v celé délce kopíruje jeho trasu. Nejedná se
tedy o zcela nový záměr v území, nýbrž o záměr dlouhodobě stabilizovaný v územně plánovací
dokumentaci obce Ejpovice. Požadavek na zachování přeložky silnice II/605, tak jak je navržen v současně
platné ÚPD obce Ejpovice, byl součástí Zadání nového ÚP Ejpovice, schváleného zastupitelstvem obce
Ejpovice usnesením č. 02/2014 ze dne 10. 4. 2014.
Pro stavbu předmětné přeložky byla již zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí "Nová trasa
komunikace II/605 Ejpovice (Valbek, spol. s r.o., 01/2017)", která sloužila jako jeden z podkladů pro
zpřesnění koridoru X01 v projednávaném ÚP Ejpovice. Pro stavbu obchvatu již bylo vydáno územní
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rozhodnutí o umístění stavby. V územním plánu je koridorem dotčen pouze pozemek č. 884/9 v k.ú.
Ejpovice, další dva uvedené pozemky podatelky záměrem dotčeny nejsou.
II.13.

Námitka Obce Klabava ze dne 20. 11. 2018:

Obec Klabava jako vlastník komunikace na pozemku parc. č. 616/7 v k.ú. Ejpovice žádá o prověření
vhodnosti přístupu do nově navrhované plochy Z30. Z návrhu územního plánu je patrné, že je plánován
přístup a dopravní obslužnost po výše uvedené komunikaci ve vlastnictví obce. Z důvodu šířky jízdního
pruhu vedle stávajícího chodníku zde není možný obousměrný provoz.
Odůvodnění námitky:
Účelová komunikace na pozemku parc. č. 616/7 v k.ú. Ejpovice slouží pouze pro přístup k vlakové zastávce
Klabava. Tuto komunikaci primárně využívají občané Klabavy pro příjezd (občané s omezenou schopností
pohyblivosti) a příchod k zastávce po zvýšeném chodníku. Pozemek parc. č. 616/7 v k.ú. Ejpovice má šířku
cca 5,5 m, z toho zvýšený chodník v šíři cca 2 m. Obec se obává, že na komunikaci dojde ke zhoršení
bezpečnosti z důvodu zvýšené frekvence vozidel. Pro větší dopravní zatížení, které se dá předpokládat
v souvislosti s dopravní obslužnosti navrhované plochy Z30, není dle názoru obce tato komunikace
v současném stavu dostačující.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Zmenšení plochy lokality Z30 o pozemek parc. č. 616/26 v k.ú. Ejpovice ve vlastnictví Osecké zemědělské,
a.s., tj. cca na polovinu původní plochy, bylo předmětem opakovaného veřejného projednání. V podmínkách
využití plochy SV smíšené obytné vesnické byla pro zastavitelnou plochu Z30 stanovena specifická
podmínka pro využití a uspořádání – zajistit podmínky pro přístup požární techniky dle platných právních
předpisů. Vzhledem k tomu, že příslušný dotčený orgán nevyjádřil nesouhlas s dopravním řešením lze
předpokládat, že na úrovni územního plánu je stávající řešení dostačující a není třeba je měnit.
II.14.
Námitka Stanislava Rampase a Ludmily Rampasové, Hlavní 61, 337 01 Ejpovice ze dne
20. 11.2019.
Jako vlastníci pozemků dotčených návrhem Územního plánu obce Ejpovice zásadně nesouhlasíme (ani po
úpravě) s vedením biokoridorů po našich pozemcích, a to v celém rozsahu. Jedná se o pozemky v k.ú.
Ejpovice parcelní číslo 169/40 (zasahuje částečně N 05), 944/2 (zasahuje cele N 08), 973 (zasahuje
částečně N 25), 707 (zasahuje částečně N 14) a parcela číslo 120 (zasahuje částečně N18), který zcela
nesmyslně vede do nově vytvořeného oplocení rychlostní komunikace na Plzeň a dálnice na Prahu. Takto
závažný zásah do našich vlastnických práv nebyl osobně nijak projednán nebo konzultován. Dalším
důvodem je faktické a ekonomické znehodnocení našich pozemků, které rovněž brání zemědělskému
hospodaření. Z našeho pohledu je nanejvýš nezodpovědné zařazovat biokoridory do území, kde nebyly
provedeny pozemkové úpravy. Při jejich následné realizaci již budou zcela omezeny nesmyslným vedením
biokoridorů (bylo by asi dobré, aby zároveň mimo jiné řešily zadržování vody v krajině) bez návaznosti na
vlastnické vztahy a skutečný pohyb zvěře. Dále vyjadřujeme podiv nad změnami využití území v severní
části katastru a okolí jezera. Považujte tento dopis za zásadní stanovisko k uvedenému ÚPN Ejpovice.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
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K námitce lze uvést, že na části pozemku parc. č. 169/40 v k.ú. Ejpovice je vymezena plocha přírodní Np –
N05 – plocha přírodní pro protierozní opatření, rovněž tak na části pozemku parc. č. 120, kde je vymezena
plocha přírodní Np – N18 – plocha přírodní pro protierozní opatření. Tyto pozemky nejsou dotčeny
umístěním biokoridorů a biocenter. Plocha N05 je vymezena pro pás zeleně, která bude plnit funkci izolační
a zároveň funkci protierozního opatření, plocha N18 je v územním plánu vymezena pro realizaci
protierozního opatření. Obě plochy jsou navrženy jako veřejně prospěšná opatření, pro která lze na základě
§ 170 stavebního zákona vyvlastnit.
Pozemek parc. č. 944/2 v k.ú. Ejpovice je celý dotčen plochou přírodní Np - N08 - plocha přírodní pro
zajištění funkčnosti regionálního biokoridoru RBK 2004/04-2004/05 a pozemek parc. č. 707 v k.ú. Ejpovice
je částečně zahrnut v ploše přírodní Np – N14 - plocha přírodní pro zajištění funkčnosti regionálního
biokoridoru RBK 2004/04-2004/05. V návrhu územního plánu pro II. část veřejného projednání, který
zohlednil některé námitky podané k I. části veřejného projednání, došlo k redukci LBC 2004/04. Pozemek
parc. č. 973 v k.ú. Ejpovice ve vlastnictví podatelů námitky již není zahrnut v lokálním biocentru LBC
2004/04, pouze jeho jižní část při silnici II/206 je zahrnuta do plochy s rozdílným způsobem využití Np –
plochy přírodní a na této části je vymezeno veřejně prospěšné opatření N25 – plocha přírodní pro zajištění
funkčnosti RBK 2004/04 – 2004/05. I plochy N08, N14, N25 jsou navrženy v souladu s požadavky Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje jako veřejně prospěšná opatření, pro která lze vyvlastnit z důvodu, že
se jedná o nefunkční části navrhovaného ÚSES.
Plochy N08, N25 a N14 jsou vymezeny pro založení a zajištění funkčnosti regionálního biokoridoru.
Závazným podkladem pro vymezení ÚSES na regionální úrovni na území obce Ejpovice jsou Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje. Dle § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou Zásady územního rozvoje
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. Z uvedeného ustanovení stavebního zákona vyplývá,
že nový Územní plán Ejpovice musí respektovat požadavky stanovené v Zásadách územního rozvoje
Plzeňského kraje, tedy mj. i vymezení regionálního ÚSES.
Pořizovatel dále uvádí, že postup pořízení a projednání územního plánu je stanoven příslušnými
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, projednání probíhá formou veřejných projednání. O těchto jsou vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení a veřejnost informováni veřejnými vyhláškami zveřejněnými na „klasických“ i
elektronických úředních deskách pořizovatele i obce, pro kterou se územní plán pořizuje. Povinnost
informovat jednotlivé vlastníky pozemků dotčených navrhovaným řešením doručováním písemností do
vlastních rukou zákon nezakládá. Vlastníci pozemků a staveb mají v jednotlivých fázích pořízení územního
plánu možnost podat připomínky a námitky k jeho řešení.
K námitce podatelů, že plocha N18, která je vymezena na části pozemku parc. č. 120 v jejich vlastnictví,
nesmyslně vede do nově vytvořeného oplocení rychlostní komunikace na Plzeň a dálnice na Prahu, lze
uvést, že se jedná o plochu N18 – plochu přírodní pro protierozní opatření nikoli o plochu biokoridoru,
skutečnost, že plocha hraničí s oplocením dálnice tak nemá pro vymezení plochy význam.
Založení ÚSES je dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. V případě, že ÚSES
vymezila a náležitě zdůvodnila autorizovaná osoba a odsouhlasil dotčený orgán hájící veřejný zájem, pak je
navrhované řešení v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, dle něhož územní plánování zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje, a tudíž
naplňuje cíl územního plánování spočívající v dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území a představuje zásah do soukromých práv pouze v míře minimální a
nezbytné. Ne vždy je možné, aby schválení územního plánu, v němž jsou navrženy ÚSES, předcházely
pozemkové úpravy, stavební zákon ani jiné právní předpisy ani tento požadavek neobsahují.

157

ÚZEMNÍ PLÁN EJPOVICE - ODŮVODNĚNÍ

Ke konstatování podatelů, že vyjadřují podiv nad změnami využití území v severní části katastru a okolí
jezera, pořizovatel uvádí, že z námitky nevyplývá, s čím nesouhlasí v severní části katastru a okolí jezera,
ani přímo nevyjadřují nesouhlas s konkrétním řešením obsaženým v návrhu územního plánu. Tuto část
podání proto nelze považovat za námitku.
II.15.

Námitka Ladislava Hájka, Štítov 22, Blovice, ze dne 20.11.2018

Námitka:
Jako vlastník pozemků parc. č. 601, 602, 794, 884/19, 1044, 1177/19 v k.ú. Ejpovice nesouhlasí se
zařazením pozemků do biokoridorů a nesouhlasí se záborem pro přeložku silnice.
Odůvodnění námitky:
Neprobíhala žádná předchozí konzultace s majiteli pozemků, kteří budou kráceni na svých právech.
Biokoridor je stanoven na úrodných, rovinatých orných půdách, které se intenzivně obhospodařují, nebo
hospodářům pronajímají. Naproti tomu v zóně kolem jezera je ničen lesní porost a probíhají zde úpravy,
které nejsou v souladu s dosud platným ÚP, který by měl být závazný. Neproběhla předchozí pozemková
úprava, která bude po případném schválení biokoridorů velkým problémem, nebo vůbec nebude možná
realizace pozemkové reformy. Biokoridory špatně navazují na jiné, již úspěšně zapojené přírodní plochy,
které by biokoridory měly rozšiřovat a smysluplně sloužit v krajině svému účelu. Nerespektují ani přirozené
tahy zvěře, ani nejvhodnější umístění pro zadržení vody v krajině. Nerespektuje daleko vhodnější plochy,
kde mohly být biokoridory v ÚP zakresleny. Biokoridory a přírodní plochy N 18, N 19, LBC 175 končí
v oplocení, které dosahuje od Ejpovic až k Plzni. Pokud biokoridory jsou přerušovány dálnicí, železnicí,
frekventovanou silnicí Ejpovice – Rokycany nemohou plnit svoje funkce. Obec Ejpovice měla dotčené
majitele pozemků informovat, nabídnout jejich odkup, či směnu pozemků za své vlastní. Pokud je vidět
nesmyslnost umístění koridorů v katastru obce Ejpovice, na veřejném projednání druhé části ÚP, byla
zmíněna možnost zasáhnout příslušným procesem do územního plánování Kraje Plzeň. Toto by bylo
vhodné. To je jen částečný výčet připomínek. Úpravy ÚP se zdají být velmi nespravedlivé k jednotlivým
vlastníkům. Některým plánované úpravy zasáhnou a tím znehodnotí pozemek na několika místech a jejich
majetek je dotčen v řádu hektarů, naproti tomu velké firmy /Setrite, Fokus inwest a Golf park Dýšina/ jsou
uspokojeni ve svých potřebách, převážně finančního charakteru a jejich činnost není v souladu se zájmy
většiny občanů obce Ejpovice. Jeví se, že platná legislativa není zcela s otázkou biokoridorů vypořádána.
Proto již nyní lze vyhledat rozsudky soudců, kdy vlastníci pozemků uplatnili výše uvedené připomínky,
poškození a krácení svých práv a na základě toho byly zrušeny již platné územní plány některých obcí a
obce hradily soudní náklady těchto soudních sporů.
Námitka k přeložce místní komunikace, která zasáhne pozemek podatele v oblasti X01:
Zásadně nesouhlasíme s přeložkou. Na úrovní vlády je připraven zákon, kdy v oblastech, kde kolem obcí
vede dálnice /což je v případě Ejpovic/, která by mohla sloužit jako obchvat, nebude dotčený úsek dálnice
zpoplatněn a bude moci být využíván jako obchvat obcí.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Na pozemku parc. č. 601 v k.ú. Ejpovice je vymezeno veřejně prospěšné opatření N14 – plocha přírodní pro
zajištění funkčnosti RBK 2004/03-2004/04 a plocha Z25 - komunikace pro zlepšení prostupnosti krajiny,
rozšíření sítě zemědělských komunikací a propojení ploch změn Z24 a Z26, jako veřejně prospěšná stavba.
Na pozemcích parc. č. 794 a č. 884/19 v k.ú. Ejpovice je pak vymezen koridor X01 pro umístění přeložky
silnice II/605 – veřejně prospěšná stavba. Na ostatních pozemcích nejsou navrhovány žádné veřejně
prospěné stavby ani veřejně prospěšná opatření.
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Pořizovatel dále uvádí, že postup pořízení a projednání územního plánu je stanoven příslušnými
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, projednání probíhá formou veřejných projednání. O těchto jsou vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení a veřejnost informováni veřejnými vyhláškami zveřejněnými na „klasických“ i
elektronických úředních deskách pořizovatele i obce, pro kterou se územní plán pořizuje. Povinnost
informovat jednotlivé vlastníky pozemků dotčených navrhovaným řešením doručováním písemností do
vlastních rukou zákon nezakládá. Vlastníci pozemků a staveb mají v jednotlivých fázích pořízení územního
plánu možnost podat připomínky a námitky k jeho řešení.
Závazným podkladem pro vymezení ÚSES na regionální úrovni na území obce Ejpovice jsou Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje. Dle § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou Zásady územního rozvoje
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. Z uvedeného ustanovení stavebního zákona vyplývá,
že nový Územní plán Ejpovice musí respektovat požadavky stanovené v Zásadách územního rozvoje
Plzeňského kraje, tedy mj. i vymezení regionálního ÚSES. Z tohoto důvodu je biokoridor RBK 2004/3 2004/4 umisťován právě v tomto území. Vymezení lokálního biocentra LBC 2004/04 vychází z požadavků
"Metodiky vymezování ÚSES (Ministerstvo životního prostředí, 2017)", která stanovuje limitující hodnoty
velikostních parametrů skladebných částí ÚSES. V praxi to mj. znamená, že každý dílčí úsek regionálního
biokoridoru může být dlouhý max. 700 m, poté musí být do něj vloženo lokální, popř. regionální či
nadregionální biocentrum.
Založení ÚSES je dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. V případě, že ÚSES
vymezila a náležitě zdůvodnila autorizovaná osoba a odsouhlasil dotčený orgán hájící veřejný zájem, pak je
navrhované řešení v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, dle něhož územní plánování zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje, a tudíž
naplňuje cíl územního plánování spočívající v dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území a představuje zásah do soukromých práv pouze v míře minimální a
nezbytné.
Pro pořizovaný územní plán není závazná předchozí územně plánovací dokumentace obce schválená podle
stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Územní plán vždy vychází z aktuálních podmínek v území, které se
mohly částečně změnit, a též ze zcela zásadních změn legislativy.
Ne vždy je možné, aby schválení územního plánu, v němž jsou navrženy ÚSES, předcházely pozemkové
úpravy, stavební zákon ani jiné právní předpisy ani tento požadavek neobsahují.
V územním plánu nelze řešit náhrady a kompenzace za navrhované změny a opatření v krajině. Územní
plán stanovuje koncepci rozvoje a ochrany území nezaručuje však, že záměry budou skutečně realizovány.
Případné kompenzace za změny využití pozemků jsou možné až v souvislosti s realizací ÚSES.
Námitka, dle níž biokoridory a přírodní plochy N18, N19 a LBC 175 končí v oplocení a nemohou tak plnit
svoji funkci, nebyla zohledněna. Plochy N18 a N19 jsou vymezeny pro umístění specifických protierozních
opatření (např. zatravněné travnaté pásy, průlehy, apod.). Tyto plochy nejsou součástí ÚSES a nelze je
chápat jako biokoridory. Lokální biocentrum LBC 175 je vymezeno v souladu s revidovaným Generelem
ÚSES (GeoVision s.r.o.), který v souladu se schváleným Zadáním nového ÚP Ejpovice byl použit jako
podklad pro vymezení ÚSES na území obce Ejpovice. Předmětné biocentrum je zároveň součástí dosud
platného ÚPSÚ Ejpovice, nejedná se tedy o zcela nový prvek v území.
Podávání návrhů na aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje není součástí procesu pořízení
územního plánu. Vzhledem k obsahu a účelu územního plánu, který je stanoven v § 43 stavebního zákona
nemůže být územní plán zcela „spravedlivý“ k vlastníkům jednotlivých pozemků. Není úkolem pořizovatele
územního plánu nebo obce posuzovat platnou legislativu týkající se ÚSES.
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Námitka, dle níž vlastník pozemků parc. č. 794 a č. 884/19 v k.ú. Ejpovice nesouhlasí s jejich záborem pro
přeložku silnice II/605, nebyla zohledněna. Na uvedených pozemcích je vymezena koridor X01 pro umístění
silnice II/605, která je vymezena jako veřejně prospěšná stavba. Stávající vedení silnice II/605 přes
zastavěné území obce Ejpovice je problematické zejména s ohledem na nevyhovující průběh v prostoru
křižovatky se silnicí III/18017 a s ohledem na poměrně vysoké intenzity dopravy. Dle výsledků celostátního
sčítání dopravy z roku 2016 dosáhly intenzity dopravy na průjezdním úseku silnice II/605 přes zastavěné
území obce Ejpovice celkem 5547 vozidel za den, z čehož bylo 909 těžkých (nákladních) vozidel. Přeložení
silnice II/605 přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou a zejména ke zvýšení bezpečnosti a
plynulosti dopravy a snížení hlukové zátěže.
Koridor X01 vychází z koridoru vymezeného v dosud platném ÚPSÚ Ejpovice a prakticky v celé délce
kopíruje jeho trasu. Nejedná se tedy o zcela nový záměr v území, nýbrž o záměr dlouhodobě stabilizovaný v
ÚPD obce Ejpovice. Požadavek na zachování přeložky silnice II/605, tak, jak je navržen v současně platné
ÚPD obce Ejpovice, byl součástí Zadání nového ÚP Ejpovice schváleného zastupitelstvem obce Ejpovice
dne 10.4.2014 usnesením č. 02/2014.
Pro stavbu předmětné přeložky byla již zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí "Nová trasa
komunikace II/605 Ejpovice (Valbek, spol. s r.o., 01/2017)", která sloužila jako jeden z podkladů pro
zpřesnění koridoru X01 v novém ÚP Ejpovice. Pro stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění
stavby.
K námitce podatele, že na úrovni vlády je připraven zákon, kdy v oblastech, kde kolem obcí vede dálnice,
která by mohla sloužit jako obchvat, nebude dotčený úsek dálnice zpoplatněn a bude moci být využíván
jako obchvat obcí, pořizovatel uvádí, že v procesu pořízení územního plánu musí být respektována platná
legislativa nelze se odkazovat na v současné době neexistující zákony.
II.16.

Námitka Miloslavy Hercíkové, U sv. Jána 100, 337 01 Ejpovice ze dne 20. 11. 2018.

Námitka:
Jako vlastník pozemků parc. č. 601, 602, 794, 884/19, 1044, 1177/19 v k.ú. Ejpovice nesouhlasí se
zařazením pozemků do biokoridorů a nesouhlasí se záborem pro přeložku silnice.
Odůvodnění námitky:
Neprobíhala žádná předchozí konzultace s majiteli pozemků, kteří budou kráceni na svých právech.
Biokoridor je stanoven na úrodných, rovinatých orných půdách, které se intenzivně obhospodařují, nebo
hospodářům pronajímají. Naproti tomu v zóně kolem jezera je ničen lesní porost a probíhají zde úpravy,
které nejsou v souladu s dosud platným ÚP, který by měl být závazný. Neproběhla předchozí pozemková
úprava, která bude po případném schválení biokoridorů velkým problémem, nebo vůbec nebude možná
realizace pozemkové reformy. Biokoridory špatně navazují na jiné, již úspěšně zapojené přírodní plochy,
které by biokoridory měly rozšiřovat a smysluplně sloužit v krajině svému účelu. Nerespektují ani přirozené
tahy zvěře, ani nejvhodnější umístění pro zadržení vody v krajině. Nerespektuje daleko vhodnější plochy,
kde mohly být biokoridory v ÚP zakresleny. Biokoridory a přírodní plochy N 18, N 19, LBC 175 končí
v oplocení, které dosahuje od Ejpovic až k Plzni. Pokud biokoridory jsou přerušovány dálnicí, železnicí,
frekventovanou silnicí Ejpovice – Rokycany nemohou plnit svoje funkce. Obec Ejpovice měla dotčené
majitele pozemků informovat, nabídnout jejich odkup, či směnu pozemků za své vlastní. Pokud je vidět
nesmyslnost umístění koridorů v katastru obce Ejpovice, na veřejném projednání druhé části ÚP, byla
zmíněna možnost zasáhnout příslušným procesem do územního plánování KRAJE Plzeň. Toto by bylo
vhodné. To je jen částečný výčet připomínek. Úpravy ÚP se zdají být velmi nespravedlivé k jednotlivým
vlastníkům. Některým plánované úpravy zasáhnou a tím znehodnotí pozemek na několika místech a jejich
majetek je dotčen v řádu hektarů, naproti tomu velké firmy /Setrite, Fokus inwest a Golf park Dýšina/ jsou
uspokojeni ve svých potřebách, převážně finančního charakteru a jejich činnost není v souladu se zájmy
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většiny občanů obce Ejpovice. Jeví se, že platná legislativa není zcela s otázkou biokoridorů vypořádána.
Proto již nyní lze vyhledat rozsudky soudců, kdy vlastníci pozemků uplatnili výše uvedené připomínky,
poškození a krácení svých práv a na základě toho byly zrušeny již platné územní plány některých obcí a
obce hradily soudní náklady těchto soudních sporů.
Námitka k přeložce místní komunikace, která zasáhne pozemek podatelky v oblasti X01:
Zásadně nesouhlasíme s přeložkou. Na úrovní vlády je připraven zákon, kdy v oblastech, kde kolem obcí
vede dálnice, /což je v případě Ejpovic/, která by mohla sloužit jako obchvat, nebude dotčený úsek dálnice
zpoplatněn a bude moci být využíván jako obchvat obcí. Starostovi obce byl podán návrh na konání
referenda týkajícího se přeložky komunikace.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Na pozemku parc. č. 601 v k.ú. Ejpovice je vymezeno veřejně prospěšné opatření N14 – plocha přírodní pro
zajištění funkčnosti RBK 2004/03-2004/04 a plocha Z25 - komunikace pro zlepšení prostupnosti krajiny,
rozšíření sítě zemědělských komunikací a propojení ploch změn Z24 a Z26, jako veřejně prospěšná stavba.
Na pozemcích parc. č. 794 a č. 884/19 v k.ú. Ejpovice je pak vymezen koridor X01 pro umístění přeložky
silnice II/605 – veřejně prospěšná stavba. Na ostatních pozemcích nejsou navrhovány žádné veřejně
prospěšné stavby ani opatření.
K další části námitky lze uvést, že postup pořízení a projednání územního plánu je stanoven příslušnými
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, projednání probíhá formou veřejných projednání. O těchto jsou vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení a veřejnost informováni veřejnými vyhláškami zveřejněnými na „klasických“ i
elektronických úředních deskách pořizovatele i obce, pro kterou se územní plán pořizuje. Povinnost
informovat jednotlivé vlastníky pozemků dotčených navrhovaným řešením doručováním písemností do
vlastních rukou zákon nezakládá. Vlastníci pozemků a staveb mají v jednotlivých fázích pořízení územního
plánu možnost podat připomínky a námitky k jeho řešení.
Závazným podkladem pro vymezení ÚSES na regionální úrovni na území obce Ejpovice jsou Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje. Dle § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou Zásady územního rozvoje
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. Z uvedeného ustanovení stavebního zákona vyplývá,
že nový Územní plán Ejpovice musí respektovat požadavky stanovené v Zásadách územního rozvoje
Plzeňského kraje, tedy mj. i vymezení regionálního ÚSES. Z tohoto důvodu je biokoridor RBK 2004/3 2004/4 umisťován právě v tomto území. Vymezení lokálního biocentra LBC 2004/04 vychází z požadavků
"Metodiky vymezování ÚSES (Ministerstvo životního prostředí, 2017)", která stanovuje limitující hodnoty
velikostních parametrů skladebných částí ÚSES. V praxi to mj. znamená, že každý dílčí úsek regionálního
biokoridoru může být dlouhý max. 700 m, poté musí být do něj vloženo lokální, popř. regionální či
nadregionální biocentrum.
Založení ÚSES je dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. V případě, že ÚSES
vymezila a náležitě zdůvodnila autorizovaná osoba a odsouhlasil dotčený orgán hájící veřejný zájem, pak je
navrhované řešení v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, dle něhož územní plánování zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje, a tudíž
naplňuje cíl územního plánování spočívající v dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území a představuje zásah do soukromých práv pouze v míře minimální a
nezbytné. Ne vždy je možné, aby schválení územního plánu, v němž jsou navrženy ÚSES, předcházely
pozemkové úpravy, stavební zákon ani jiné právní předpisy ani tento požadavek neobsahují.
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V územním plánu nelze řešit náhrady a kompenzace za navrhované změny a opatření v krajině. Územní
plán stanovuje koncepci rozvoje a ochrany území nezaručuje však, že záměry budou skutečně realizovány.
Případné kompenzace za změny využití pozemků jsou možné až v souvislosti s realizací ÚSES.
Námitka, dle níž biokoridory a přírodní plochy N18, N19 a LBC 175 končí v oplocení a nemohou tak plnit
svoji funkci, nebyla zohledněna. Plochy N18 a N19 jsou vymezeny pro umístění specifických protierozních
opatření (např. zatravněné travnaté pásy, průlehy, apod.). Tyto plochy nejsou součástí ÚSES a nelze je
chápat jako biokoridory. Lokální biocentrum LBC 175 je vymezeno v souladu s revidovaným Generelem
ÚSES (GeoVision s.r.o.), který v souladu se schváleným Zadáním nového ÚP Ejpovice byl použit jako
podklad pro vymezení ÚSES na území obce Ejpovice. Předmětné biocentrum je zároveň součástí dosud
platného ÚPSÚ Ejpovice, nejedná se tedy o zcela nový prvek v území.
Podávání návrhů na aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje není součástí procesu pořízení
územního plánu. Vzhledem k obsahu a účelu územního plánu, který je stanoven v § 43 stavebního zákona
nemůže být územní plán zcela „spravedlivý“ ke všem vlastníkům pozemků. Není úkolem pořizovatele
územního plánu nebo obce posuzovat platnou legislativu týkající se ÚSES.
Pro pořizovaný územní plán není závazná předchozí územně plánovací dokumentace obce schválená podle
stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Územní plán vždy vychází z aktuálních podmínek v území, které se
mohly částečně změnit, a též ze zcela zásadních změn legislativy.
Námitka, dle níž vlastník pozemků parc. č. 794 a č. 884/19 v k.ú. Ejpovice nesouhlasí s jejich záborem pro
přeložku silnice II/605, nebyla zohledněna. Na uvedených pozemcích je vymezena koridor X01 pro umístění
silnice II/605, která je vymezena jako veřejně prospěšná stavba. Stávající vedení silnice II/605 přes
zastavěné území obce Ejpovice je problematické zejména s ohledem na nevyhovující průběh v prostoru
křižovatky se silnicí III/18017 a s ohledem na poměrně vysoké intenzity dopravy. Dle výsledků celostátního
sčítání dopravy z roku 2016 dosáhly intenzity dopravy na průjezdním úseku silnice II/605 přes zastavěné
území obce Ejpovice celkem 5547 vozidel za den, z čehož bylo 909 těžkých (nákladních) vozidel. Přeložení
silnice II/605 přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou a zejména ke zvýšení bezpečnosti a
plynulosti dopravy a snížení hlukové zátěže.
Koridor X01 vychází z koridoru vymezeného v dosud platném ÚPSÚ Ejpovice a prakticky v celé délce
kopíruje jeho trasu. Nejedná se tedy o zcela nový záměr v území, nýbrž o záměr dlouhodobě stabilizovaný v
ÚPD obce Ejpovice. Požadavek na zachování přeložky silnice II/605, tak, jak je navržen v současně platné
ÚPD obce Ejpovice, byl součástí Zadání nového ÚP Ejpovice schváleného zastupitelstvem obce Ejpovice
dne 10.4.2014 usnesením č. 02/2014.
Pro stavbu předmětné přeložky byla již zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí "Nová trasa
komunikace II/605 Ejpovice (Valbek, spol. s r.o., 01/2017)", která sloužila jako jeden z podkladů pro
zpřesnění koridoru X01 v novém ÚP Ejpovice. V dané věci již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění
stavby.
K námitce podatele, že na úrovni vlády je připraven zákon, kdy v oblastech, kde kolem obcí vede dálnice,
která by mohla sloužit jako obchvat, nebude dotčený úsek dálnice zpoplatněn a bude moci být využíván
jako obchvat obcí, pořizovatel uvádí, že v procesu pořízení územního plánu musí být respektována platná
legislativa a nelze se odkazovat na zákony, které mohou, ale nemusí být v budoucnu přijaty. Otázka
uspořádání referenda občanů o stavbě přeložky silnice II. třídy je v tuto chvíli zcela mimo rámec řešení
územního plánu.
II.17. Námitka BOHEMIAFLUX s.r.o., IČ 26353512, se sídlem Raisova 2450/51, 301 00 Plzeň ze dne
20. 11. 2018.
Společnost BOHEMIAFLUX s.r.o. jako vlastník pozemku parc. č. 855/100 v k.ú. Ejpovice, na kterém je
vymezen koridor X01 pro umístění přeložky silnice II/605, odkazuje na odůvodnění návrhu územního plánu,
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ve kterém je ve vztahu k vymezenému koridoru odkazováno na republikové priority územního rozvoje
(v námitce popsány) a ve kterém je uvedeno, že návrh vymezuje koridor za účelem:
- zlepšení dopravní dostupnosti obce
- řešení problémů spojených s tranzitní dopravou
- podpory veřejné dopravy
- podpory pěší a cyklistické dopravy, které zvyšují rekreační potenciál území a zkvalitňují obytné
prostředí.
Společnost namítá, že dopravní obslužnost je zcela bezproblémová a dostačující, obec je napojena na
silniční síť ČR, v blízkosti obce Ejpovice vede dálnice D5, obec je napojena na železniční síť. Dle
společnosti není v návrhu zmínka, že by dopravní dostupnost byla špatná. Společnost dále namítá, že
tranzitní doprava přes obec Ejpovice nepředstavuje zásadní problém, převážná část dopravy je vedena pod
dálnici D5, která s obcí Ejpovice bezprostředně sousedí. Společnost dále namítá, že navrhovaná přeložka
silnice II/605 neřeší případnou stávající tranzitní dopravu, neboť ve směru od Kyšic podstatně prodlužuje
trasu, která vede postávající silnici II/605, přeložka silnice by tedy situaci spíše zhoršila. Ve směru od
Tymákova pak tranzitní dopravu odvádí silnice D5, ať už ve směru na Rokycany či na Plzeň. Společnost
dále uvádí, že z Tymákova do Rokycan je kratší cesta přes obec Mokrouše a dále po silnici č. 183. V návrhu
územního plánu se dle společnosti neuvádí, že by tranzitní doprava představovala pro obec Ejpovice takový
problém, pro který by bylo nutné vybudovat přeložku silnice II/605. Návrh uvádí, že umístění přeložky je
opodstatněné a účelné, aniž by tyto závěry rozváděl. Přeložka silnice II/605 nenaplňuje účel podpory
veřejné, pěší a cyklistické dopravy.
Společnost dále namítá, že návrh územního plánu má ve vztahu k vymezenému koridoru naplňovat hlavní
cíle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, zejména pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu
životního prostředí dále zpřesňovat vymezené koridory pro zkapacitnění silničních komunikací, preferovat
přestavbu nevyhovujících úseků zejména v průtazích sídel, odstranění kolizních míst a bodových závad pro
modernizaci a přestavbu železničních tratí č. 170,180, 183, 190. Návrh ÚP v tomto konstatuje, že přeložení
silnice II/605 přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou a zejména ke zvýšení bezpečnosti a
plynulosti dopravy. Společnost namítá, že v odůvodnění rozhodnutí není nikde uvedeno, že by pro obec
Ejpovice byla tranzitní doprava takovou zátěží, že by odůvodňovala vybudování přeložky silnice II/605,
stejně tak v odůvodnění není uvedeno, že by v obci Ejpovice byl problém s plynulostí a bezpečností
silničního provozu v takovém rozsahu, že by odůvodňoval vybudování přeložky II/605. Společnost proto
namítá, že návrh ÚP je v rozporu s republikovými prioritami územního rozvoje a zásadami územního rozvoje
Plzeňského kraje, resp. tyto nijak nenaplňuje. Společnost dále reaguje na odůvodnění návrhu územního
plánu část A.2 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, konkrétně na bod
A.2.5 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů v PÚR a vymezení ploch koridorů nadmístního významu,
ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv, kde
pod bodem I. Plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu vymezené v Politice
územního rozvoje je pod bodem 46. uvedeno, zlepšit dostupnost dálnice z širokého okolí budováním
přivaděčů ke stávajícím dálničním křižovatkám či modernizací dalších komunikací, připojených takto na
dálnici, případně budováním nových dálničních křižovatek a navazující silniční sítě v rozvojových oblastech.
Územní plán uvádí, že dostupnost dálnice D5 je zajištěna prostřednictvím MÚK Ejpovice (exit 67), která je
dlouhodobě stabilizována. ÚP vymezuje koridor X01 pro přeložkou silnice II/605, což přispěje ke snížení
zátěže obce tranzitní dopravou, která je vázána právě na dálnici D5. Společnost namítá, že návrh vůbec
neuvádí, zda je přeložky silnice II/605 vůbec třeba vzhledem k intenzitě dopravy, dle názoru společnosti
tomu tak není a vybudování přeložky z tohoto důvodu je zbytečné. Společnost konstatuje, že vybudování
přeložky proto ani nepřispěje ke snížení míry znečištění ovzduší, resp. hlukové zátěže, když vybudováním
by eventuálně došlo k odsunutí znečištění ovzduší a hlukové zátěže do jiných částí obce, tranzitní doprava
není jediným zdrojem znečištění.
V závěru společnost uvádí, že koridor je ve smyslu stavebního zákona vymezován v případě, že neexistují
dokumentace nebo projekt, ze kterého by vyplývaly konkrétní nároky na vymezení ploch s rozdílným
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způsobem využití pro danou stavbu dopravní a technické infrastruktury. Jejich využití je omezeno na stavbu,
pro jejíž umístění je koridor vymezen. Společnost dále uvádí, že v roce 2006 byla na základě zadání Obce
Ejpovice Ing. Jiřím Kalčíkem vypracována studie přeložky II/605 – jižního obchvatu obce. Dle názoru
společnosti není na místě v návrhu ÚP vymezovat koridor, neboť konkrétní nároky na vymezení ploch pro
budování přeložky jsou známy z této studie. Závěrem společnost uvádí, že pozemek parc. č. 855/100 v k.ú.
Ejpovice kupovala za účelem výstavby firemní centrály, kdy plocha byla určena pro podnikání a pokud by
mělo dojít ke změně územního plánu tak, jak vyplývá z návrhu, nebude možno podstatnou část pozemku
k podnikání použít. Společnost by souhlasila s vedením přeložky tak, jak je vymezeno ve studii Ing. Kalčíka,
kdy trasa přeložky zasahuje do jejího pozemku v menší míře.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Předně je třeba uvést, že v odůvodnění návrhu územního je ve vztahu k prioritám stanoveným v Politice
územního rozvoje uvedeno, že územní plán vymezuje koridory (X01,X02), plochy (Z12, Z24, Z25, Z26, Z27)
a trasy dopravní infrastruktury za účelem:
zlepšení dopravní dostupnosti obce
řešení problémů spojených s tranzitní dopravou
podpory veřejné dopravy
podpory pěší a cyklistické dopravy, které zvyšují rekreační potenciál území a zkvalitňují obytné prostředí.
Jedná se o shrnutí účelů, za kterými jsou vymezovány koridory a další opatření. Je proto pochopitelné, že
přeložka silnice II/605 nemůže naplňovat účel podpory, pěší a cyklistické dopravy, jak namítá společnost.
Společnost své námitky opírá především o názor, že intenzita dopravy (především tranzitní) není tak vysoká,
aby bylo nutné budovat přeložku silnice II/605. K tomu je možné uvést, že stávající vedení silnice II/605
přes zastavěné území obce Ejpovice je problematické zejména s ohledem na nevyhovující průběh v
prostoru křižovatky se silnicí III/18017 a s ohledem na poměrně vysoké intenzity dopravy. Dle výsledků
celostátního sčítání dopravy z roku 2016 dosáhly intenzity dopravy na průjezdním úseku silnice II/605 přes
zastavěné území obce Ejpovice celkem 5547 vozidel za den, z čehož bylo 909 těžkých (nákladních) vozidel.
Přeložení silnice II/605 přispěje ke snížení zátěže obce tranzitní dopravou a zejména ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení hlukové zátěže. Koridor pro přeložku je vymezen pouze
v blízkosti ploch výroby a skladování – V a umožňuje tak oproti současnému stavu jednoznačně menší
dopad na obytné území obce převážně s plochami smíšenými obytnými vesnickými - SV.
Koridor X01, který je určen pro umístění přeložky silnice II/605, vychází z koridoru vymezeného v dosud
platném ÚPSÚ Ejpovice a prakticky v celé délce kopíruje jeho trasu. Nejedná se tedy o zcela nový záměr v
území, nýbrž o záměr dlouhodobě stabilizovaný v ÚPD obce Ejpovice. Požadavek na zachování přeložky
silnice II/605, tak jak je navržen v současně platné ÚPD obce Ejpovice, byl součástí Zadání nového ÚP
Ejpovice schváleného zastupitelstvem obce Ejpovice dne 10. 4. 2014 usnesením č. 02/2014.
Společnost dále namítá rozpor koridoru X01 pro přeložku silnice II/605 s politikou územního rozvoje a
zásadami územního rozvoje. Nadřazené nástroje územního plánování uvedený záměr samostatně neřeší,
ale lze konstatovat, že naplňuje kritéria a úkoly vyplývající z polohy obce Ejpovice v rozvojové oblasti
republikového významu OB5 Rozvojová oblast Plzeň, podmínku zlepšování dostupnosti dálnice D5
modernizací či budováním nové navazující silniční sítě (bod 5.1.1.1. zásad územního rozvoje), obecné
požadavky na řešení koncepce dopravní infrastruktury (bod 2.2.2. odrážka druhá zásad územního rozvoje)
atd. Soulad záměru X01 s politikou územního rozvoje i krajskou územně plánovací dokumentací je
vyhodnocen v příslušných kapitolách odůvodnění územního plánu a odbor regionálního rozvoje Krajského
úřadu Plzeňského kraje záměr z tohoto hlediska posoudil v souhlasném stanovisku nadřízeného orgánu
územního plánování k návrhu ÚP Ejpovice č. j. RR/1196/17 ze dne 16. 3. 2017.
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Studie Ing. Kalčíka z roku 2006 nebyla závazným podkladem pro další přípravu stavby přeložky silnice
II/605. Pro stavbu předmětné přeložky byla již zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí "Nová trasa
komunikace II/605 Ejpovice (Valbek, spol. s r.o., 01/2017)", která sloužila jako jeden z podkladů pro
zpřesnění koridoru X 01 v projednávaném ÚP Ejpovice. V územním plánu však nelze vymezit koridor pro
umístění komunikace v podrobnosti odpovídající až projektové dokumentaci (§ 43 odst. 3 stavebního
zákona). Územní rozhodnutí o umístění stavby již bylo příslušným správním orgánem vydáno.
II.18.

Námitka Ing. Josefa Pešty, Zahradní 391, Pardubice, ze dne 20. 11. 2018.

Námitka:
Námitka k dílčí části návrhu Územního plánu Ejpovice, konkrétně k části plochy PO2 pod nádražím. Jako
vlastník parcely č. 268/1 k.ú. Ejpovice vznáším následující námitky:
1) O využití parcely mám vlastní představu vycházející z mého vztahu k obci. Pocházel odtud můj otec,
který zahynul v koncentráku a v Ejpovicích čp. 52 jsem se se svojí maminkou téměř rok skrýval v pekelných
prostorách venkovského sklepa. Mimochodem: před zatčením nás zachránil ejpovický starosta a
rokycanský pan farář.
Už pouhá představa, že by parcela po prarodičích byla trvale užívána jako autobusová smyčka, automyčka,
parkoviště s příslušenstvím nebo jiný zbytný prostor je pro mě nepřijatelná.
2) Od počátku výstavby železničního koridoru a od prvních úvah o rozšíření prostoru pro nádraží se na mě
obrátily příslušné projektové a drážní instituce mající přípravu a realizaci uvedené investice ve své gesci.
Jednání vyústila v podepsání smlouvy o smlouvě kupní, jíž jsem od dubna roku 2008 vázán.
Tato skutečnost vylučuje manipulaci s nemovitostí, jakož i další alternativní jednání. V smyslu je situace
jednoznačná, protože však ve „jménu“ tak zvaného veřejného zájmu lze očekávat cokoliv, vyprošuji si, aby
případné následné dohody mezi MěÚ Rokycany a SŽDC byly řešeny a uzavírány beze mě.
Vzhledem k tomu, že podatel námitky jako vlastník pozemku parc. č. 268/1 v k.ú. Ejpovice, a dle zjištění
pořizovatele rovněž vlastník sousedního pozemku parc. č. 268/15 v k.ú. Ejpovice, neuvedl, jakou představu
má o využití těchto pozemků, pořizovatel dopisem seznámil podatele podrobně s následujícími
skutečnostmi:
V Územním plánu sídelního útvaru Ejpovice, účinném od roku 2005 do současnosti, jsou pozemky parc. č.
268/1 a parc. č. 268/15 oba v k.ú. Ejpovice zahrnuty do stavové plochy „veřejná zeleň“ a návrhové plochy
„místní komunikace a parkoviště“, plocha 31 - parkoviště a točna autobusu.
V návrhu Územního plánu Ejpovice, jehož II. veřejné projednání proběhlo dne 13. 11. 2018, je pozemek
zahrnut do plochy přestavby P02 s využitím „plocha veřejných prostranství“, pro kterou je v kapitole F.
výroku územního plánu označené jako „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
včetně základních podmínek krajinného rázu“ stanoven regulativ F.8. Dle tohoto regulativu jsou plochy
veřejných prostranství určeny pro veřejné užití, pro pohyb, pobyt a volnočasové aktivity obyvatel obce a
jejích návštěvníků.
Pro plochy veřejných prostranství jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití:
a) hlavní využití: návsi a další veřejně přístupná prostranství,
b) přípustné využití:
b.1) zeleň,
b.2) veřejné komunikace,
b.3) parkoviště,
b.4) autobusové zastávky,
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b.5) venkovní sportoviště a dětská hřiště,
b.6) drobná architektura a mobiliář,
b.7) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury,
c) nepřípustné využití:
c.1) stavby pro prodej,
c.2) veškeré stavby a činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popř. podmíněně
přípustným využitím,
c.3) všechny stavby a činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují
limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru,
d) podmíněně přípustné využití: není stanoveno.
Plocha P02 je dle kapitoly H. návrhu územního plánu vymezena jako veřejné prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo dle § 101 stavebního zákona.
Pro úplnost pořizovatel uvedl, že podle kapitoly D. „Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro
její umisťování“, části D.1.2 „Doprava v klidu“ jsou na území obce respektovány a stabilizovány stávající
plochy pro parkování, nové zastavitelné plochy a plochy přestavby pro dopravu v klidu samostatně
vymezeny nejsou. Pro plochy změn v území platí zásada zajištění odstavných stání na vlastních pozemcích.
Dle kapitoly D., část D.1.2 „Veřejná hromadná doprava“ je stávající systém veřejné dopravy stabilizován a
zůstane zachován. Z uvedeného vyplývá, že se již nepředpokládají změny v systému veřejné dopravy, když
stávající systém je po dokončení modernizace železniční trati č. 170 a otevření železničního tunelu Ejpovice
založen především na veřejné železniční dopravě.
Pořizovatel dále podatele seznámil s tím, že v návrhu rozhodnutí o námitkách musí být uvedeno, zda se
námitce vlastníka pozemku či stavby dotčené návrhem řešení vyhovuje či nikoli, a rozhodnutí o námitce
musí být řádně odůvodněno. Vzhledem k tomu, že z námitky uplatněné podatelem dne 20. 11. 2018 není
zřejmý záměr, který s pozemkem má, požádal pořizovatel podatele o sdělení údajů, ze kterých vyplyne,
čeho se domáhá, tj. jak hodlá využít předmětný pozemek. Ke sdělení, že si vyprošuje, aby případné
následné dohody mezi Městským úřadem Rokycany a SŽDC byly řešeny a uzavírány bez něj, pořizovatel
uvedl, že je pořizovatelem územního plánu příslušným dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a činí tak
ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva obce Ejpovice tzv. určeným zastupitelem, a to v souladu
s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Územní plán neřeší vlastnické vztahy, úřad územního
plánování resp. pořizovatel nemá žádné zákonné zmocnění uzavírat smlouvy týkající se vlastnického práva
vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení.
Dne 8. 1. 2020 byla pořizovateli doručena písemnost, dle níž podatel opakovaně zdůrazňuje svůj nesouhlas
s tou částí záměru, která se týká převodu pozemku a odmítá jakýkoliv společenský, správní či
administrativní nátlak vztahující se k exploataci parcely.
Vzhledem k tomu, že podatel ani na základě výzvy nespecifikoval svůj záměr a z textu lze pouze dovodit, že
nesouhlasí s tím, aby na pozemcích v jeho vlastnictví bylo umožněno umístění autobusové smyčky,
automyčky, parkoviště s příslušenstvím nebo jiný zbytný prostor, pořizovatel vyhodnotil jako námitku pouze
tuto část obou obdržených podání.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
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Automyčka není uvedena v regulativech plochy přestavby P02 s využitím „plocha veřejných prostranství“,
pro kterou je v kapitole F. výroku územního plánu označené jako „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití včetně základních podmínek krajinného rázu“ stanoven regulativ F.8.
Pojem autobusová smyčka není stavebním zákonem ani souvisejícími právními předpisy definován, lze
konstatovat, že se jedná o neurčitý právní pojem, který lze vyložit jako komunikaci umožňující obrat či
otáčení motorových vozidel v daném případě autobusů. Veřejné komunikace jsou stejně jako parkoviště
v ploše P02 umožněny jako přípustné využití a vzhledem k poloze a charakteru území není účelné jejich
umístění plošně vyloučit. Soukromoprávní smluvní vztahy podatele nejsou územním plánem dotčeny.

I.3

Rozhodnutí o námitkách k opakovanému veřejnému projednání

III.1. Námitka JUDr. Miloslava Puchty, bytem Svinná 7, 339 01 Čachrov ze dne 22. 4. 2021
JUDr. Miloslav Puchta označil své podání jako připomínky k návrhu nového územního plánu Ejpovice.
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem podání jsou pozemky, jichž je spoluvlastníkem, posoudil
pořizovatel jeho podání jako námitky. Dle podání podatel požaduje začlenit parc. č. 128, 569/4, 592/6,
592/12, 619/1, 395/14, 395/15, 403/6, 433/1, 431, 443/6, 432/3 v k.ú. Ejpovice, kterých je spoluvlastníkem,
do návrhu zadání pro změny územního plánu obce Ejpovice, jako pozemky pro sport a rekreaci.
Odůvodnění:
V odůvodnění podatel uvádí, že jeho žádost pro změnu územního plánu zapadá do koncepce územního
plánování obce a popisuje jak změna využití jednotlivých pozemků na plochu pro sport a rekreaci nenaruší
využití plochy s rozdílným způsobem využití, ve které se pozemky v současné době nacházejí, jak
zatraktivní obec a vytvoří lokality pro oddech, které budou moci využívat všichni obyvatelé obce.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Předmětem opakovaného veřejného projednání je návrh územního plánu upravený na základě veřejného
projednání. Opakované veřejné projednání se koná již pouze v rozsahu v těchto úprav (viz § 53 odst. 2
stavebního zákona). Podatel mohl požadavky na začlenění pozemků, kterých je spoluvlastníkem, do
ploch pro sport a rekreaci uplatnit v průběhu pořízení územního plánu, ať již formou připomínek k návrhu
zadání územního plánu, k návrhu pro společné jednání, či formou námitek k veřejnému projednání návrhu
územního plánu, které se konalo ve dvou částech. V současné fázi pořízení územního plánu Ejpovice se
nelze s ohledem na ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona požadavky podatele zabývat. Podatel může
návrh na změnu územního plánu podat poté, co zastupitelstvo územní plán vydá.
III.2. Námitka Miloslavy Hercíkové, U Sv. Jána 100, Ejpovice, ze dne 17. 5. 2021
Paní Miloslava Hercíková poukazuje na „formální a věcné chyby v dokumentaci“ a požaduje jejich
odstranění. Podatelka dále uvádí příklady „překlepů“ a „nesrovnalostí“ v textové části návrhu územního
plánu.
Odůvodnění námitky:
Podatelka uvádí, že vzhledem k množství formálních a věcných chyb na pouhých 2 stránkách považuje za
nutné provést pečlivou kontrolu všech dokumentů, které budou předkládány k posouzení a následnému
schválení ÚP Ejpovice. Především soulad informací. Dle podatelky je možné, že předlohy obsahují více
závažnějších chyb, které mohou v budoucnosti přinést nejasnosti v rozhodování.
Rozhodnutí o námitce:
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Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Ačkoli drobné překlepy a nesrovnalosti, na které podatelka upozorňuje, se nacházejí v odůvodnění
územního plánu, a nelze je považovat za fatální, je samozřejmě žádoucí, aby písemné vyhotovení textové
části územního plánu bylo prosto těchto nedostatků. Námitka podatelky bude postoupena zpracovateli
územního plánu, textová část návrhu územního plánu bude zkontrolována a „překlepy“ a
„nesrovnalosti“ opraveny.
III.3. Námitky Miloslavy Hercíkové, U Sv. Jána 100, Ejpovice, ze dne 17. 5. 2021
Námitku podatelka označila jako „velká procentní zastavěnost ploch – nejasné, neměřitelné obecné
podmínky uvedené v textu návrhu ÚP“. Podatelka uvádí, že nesouhlasí s příliš obecným stanovením
zastavěnosti v určených plochách a to ve všech druzích. U plochy (SV) plocha vesnická smíšená je určeno
max. 40% zastavěnost pozemku. Není ale stanoveno, zda se jedná o zpevněné plochy či nikoli. Uvádí, že
pokud se použijí parametry z textu navrženého úpravou (SV) ploch v ÚP, bude např. podíl zeleně 40% a
zastavěná plocha včetně zpevněných ploch může dosáhnout fakticky až 60% (40% + 20% blíže
nedefinovatelný zbylý podíl plochy). Vzhledem k potřebnosti ploch pro zasakování srážkových vod je toto
neúnosně vysoké procento. U ploch V (výroba a skladování) dosahuje faktická možnost zastavění až 85%
(stavba + zpevněné plochy). Vzhledem k tomu, že se tyto části nachází v jižní části obce, nad její výškovou
úrovní, může takto vysoce stanovený podíl zastavěnosti ovlivnit i možné povodně, kterými byla obce
v minulosti již několikrát postižena. Dle podatelky by bylo vhodné doplnit u všech ploch s možností výstavby
sousloví včetně zpevněných ploch a zároveň snížit % zastavěnosti.
Odůvodnění námitky:
Stanovení 40% zastavěnosti u ploch SV (plocha smíšená obytná vesnická) je příliš vysoké. Je to %, které
se uvádí u městské zástavby nikoli u vesnických sídel. Ejpovice se tak stanou jedinou obcí v okolí, která má
stanovený takto vysoký podíl zastavěnosti SV ploch. Takto stanovený vysoký podíl v konečném důsledku
ovlivní negativně jak samotné budoucí stavitele, tak obyvatele, kteří již užívají v okolí realizovanou výstavbu.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Podatelka námitky brojí proti podmínkám prostorového uspořádání stanoveným pro jednotlivé plochy
s rozdílným způsobem využití. Tyto podmínky jí připadají obecné, zastavěnost příliš vysoká. Pořizovatel
uvádí, že při stanovení obecných podmínek prostorového uspořádání, tj. i míry zastavění jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití, vycházel ze zkušeností z rozhodovací praxe, kdy stanovení malé míry
zastavění má za následek soustavné překračování tohoto parametru. Podmínky prostorového uspořádání
plochy s rozdílným způsobem využití SV (smíšené obytné venkovské) jsou stanoveny tak, že územním
plánem požadovaný max. % podíl zastavěné plochy pozemku k celkové ploše pozemku či souboru
pozemků v areálu zahrnuje zastavěnou plochu všech staveb na pozemku, ať již nadzemních nebo
podzemních (rodinné domy, zahradní domky na nářadí, stavby pro chovatelství, stavby pro podnikání,
pergoly, přístřešky na auta, terasy, bazény, apod.), dále je stanoven % podíl zeleně, který na pozemku musí
být zachován, zbývající % podíl plochy pozemku může, ale nemusí, sloužit k realizaci zpevněných ploch,
chodníků, apod. Jedná se tudíž o max. míru zastavění, která nemusí být stavebníky využita.
Při stanovení % zastavěné plochy výroby se vycházelo ze současných podmínek v dané lokalitě a známých
záměrů na doplnění stávající zástavby areálů výroby a skladování. V rámci areálu byly realizovány retenční
nádrže pro zamezení rychlého odtoku dešťových vod. Pro zajištění ochrany zastavěného území sídla i
zastavitelných ploch smíšených obytných vesnických SV Z06, Z07 návrh územního plánu vymezuje plochy
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změn v krajině N06, N07 – plocha přírodní NP, které nejen přirozené zadržování vody pomocí zeleně
umožňují, ale umožňují též umístění staveb určení ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof.
Vzhledem k tomu bylo prověřeno, že % zastavěnosti ploch výroby z tohoto ohledu neohrozí zastavěné
území a zastavitelné plochy.
Námitka:
Podatelka dále uvádí, že u všech druhů ploch je stanovena obecná podmínka:
viz a) výstavba ve stabilizovaných plochách, zastavitelných plochách i plochách přestavby bude respektovat
prostorové parametry, zejména výšku, měřítko a kontext okolní zástavby. Toto je dle podatelky zcela vágní,
neměřitelný, nepřezkoumatelný a nevymahatelný požadavek, který znamená v různých částech obce zcela
jiné měřitelné parametry.
Odůvodnění námitky:
Podatelka dále uvádí, že v konečném důsledku majitelé pozemků v zónách Z16 a Z17 mohou v budoucnu
využít skutečnosti, že majitelé již postavených domů v sousedství absolutně nerespektovali ani měřítko ani
výšku ani prostorové parametry ani kontext původní zástavby. Pokud tedy postaví v sousedství těchto domů
podobně nesourodé a z pohledu urbanistiky a rázu obce zcela nevyhovující objekty, vyhoví obecné
podmínce. Podatelka se dále táže, jak je možné brát termín „okolní zástavba“, zda se jedná o bezprostřední
sousedy nebo v určitém okruhu staveb. Podatelka toto považuje za velmi obecné ustanovení. Dále uvádí,
že pokud územní plán nezakládá povinnost přesněji vymezit podmínky výstavby, měl by být současně
vytvořen regulační plán. Uvádí, že toto se týká i termínu podkroví, kdy mělo být rovněž upřesněno textem, či
případným jasným nákresem s jasnými parametry. Podatelka uvádí, že nepřesnými, obecnými, vágními
požadavky územního plánu Ejpovice vzniká mimo jiné nerovnost jednotlivých občanů z pohledu zákona, kdy
tyto jednotlivosti mohou zavdat příčinu k podání žádosti o přezkum ÚP Ejpovice ke krajskému úřadu,
případně k podání žaloby na několik částí předloženého územního plánu a na nedostatečné vypořádání
námitek z předchozího řízení a nebrání zřetele na žádnou z připomínek. Tím se platnost územního plánu
fakticky oddálila. Podatelka se domnívá, že i za cenu dalšího odložení schválení ÚP Ejpovice by bylo
vhodné nepřesnosti uvést na pravou míru a to i ty, které již byly schváleny z předchozích projednávání, a
k nimž nemá běžný občan možnost se vyjadřovat. Uvádí, že pokud je známo, že zastupitelstvo obce v čele
se starostou obce, stále může zasáhnout do procesu pořizování, tj., znovu návrh otevřít a opakovat od
začátku veřejná projednání tak, aby se zamezilo nelogičnostem, nespravedlnostem, nepřesnostem, je
žádoucí, aby tak vedení obce Ejpovice učinilo. Pro ilustraci podatelka přiložila rozhodnutí Krajského soudu
v Praze č.j. 50A 19/2013-218, které postihuje značnou část povahy námitek a připomínek, které byly podány
v průběhu řady projednávání ÚP Ejpovice. Dle podatelky se to týká stanovení biokoridorů, zásahu do
vlastnických práv, stanovení veřejných prostranství, neexistence pozemkových úprav, nedostatečného
odůvodnění, atd.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podstatou námitky je, že podatelka považuje citovanou podmínku prostorového uspořádání za příliš
obecnou. K tomu pořizovatel uvádí:
Obecné podmínky prostorového uspořádání zastavitelných ploch Územního plánu Ejpovice zahrnujících
plochy pro bydlení a plochy rodinné rekreace, vždy obsahují údaj o respektování prostorových parametrů
okolní zástavby, výšku staveb, % zastavění pozemku a údaj o struktuře zástavby. V regulativech
jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak tyto požadavky zpřesněny.
Podle § 43 odst. 3 věty druhé stavebního zákona územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním
rozhodnutím. Podle § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území
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obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"),
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná
opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Obsah a účel
regulačního plánu je naproti tomu vymezen v § 61 odst. 1 stavebního zákona, v rozhodném znění:
Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.
Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové
uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná
opatření. Podle odst. 2 věty druhé tohoto ustanovení regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v
tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje. Podrobnější obsahové
náležitosti územního plánu a regulačního plánu jsou obsaženy ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., konkrétně v
jejích přílohách 7 a 11. Podle přílohy 7 čl. I odst. 1 písm. f) této vyhlášky textová část územního plánu
obsahuje stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). Naproti tomu regulační plán podle přílohy č. 11 čl.
I odst. 1 písm. c) a d) této vyhlášky vždy obsahuje podrobné podmínky pro umístění a prostorové
uspořádání staveb veřejné infrastruktury, podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území. V
odst. 2 se pak stanoví, že textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle
jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje a) druh a účel umísťovaných staveb, b) podmínky
pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně
urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany
krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb,
půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar
stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost
pozemku dalšími stavbami). Ustanovení § 43 odst. 3 věty druhé bylo vloženo do stavebního zákona novelou
provedenou zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Účel tohoto ustanovení lze nalézt v
důvodové zprávě k posledně uvedenému zákonu (sněmovní tisk 573/0, funkční období 2010-2013,
novelizační bod 63, www.psp.cz). Zde se uvádí: „Novela reaguje na situaci, kdy jsou v rozporu s obsahem a
účelem územního plánu, které jsou stanoveny právními předpisy, vyžadovány detaily řešení odpovídající
územnímu rozhodnutí nebo regulačnímu plánu, který nahrazuje územní rozhodnutí a je vyžadováno
posuzování vlivů na úrovni záměru (EIA) již v rámci posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území (má být vyžadována jen SEA). Tato změna má zamezit opakovanému posuzování vlivů záměru.
Novela se netýká jen posuzování vlivů, ale také požadavků dotčených orgánů na podrobnosti
neodpovídající obsahu a účelu územního plánu, které jsou stanoveny právními předpisy. Pro tuto část
novely platí obdobně odůvodnění k § 36 odst. 3“. Odkazované odůvodnění nového znění § 36 odst. 3 pak
sděluje, že „jedním ze základních principů územního plánování je postupné nalézání a zpřesňování řešení
od zjištění potřeby určité změny v území a stanovení jejího nadmístního významu v zásadách územního
rozvoje), přes navazující koncepční řešení a stanovení hlavních podmínek v komplexních souvislostech
v územním plánu), po stanovení detailních podmínek umístění, prostorového uspořádání, detailní ochranu
veřejných zájmů (např. protihlukové ochrany, ochrany ovzduší atd.) v územním rozhodnutí nebo v
regulačním plánu nahrazujícím územní rozhodnutí. Pokud by v navazující a podrobnější územně plánovací
dokumentaci nebo v navazujícím rozhodování nebylo nalezeno řešení v souladu s právními předpisy a s
podmínkami obecnější (nadřazené) územně plánovací dokumentace, musí být v této nadřazené
dokumentaci hledáno nové řešení. Tento princip návaznosti jednotlivých nástrojů územního plánování je
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důvodem, proč nelze v zásadách územního rozvoje řešit to, k čemu je určena příslušná podrobnější územně
plánovací dokumentace nebo správní rozhodování.“
Ze shora uvedených ustanovení a výkladů vyplývá, že územní plán nemůže řešit regulativy v podrobnostech
náležejících svým obsahem regulačnímu plánu, neboť územní plán představuje koncepční nástroj územního
plánování, zatímco nástrojem realizačním je regulační plán a územní rozhodnutí.
Skutečnost, že v různých částech zastavěného území obce se vzhledem k různému charakteru a struktuře
stávající zástavby požadavky na novou výstavbu mohou lišit, nelze a priori považovat za nerovné zacházení
ze strany správních orgánů. Je logické, že budoucí výstavba je regulována v návaznosti (s odkazem) na
zástavbu současnou, a to především z důvodu potřeby zohlednění a zachování jejích urbanistických i
architektonických hodnot, a že v území, kde se tyto hodnoty (ve smyslu např. jednotného charakteru,
měřítka a struktury zástavby) výrazně uplatňují, bude pak nutno citlivěji reagovat na tyto stávající hodnoty
při rozhodování v území. Stanovená podmínka zohlednění okolní zástavby tak vychází s ohledem na
podmínky v území obce Ejpovice a podrobnost územního plánu z obecných cílů a úkolů územního
plánování (zejména § 18 odst. 4 a § 19 odst. 1 písm. b), d) a e) stavebního zákona).
Část územního plánu, která je předmětem námitky, je v podstatě obecným pravidlem, tradičně obsaženým
v územních plánech, podle něhož stavby nově umísťované v území musí respektovat převažující charakter
okolní zástavby popř. stanovující různé omezující regulativy, které tento převažující charakter chrání. Nelze
dovozovat, že % zastavění pozemku odpovídá spíše charakteru městské zástavby, protože právě zástavba
původních vesnických sídel (zde též v jádru obce) vykazuje obdobný podíl zastavěnosti, který tak není
navyšován nad přípustnou a obvyklou míru. Při stanovení podmínek prostorového uspořádání je nutno
vycházet ze situace v území a navázat na její specifika. Podatelka dále poukazuje na neurčitost pojmu okolí.
Okolí lze definovat jako oblast kolem daného místa, předmětu či bodu. Z uvedeného vyplývá, že pořizovatel
za okolí považuje oblast kolem pozemku/pozemků, na kterém/kterých je umisťována stavba či zařízení
nikoli pouze mezující pozemky. Podatelka dále uvádí, že v konečném důsledku majitelé pozemků v zónách
Z16 a Z17 mohou v budoucnu využít skutečnosti, že majitelé již postavených domů v sousedství absolutně
nerespektovali ani měřítko ani výšku ani prostorové parametry ani kontext původní zástavby. Pokud tedy
postaví v sousedství těchto domů podobně nesourodé a z pohledu urbanistiky a rázu obce zcela
nevyhovující objekty, vyhoví obecné podmínce. K tomu lze uvést, že vlastníci stávajících nemovitostí,
sousedících se zastavitelnými plochami Z16 a Z17, postavili takové stavby, které jim současně platný
územní plán umožňoval. Regulativy stanovené v návrhu územního plánu včetně definice pojmu podkroví
umožní realizaci pouze takových staveb, jejichž vzhled se přiblíží vesnickému charakteru.
Podatelka dále uvádí, že pokud územní plán neumožňuje povinnost vymezit podmínky výstavby, měl by být
současně vytvořen regulační plán.
K tomu lze uvést, že zadání územního plánu neobsahovalo požadavek na vymezení ploch a koridorů, ve
kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu ve smyslu přílohy č. 7 čl.
I, odst. 2 písm. d) vyhl. č. 500/2006 Sb. Dle § 62 odst. 2 stavebního zákona o pořízení regulačního plánu
z podnětu může z vlastního nebo jiného podnětu rozhodnout zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru
řešeném územním plánem. Podatelka námitky má tedy možnost podnět na pořízení regulačního plánu
v plochách či koridorech řešených územím plánem zastupitelstvu obce podat. Podatelka dále napadá výklad
pojmu podkroví, dožaduje se zpracování grafické přílohy, atd. K tomu lze uvést, že pojem podkroví je
stanoven jednoznačně, v rozsahu regulace, kterou umožňuje územní plán. Podatelka dále uvádí, že
nepřesnými, vágními požadavky územního plánu Ejpovice vzniká nerovnost jednotlivých občanů z pohledu
zákona, která může zavdat příčinu k podání žádosti o přezkum ÚP Ejpovice ke krajskému úřadu, případně
k podání soudní žaloby. Podatelka neuvádí, v čem konkrétně spatřuje nerovnost občanů z pohledu zákona,
a proto na tuto část námitky nelze reagovat. K námitce lze dále uvést, že právo podat návrh na přezkum
opatření obecné povahy, kterým se územní plán vydává, nebo na jeho soudní přezkum, je právem každé
osoby, která tvrdí, že byla tímto opatřením zkrácena na svých právech. Nelze předjímat, že tomu tak bude.
Podatelka dále v obecné rovině poukazuje na nedostatečné vypořádání námitek z předchozího veřejného
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projednání a nebrání zřetele na žádnou z připomínek, ačkoli návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání
připomínek nebyl zveřejněn, protože toto stavební zákon ani jiné právní předpisy neukládají (vzhledem
k nedokončenému procesu pořizování), stavební zákon v této fázi vyžaduje pouze projednání tohoto návrhu
s dotčenými orgány. K rozhodnutí o námitkách je příslušné zastupitelstvo obce, návrh rozhodnutí
zpracovaný pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem je pouze podkladem pro stanoviska
dotčených orgánů a následnou úpravu řešení návrhu územního plánu a do rozhodnutí zastupitelstva jej
nelze považovat za definitivní řešení. Ani rozhodnutí zastupitelstva o námitce samostatně nezakládá práva
či povinnosti dotčeným osobám a je implementováno do opatření obecné povahy – územního plánu.
Pořizovatel tedy postupoval zcela v souladu s právními předpisy.
III.4. Námitka Ladislava Hájka, Štítov 22, 336 01 Blovice, ze dne 17. 5. 2021
Námitku podatel označil jako „velká procentní zastavěnost ploch – nejasné, neměřitelné obecné podmínky
uvedené v textu návrhu ÚP“. Podatel uvádí, že nesouhlasí s příliš obecným stanovením zastavěnosti
v určených plochách a to ve všech druzích. U plochy (SV) plocha vesnická smíšená je určeno max. 40%
zastavěnost pozemku. Není ale stanoveno, zda se jedná o zpevněné plochy či nikoli. Uvádí, že pokud se
použijí parametry z textu navrženého úpravou (SV) ploch v ÚP, bude např. podíl zeleně 40% a zastavěná
plocha včetně zpevněných ploch může dosáhnout fakticky až 60% (40% + 20% blíže nedefinovatelný zbylý
podíl plochy). Vzhledem k potřebnosti ploch pro zasakování srážkových vod je toto neúnosně vysoké
procento. U ploch V (výroba a skladování) dosahuje faktická možnost zastavění až 85% (stavba + zpevněné
plochy). Vzhledem k tomu, že se tyto části nachází v jižní části obce, nad její výškovou úrovní, může takto
vysoce stanovený podíl zastavěnosti ovlivnit i možné povodně, kterými byla obce v minulosti již několikrát
postižena. Dle podatele by bylo vhodné doplnit u všech ploch s možností výstavby sousloví včetně
zpevněných ploch a zároveň snížit % zastavěnosti.
Odůvodnění námitky:
Stanovení 40% zastavěnosti u ploch SV (plocha smíšená obytná vesnická) je příliš vysoké. Je to %, které
se uvádí u městské zástavby nikoli u vesnických sídel. Ejpovice se tak stanou jedinou obcí v okolí, která má
stanovený takto vysoký podíl zastavěnosti SV ploch. Takto stanovený vysoký podíl v konečném důsledku
ovlivní negativně jak samotné budoucí stavitele, tak obyvatele, kteří již užívají v okolí realizovanou výstavbu.
V příloze podatel přiložil kopii části územního plánu (str. 34, 52 a 115), ve které shledal nepřesnosti a
„překlepy“, aniž toto v textu namítá. Pořizovatel uvádí, že nepřesnosti a „překlepy“ budou opraveny.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Podatel námitky brojí proti podmínkám prostorového uspořádání stanoveným pro jednotlivé plochy
s rozdílným způsobem využití. Tyto podmínky mu připadají obecné, zastavěnost příliš vysoká. Lze uvést, že
při stanovení obecných podmínek prostorového uspořádání, tj. i míry zastavění jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití, vycházel zpracovatel po dohodě s pořizovatelem a určeným zastupitelem
z parametrů stávající zástavby v zastavěném území obce a též ze zkušeností z rozhodovací praxe
stavebního úřadu, kdy stanovení malé míry zastavění má za následek soustavné překračování tohoto
parametru v projektových dokumentacích u nových záměrů i v případech doplňování stávající zástavby.
Podmínky prostorového uspořádání plochy s rozdílným způsobem využití SV (smíšené obytné venkovské)
jsou stanoveny tak, že územním plánem požadovaný max. % podíl zastavěné plochy pozemku k celkové
ploše pozemku či souboru pozemků v areálu zahrnuje zastavěnou plochu všech staveb na pozemku, ať již
nadzemních nebo podzemních (rodinné domy, zahradní domky na nářadí, stavby pro chovatelství, stavby
pro podnikání, pergoly, přístřešky na auta, terasy, bazény, apod.), dále je stanoven % podíl zeleně, který na
pozemku musí být zachován, zbývající % podíl plochy pozemku může, ale nemusí, sloužit k realizaci
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zpevněných ploch, chodníků, apod. Jedná se tudíž o max. míru zastavění, která nemusí být stavebníky
využita.
Při stanovení % zastavěné plochy výroby se vycházelo ze současných podmínek v dané lokalitě a známých
záměrů na doplnění stávající zástavby areálů výroby a skladování. V rámci areálu byly realizovány retenční
nádrže pro zamezení rychlého odtoku dešťových vod. Pro zajištění ochrany zastavěného území sídla i
zastavitelných ploch smíšených obytných vesnických SV Z06, Z07 návrh územního plánu vymezuje plochy
změn v krajině N06, N07 – plocha přírodní NP, které nejen přirozené zadržování vody pomocí zeleně
umožňují, ale umožňují též umístění staveb určení ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof.
Vzhledem k tomu bylo prověřeno, že % zastavěnosti ploch výroby z tohoto ohledu neohrozí zastavěné
území a zastavitelné plochy.
III.5. Námitka Petry Tomanové, Polní 261, 337 01 Ejpovice, ze dne 17. 5. 2021.
Námitka se vztahuje k obecným podmínkám prostorového uspořádání plochy smíšené obytné centra města
(SC), konkrétně k odstavci d) podíl zeleně je minimálně 30% plochy pozemku.
Podatelka nesouhlasí s výší podílu zeleně minimálně 30%, protože je v přímém rozporu s § 21 odst. 3 vyhl.
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a požaduje změnu.
Odůvodnění námitky:
Nově definovaný podíl zeleně je zdůvodněn v dokumentu Územní plán Ejpovice - odůvodnění takto:
"Důvodem stanovení podílu zeleně je potřeba zajistit podmínky pro zdárný růst vegetace a vsakování
dešťových vod."
V § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je uvedeno:
"vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části
pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího
rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, řadového rodinného domu a bytového domu
0,3."
V bodu F03 Textové části ÚP je uvedeno, že pro Plochy smíšené obytné centra obce (SC) je hlavní využití:
"a. 1) rodinné domy řadové, dvojdomy nebo samostatné, se zahradami a dalším nezbytným zázemím (např.
garáže, zahradní stavby),"
Z výše uvedeného vyplývá, že stanovená zeleň 30% je přípustná pouze pro řadové domy, využití
prostorového uspořádání nicméně dovoluje stavbu i rodinných domů a u nich musí být podíl zeleně
minimálně 40%.
Podatelka uvádí, že zastává názor, že uvedený podíl 30% pro rodinné domy i řadové domy je nepřípustný a
je nutné jej buď rozdělit pro různé typy staveb, nebo stanovit na úrovni 40 %, stejně jako je uvedeno pro
prostorové uspořádání Ploch smíšených obytných vesnických (SV).
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
V hlavním využití plochy s rozdílným způsobem využití Plochy smíšené obytné centra obce (SC) jsou kromě
podatelkou zmiňovaných staveb rodinných domů, řadových domů, dvojdomů a samostatných domů včetně
zahrad a nezbytného zázemí, a kromě rekreačních objektů, rovněž stavby občanské vybavenosti, zejména
stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální a zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a administrativu,
cestovní ruch, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, prodej a služby. Podmínečně přípustné je zde
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možno umístit i bytové domy. Míra zastavění je zde stanovena maximálně 40% plochy pozemku a podíl
zeleně je minimálně 30% plochy pozemku (viz kap. F., bod F.1., str. 17 výroku ÚP), tj. max. na 30% plochy
je možno provést zpevněné plochy, chodníky, apod.
Podmínky pro vsakování či odvádění dešťových vod řeší § 20 odst. 5 vyhl. č. 501/2006 Sb., dle kterého se
stavební pozemek se vždy vymezuje mimo jiné tak, aby na něm bylo vyřešeno:
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se
neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k
jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod
povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení,
nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné
kanalizace.
Ustanovení § 21 odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb., pak určuje, že:
Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst. 5 písm. c)], jestliže poměr
výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě
a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,
b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
Konkrétní % podíl výměry stavebního pozemku schopné zasakování dešťové vody je tak určen pouze u
staveb rodinného domu ať již samostatně stojícího či řadového, u stavby pro rodinnou rekreaci a bytového
domu. Pro stavby občanského vybavení tento podíl stanoven není. Stavby občanského vybavení však
vyžadují vyšší míru zpevněných ploch, aby byly zajištěny plochy pro parkování a přístupové komunikace.
Prostorové regulativy SC - plochy smíšené obytné centra obce - jsou z toho důvodu stanoveny obecně,
přičemž pokud u některého typu staveb vyhláška č. 501/2006 Sb., jako prováděcí právní předpis ke
stavebnímu zákonu, stanoví přísnější parametr, musí být tento parametr dodržen.
Námitka:
Námitka se vztahuje k obecným podmínkám prostorového uspořádání stanoveným pro Plochy smíšené
obytné vesnické (SV), odstavec c) míra zastavění je minimálně 40% plochy pozemku.
Podatelka nesouhlasí s mírou zastavění 40%, kterou shledává bez dalšího zpřesnění jako příliš vysokou.
Odůvodnění námitky:
a) Vysoká míra zastavění není zdůvodněná a naruší krajinný ráz obce Ejpovice.
Zvýšení míry zastavění z aktuálně platných 25%, dále na v prvním návrhu územního plánu navržených 30%,
až na současně navržených 40% návrh územního plánu nijak nezdůvodňuje. Návrh územního plánu bez
jakéhokoliv kontextu, odůvodnění a především bez legitimního cíle stanovuje na všech plochách určených
pro bydlení zastavěnost 40%, čímž vážně zasahuje do celkového krajinného rázu obce Ejpovice. Tento
zásah však není nijak odborně posouzen a zdůvodněn.
b) Vysoká míra zastavění je v přímém rozporu s venkovským charakterem obce. Tím, že návrh Územního
plánu umožňuje na všech plochách pro bydlení (SC i SV) výstavbu nejen samostatně stojících rodinných
domů, ale i dvojdomů a řadových domů, domnívám se, že navrhovaná míra zastavění umožní velmi
vysokou hustotu výstavby, která by svým charakterem nekorespondovala s charakterem obce Ejpovice.
Definice rodinného domu je vymezena platnou legislativou, konkrétně se jedná o vyhlášku č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, která rodinný dům vymezuje následovně:
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"rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné
bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví".
V základní definici není tedy stanoveno, že se nemůže jednat o dvojdům nebo řadový dům. Zvýšení míry
zastavění na úroveň 40%, která svou výší odpovídá spíše zastavěnosti městům (např. Rokycany nebo
Mirošov) než obcím, a umožněním výstavby všech druhů rodinných domů, dojde k nevratné změně
charakteru lokality i celkového venkovského charakteru obce Ejpovice.
c) Navrhovaná míra zastavění umožňuje zmenšování stavebních pozemků a tím drobení půdy
Stanovení míry zastavění je zdůvodněno v dokumentu Územní plán Ejpovice - odůvodnění takto:
"Další podmínkou je míra zastavění vyjádřená jako maximální v procentech z celkové plochy pozemku.
Maximální zastavění je stanoveno s ohledem na charakter stávající zástavby se shodným využitím. Míra
zastavění zohledňuje nejen plochu zastavitelnou hlavní stavbou (např. rodinným domem), ale i
doprovodnými stavbami a nezbytným zázemím (např. garáž, zahradní domy)."
Podatelka se domnívá, že stanovením míry zastavění pouze v maximální výši bez dalšího zpřesnění bude
tato celková míra zastavění zneužita pouze pro hlavní budovu. Dle jejího názoru se toto se již dnes v lokalitě
děje (např. v ulici Slunečná), kde vznikají rodinné domy, které zastavují přesně aktuálně platných 25% z
celkové výměry, Je tedy důvodné se obávat, že při zvýšení sazby na 40% dojde ke zmenšení výměry
pozemku a opět zastavění celých 40% zastavěnosti pouze hlavní budovou.
Zvýšení míry zastavění na úroveň navrhovaných 40% povede ke zmenšování výměr stavebních pozemků,
což může vést k nežádoucímu drobení půdy a k nezvratné změně charakteru lokality z venkovského typu na
městský. To bude mít negativní dopad na kvalitu bydlení a dopravní dostupnost celé lokality.
Jako možné řešení podatelka vidí stanovení minimální výměry stavebního pozemku, které umožňuje Příloha
č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. odst. f), ve kterém je uvedeno mimo jiné, že textová část územního plánu
obsahuje:
"stanovení podmínek pro využití ploch včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (mimo jiné
např. stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)."
Stanovením minimální velikosti nového stavebního pozemku by nebylo umožněno zmenšování stavebních
pozemků pod určitou velikost, tím by bylo možné zabránit drobení půdy a byl by ochráněn venkovský
charakter celé obce Ejpovice.
Podatelka současně navrhuje rozdělit míry zastavění na:
zastavění hlavní stavbou (na úrovni současných 25%) a maximální mírou zastavění (navrhovaná sazba
40%).
Tím bude moci být i splněno zdůvodnění územního plánu v dokumentu Územní plán Ejpovice - odůvodnění,
že mírou zastavení se nemyslí pouze hlavní budova, ale má sloužit i pro doprovodné stavby a nezbytné
zázemí (např. garáž, zahradní domy, apod.), a bude umožněno současným i budoucím obyvatelům Ejpovic
postavit si vedle hlavní budovy i další doprovodné stavby.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Maximální míra zastavění pozemku u plochy SV, tj. 40 %, vychází ze současné rozhodovací praxe, kdy
stanovení malého % zastavění pozemku neumožňuje realizaci souvisejících a podmiňujících staveb (tj.
skladů zahradního náčiní a nábytku, bazénů, pergol, atd.). Tento regulativ nemusí být v maximální míře
využit všemi stavebníky. V obci se v současné době nacházejí lokality, kde je míra zastavění shodná či
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téměř shodná (např. centrální část obce s urbanisticky nejhodnotnější zástavbou). Veřejný zájem spočívající
v zachování krajinného rázu hájí příslušný dotčený orgán dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, který k návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání nevznesl připomínky. Podatelka
dále uvádí, že vysoká míra zastavění nekoresponduje s venkovským charakterem obce a stanoveným
regulativem se blíží charakteru městskému. K tomu je možné uvést, že venkovský charakter zástavby tvoří
stavby hlavní a stavby související, které umožňují oddych, rekreaci, ale i chovatelství, pěstitelství. Nelze
dovozovat, že % zastavění pozemku odpovídá spíše charakteru městské zástavby, protože právě zástavba
původních vesnických sídel (zde též v jádru obce) vykazuje obdobný podíl zastavěnosti, který tak není
navyšován nad přípustnou a obvyklou míru. Při stanovení podmínek prostorového uspořádání je nutno
vycházet ze situace v území a navázat na její specifika. Lze uvést, že zástavba obce Ejpovice již
v současné době nemá jednotný ráz, když se zde vyskytují různé typy zástavby, tj. řadová sevřená, řadová
volná, rozptýlená, apod. Nebyl shledán důvod pro vyloučení zástavby dvojdomů nebo řadových rodinných
domů a to vzhledem k současné situaci, kdy v obci převažuje dle typu řadová zástavba volná či sevřená, a
jednotlivé objekty tak na sebe navazují a tvoří uliční čáry. K námitce podatelky, že bude docházet ke
zmenšení pozemků a drobení půdy pořizovatel uvádí, že pojem drobení půdy není v žádném předpise
definován. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, který v procesu pořízení územního
plánu hájí veřejný zájem dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, s vymezením zastavitelných ploch souhlasil a možnou míru zastavění jednotlivých
pozemků či souboru pozemků v areálech nepřipomínkoval. Vymezování stavebních pozemků o
„menší“ rozloze je v současné době trendem souvisejícím jednak s jejich cenou a dále se skutečností, že
v současné době pozemky/zahrady rodinných domů slouží převážně k funkci rekreační nikoli k funkci
užitkové (pěstování plodin, chovatelství, apod.). Pokud podatelka poukazuje na to, že % zastavění bude
využito pouze pro stavbu „hlavní“ např. zástavbu rodinným domem, pořizovatel uvádí, že toto nelze vyloučit,
ale za této situace budou další stavby na pozemku nepřípustné a veškeré další činnosti spojené s bydlením
budou muset být integrovány do této stavby „hlavní“. Podatelka uvádí, že menší výměry pozemků budou mít
negativní dopad na kvalitu bydlení a dopravní dostupnost, a povedou k nezvratné změně charakteru lokality
z venkovského typu na městský. Pořizovatel tento názor nesdílí. Každý, kdo sobě pořídí nemovitost
v zastavěném území či v zastavitelné ploše s možností jeho dalšího rozvoje, musí být srozuměn s tím, že po
něm bude spravedlivě požadováno strpět určité zhoršení kvality života v souvislosti s dalším vývojem území.
Dopravní dostupnost zastavitelných ploch je zajištěna sítí navržených komunikací, z nichž ty, které tvoří
základní komunikační síť, jsou navrženy jako stavby veřejně prospěšné. Dále je v územním plánu vymezen
jako veřejně prospěšné opatření koridor X02, pro dopravní napojení nově vymezených zastavitelných ploch
Z10, Z13, Z15, Z16, Z17, Z29, na silnici II/605. Podatelka dále navrhuje, aby v návrhu územního plánu byla
dle přílohy č. 7 odst. 1) písm. f) vyhl. č. 500/2006 Sb., stanovena minimální výměra stavebního pozemku.
Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem uvádí, že citovaný předpis dává možnost toto stanovit nikoli
povinnost a vzhledem k rozdílnému charakteru zástavby sídla Ejpovice nebylo vhodné toto pro plochy
s rozdílným způsobem využití určit. Návrhu podatelky na stanovení nového znění prostorových podmínek
využití plochy s rozdílným způsobem využití SV se nevyhovuje. Z podmínek navržených v návrhu územního
plánu nevyplývá, že by % mírou zastavění pozemku byla myšlena pouze stavba hlavní – viz návrh
územního plánu kapitola A. vymezení zastavěného území, výklad pojmů, bod A.2 Výklad pojmů.
III.6. Námitka Vladimíra Tomana, Polní 261, 337 01 Ejpovice, ze dne 17. 5. 2021
Námitka:
Nesouhlasí se skokovým navýšením míry zastavění ze stávajících 25% na 40%, definovaných v rámci
návrhu pro opakované veřejné projednání, bez dalších regulací k ochraně současného rázu obce a kvality
bydlení občanů.
Odůvodnění námitky:
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Nově definovaná míra zastavění bez dalších regulací umožňuje výrazně vyšší hustotu výstavby rodinných
domů. Bez dalších regulací je možný, v plochách určených k výstavbě, vznik řadové výstavby domů na
velmi malých pozemcích. Takováto výstavba je v přímém rozporu s hlavním využitím plochy jako smíšené
obytné vesnické. Nově definovaná míra zastavění je obvyklá pro města v rámci okresu Rokycany a
neobvyklá pro malé obce. Vzhledem k vysoké hustotě zástavby se obává o zvýšení hustoty zástavby
městského typu a s tím navazující zvýšenou dopravní zátěž, městskou anonymitu obyvatel a tím snížený
komfort bydlení. Navrhované změny výše uvedený stav umožňují a bez dalších regulací nebude možné
tomuto stavu zabránit.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Maximální míra zastavění pozemku u plochy SV – smíšená obytná vesnická, tj. 40 %, vychází ze současné
rozhodovací praxe, kdy stanovení malého % zastavění pozemku neumožňuje realizaci souvisejících
a podmiňujících staveb (tj. skladů zahradního náčiní a nábytku, bazénů, pergol, atd.). Tento regulativ
nemusí být v maximální míře využit všemi stavebníky. V obci se v současné době nacházejí lokality, kde je
míra zastavění shodná či téměř shodná (např. centrální část obce s urbanisticky nejhodnotnější zástavbou).
Podatel dále uvádí, že nově definovaná míra zastavění je obvyklá pro města v rámci okresu Rokycany a
neobvyklá pro malé obce. Vzhledem k vysoké hustotě zástavby se obává o zvýšení hustoty zástavby
městského typu a s tím navazující zvýšenou dopravní zátěž, městskou anonymitu obyvatel a tím snížený
komfort bydlení. K tomu je možné uvést, že venkovský charakter zástavby tvoří stavby hlavní a stavby
související, které umožňují oddych, rekreaci, ale i chovatelství, pěstitelství. Nelze dovozovat, že % zastavění
pozemku odpovídá spíše charakteru městské zástavby, protože právě zástavba původních vesnických sídel
(zde též v jádru obce) vykazuje obdobný podíl zastavěnosti, který tak není navyšován nad přípustnou
a obvyklou míru. Při stanovení podmínek prostorového uspořádání je nutno vycházet ze situace v území a
navázat na její specifika. Lze uvést, že zástavba obce Ejpovice již v současné době nemá jednotný ráz,
když se zde vyskytují různé typy zástavby, tj. řadová sevřená, řadová volná, rozptýlená, apod. Nebyl
shledán důvod pro vyloučení zástavby dvojdomů nebo řadových rodinných domů a to vzhledem k současné
situaci, kdy v obci převažuje dle typu řadová zástavba volná či sevřená, a jednotlivé objekty tak na sebe
navazují a tvoří uliční čáry. Dále lze uvést, že každý, kdo sobě pořídí nemovitost v zastavěném území či
v zastavitelné ploše s možností jeho dalšího rozvoje, musí být srozuměn s tím, že po něm bude spravedlivě
požadováno strpět určité zhoršení kvality života v souvislosti s dalším vývojem území. Dopravní dostupnost
zastavitelných ploch je zajištěna sítí navržených komunikací, z nichž ty, které tvoří základní komunikační síť,
jsou navrženy jako stavby veřejně prospěšné. Dále je v územním plánu vymezen jako veřejně prospěšné
opatření koridor X02, pro dopravní napojení nově vymezených zastavitelných ploch Z10, Z13, Z15, Z16,
Z17, Z29, na silnici II/605.
III.7. Námitka Ing. Markéty Schutové, Nad Dalmatinkou 8, 312 00 Plzeň, ze dne 10. 5. 2021
Podatelka uvádí, že dochází ke změně výkladu pojmů, kdy se podkrovím rozumí přístupný vnitřní prostor
nad posledním nadzemním podlažím nalézajícím se převážně v prostoru pod šikmou střechou (10º)
a určeným k účelovému využití, v němž max. nadezdívky nepřesahuje 1,5 m od úrovně vodorovné
konstrukce. Dle námitky střecha s minimálním sklonem 10º není v souladu s charakterem venkovského rázu
obce Ejpovice a postupně tak dochází ke vzniku nesourodé zastavěnosti území rodinných domků bez jasné
urbanistické a architektonické koncepce, resp. kompozice, která zde byla v minulosti založena.
Podatelka navrhuje stanovit minimální sklon střechy na 20º, aby nové stavby odpovídaly požadavkům na
rodinné bydlení v dané lokalitě. Koeficient musí být závazný pro novou výstavbu a rekonstrukce. Udělování
výjimek může být pouze v krajním případě, jasně stanoveném právním rámcem. Na území Ejpovic se
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nachází již několik nově vzniklých staveb, které díky nestanovenému sklonu střechy hyzdí vzhled krajiny a
ráz obce.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Pojem podkroví je územním plánem definován jako přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním
podlažím nalézající se převážně v prostoru pod šikmou střechou (střecha s min. sklonem 10º) a určený
k účelovému využití, v němž max. výška nadezdívky nepřesahuje 1,5 m od úrovně vodorovné konstrukce.
Pojem „podkroví“ definuje norma ČSN 73 4301 – Obytné budovy a norma ČSN ISO 6707-1, 73 0000 –
Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny. Norma ČSN 734301 Obytné
budovy stanoví v bodě 3.2.5., že podkroví je přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití, bod 3.3.2 téže
normy pak, že nadzemní podlaží je každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše
nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu
domu; nadzemní podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží, atd. Dle uvedené normy ČSN ISO
6707-1, 73 0000 – Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny, bodu 4.2.2 je
podkroví místnost nalézající se převážně v prostoru pod šikmou střechou, šikmá střecha je definovaná
v bodě 5.2.23 tohoto předpisu jako střecha, jejíž sklon je větší než 10º. Z obou definic vyplývá, že podkroví
je ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se převážně v prostoru pod
šikmou střechou (střecha s min. sklonem 10º tj. cca 17,6%) a určený k účelovému využití (viz též stanovisko
Ministerstva pro místní rozvoj ČR z června 2013 uveřejněné na stránkách mmr.cz).
Stanovení konkrétních sklonů střech je nad podrobnost řešenou územním plánem a náleží regulačnímu
plánu. Definicí podkroví ani nelze takový regulativ nahradit, protože podkroví nemusí mít každá stavba.
Pořizovatel k námitce dále uvádí, že k naplnění definice pojmu podkroví, tak, jak je uvedená v návrhu
územního plánu Ejpovice, je třeba, aby záměr zároveň splňoval podmínku, že výška nadezdívky
nepřesáhne 1,5 m. Výška nadezdívky tak je též limitující pro použitý sklon střech, protože má zásadní vliv
na vymezení prostoru podkroví s pochozí výškou, který lze zajistit právě vyšším sklonem střechy. K další
části námitky pořizovatel uvádí, že podmínky prostorového uspořádání vyplývající z územního plánu jsou
platné pro stavby i pro změny staveb v zastavitelných i stavových plochách a nelze z nich udělovat výjimku,
neboť by tím byla porušena zásada rovnosti žadatelů (dotčených osob).
III.8. Námitka Pavla Schuta, Nad Dalmatinkou 8, 312 00 Plzeň, ze dne 17. 5. 2021
Námitka:
Udržení plochy smíšené obytné vesnické v rámci obce Ejpovice - nezvyšovat zastavěnost ze stávajících 25%
na nově navrhovaných 40% bez dalšího regulativu (území dotčené námitkou SV- plocha smíšená obytná
vesnická s čísly – Z03, Z04, Z05, Z06, Z10, Z13, Z15, Z16, Z17, Z29, Z30).
Odůvodnění námitky:
Prostorová regulace je v konceptu územního plánu nedostatečně stanovená a v mnoha ohledech příliš
obecná s možností různého výkladu. Výše této sazby je typická pro regulativ zastavěnosti ve městech,
v obci Ejpovice pak může vést k nevhodnému zahušťování zástavby, jež je v přímém rozporu s venkovským
charakterem této obce, což může vést ke zhoršení kvality života místních obyvatel i nově příchozích.
Podatel námitky proto navrhuje doplnit k navrhovanému regulativu podmínku, která bude stanovovat 25%
míry zastavěnosti plochy pozemku pro rodinný dům a 15% doplňkové stavby.
Rozhodnutí o námitce:
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Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
Podmínky prostorového využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v mezích
možností daných územnímu plánu jako koncepčnímu nikoli realizačnímu dokumentu. Regulativ je stanoven
tak, aby např. v plochách s rozdílným způsobem využití SV – smíšené obytné vesnické umožnil
stavebníkům realizovat jak stavbu hlavní, tak stavby související a podmiňující bydlení. Maximální míra
zastavění pozemku u plochy SV – smíšená obytná vesnická, tj. 40 %, vychází ze současné rozhodovací
praxe, kdy stanovení malého % zastavění pozemku neumožňuje realizaci souvisejících a podmiňujících
staveb (tj. skladů zahradního náčiní a nábytku, bazénů, pergol, atd.). Tento regulativ nemusí být
v maximální míře využit všemi stavebníky. V obci se v současné době nacházejí lokality, kde je míra
zastavění shodná či téměř shodná (např. centrální část obce s urbanisticky nejhodnotnější zástavbou).
Venkovský charakter zástavby tvoří stavby hlavní a stavby související, které umožňují oddych, rekreaci, ale i
chovatelství, pěstitelství. Nelze dovozovat, že % zastavění pozemku odpovídá spíše charakteru městské
zástavby, protože právě zástavba původních vesnických sídel (zde též v jádru obce) vykazuje obdobný
podíl zastavěnosti, který tak není navyšován nad přípustnou a obvyklou míru. Při stanovení podmínek
prostorového uspořádání je nutno vycházet ze situace v území a navázat na její specifika. Lze uvést, že
zástavba obce Ejpovice již v současné době nemá jednotný ráz, když se zde vyskytují různé typy zástavby,
tj. řadová sevřená, řadová volná, rozptýlená, apod. K namítanému zhoršení kvality života místních obyvatel
lze uvést, že každý, kdo sobě pořídí nemovitost v zastavěném území či v zastavitelné ploše s možností jeho
dalšího rozvoje, musí být srozuměn s tím, že po něm bude spravedlivě požadováno strpět určité zhoršení
kvality života v souvislosti s dalším vývojem území.
III.9. Námitka Miroslavy Ertelové, K Zastávce 46, 337 01 Ejpovice, zastoupené JUDr. Antonínem
Janákem, advokátem, MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem nám.
T.G.Masaryka 142, 261 01 Příbram, ev.č. ČAK 00219 ze dne 17. 5. 2021
Dotčená osoba prohlašuje, že je vlastníkem id. 1/2 pozemku parc. č. 603/1, druh pozemku orná půda, vše
zapsáno na listu vlastnictví č. 234 v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Rokycany, pro katastrální území Ejpovice (dále jen „dotčený pozemek").
Dne 10. 5. 2021 došlo k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Ejpovice (dále jen „územní plán"),
jehož předmětem je i změna týkající se dotčeného pozemku. Dle návrhu územního plánu má mimo jiné dojít
ke změně využití dotčeného pozemku na veřejné prostranství.
Jako vlastník pozemku dotčeného návrhem dotčená osoba v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, v zákonné lhůtě 7 dnů tímto podává následující
námitky:
1. Obec Ejpovice dotčenou osobu nikdy neinformovala o záměru změny využití pozemku dotčené osoby
k veřejným účelům a nezajistila žádnou náhradu.
2. Změnou územního plánu by došlo k nepoměrnému zhodnocení pozemků developera na úkor dotčené
osoby, obyvatelky obce.
3. Vymezení plochy veřejných prostranství lze realizovat opatřením méně zasahujícím do vlastnictví
dotčené osoby, a tom na pozemcích developera nebo obce Ejpovice.
4. Dotčený pozemek není vhodný pro realizaci veřejného prostranství a neodpovídá účelu veřejného
prostranství.
Rozhodnutí o námitkách:
Námitkám se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
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Námitky vznesené podatelkou - dotčenou osobou, resp. jejím právním zástupcem, se netýkají
projednávaného řešení. Veřejné projednání dne 10. 5. 2021 bylo opakovaným veřejným projednáním. Dle §
53 odst. 2 stavebního zákona stavebního zákona, se opakované veřejné projednání koná pouze v rozsahu
úprav návrhu územního plánu po předchozím veřejném projednání. Dotčená osoba mohla námitky k návrhu
řešení uplatnit dříve, tj. v rámci II. části veřejného projednání s termínem veřejného projednání 13. 11. 2018.
Skutečnost, že tak neučinila, již nelze zhojit při opakovaném veřejném projednání. Při II. části veřejného
projednání byl návrh řádně doručen, zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožněno i
nahlížení do analogové podoby návrhu na obecním úřadu i u pořizovatele. Požadavky vyplývající z právních
předpisů tak byly naplněny. Dotčená osoba má po vydání územního plánu možnost podat návrh na změnu
územního plánu.
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J.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Společné jednání se konalo dne 4. 1. 2017.
Veřejné projednání proběhlo ve dvou částech a to dne 26. 2. 2018 a dne 13. 11. 2018.
Opakované veřejné projednání se konalo dne 10. 5. 2021.

J.1 Připomínky ke společnému jednání
I.1. Připomínka Čepro, a.s. Praha, č.j. 4567/FŘ/16 ze dne 29. 12. 2016 a č.j. 4658/FŘ/16 ze dne
11. 1. 2017 (shodné znění):
Do jihozápadní částí řešeného území tj. do k. ú. Ejpovice zasahuje katodově chráněná trasa produktovodu
ČEPRO, a.s., s jejím ochranným pásmem. Dále je zde umístěna produktovodní šachta s NN přípojkou.
Informativní zákres našeho zařízení přikládáme v příloze tohoto dopisu.
Z tohoto důvodu pro zajištění bezpečnosti osob i ochraně majetku s ohledem na charakter látek
přepravovaných dálkovodem ČEPRO, a.s., požadujeme, aby územní plán Ejpovice dotčený vedením
produktovodu splňoval následující požadavky:
1) Textová část odůvodnění musí obsahovat informace o existenci produktovodu, jeho ochranném
pásmu v šířce 300 m po obou stranách od osy potrubí a o konkrétních omezeních a opatřeních,
která jsou v nich stanovena provozovatelem pro umísťování jednotlivých staveb. Tyto limity využití
území budou zahrnuty do regulativů funkčního a prostorového využití území.
2) Ve výkresové části v koordinačním výkrese musí být proveden zákres a popis trasy produktovodu a
jejího ochranného pásma
3) Všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu zařízení v majetku naší společnosti musí
respektovat vzdálenosti stanovené provozovatelem zařízení podle zákona č. 189/1999
Sb. v účinném znění i dle ČSN 65 0204.
NÁSLEDUJE POPIS OMEZENÍ V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ ČEPRO, A.S., A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce bylo vyhověno částečně, návrh ÚP – koordinační výkres obsahuje zákres produktovodu včetně
jeho ochranného pásma. Do výroku ÚP není možné duplicitně uvádět údaje obsažené v legislativě, zejména
i z toho důvodu, že pokud by se legislativa změnila, bylo by nutné toto zohlednit i v územním plánu jeho
změnou.
I.2. Připomínka Povodí Vltavy č.j. 3999/2017-342/Če ze dne 23.1.2017:
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, máme k uvedenému návrhu územního plánu Ejpovice připomínky:
1.
Při návrhu využití území bude respektován limit využití území 4.1.121 „Povodňové riziko“. Mapy
povodňových rizik a povodňového nebezpečí, které jsou dostupné na portálu http://cds.chmi.cz/ nebo
http://hydro.chmi.cz/cds.
2.
V grafické části územního plánu budou zakresleny všechny vodní toky (otevřená koryta vodních
toků, zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a HOZ), které jsou evidovány v Centrální evidenci
vodních toků. (zdroj: portál Ministerstva zemědělství: http://voda.gov.cz/portal/cz/ - evidence ISVS, Aplikace,
CEVT). Dle CEVT bude doplněn drobný LBP Klabavy (IDVT 10251255) a hlavní odvodňovací zařízení HOZ (12003342, 12003456, 12003455, 1203457, 12003343, 12003344, 12003338, 12003341) – viz
přiložená situace.
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3.
V grafické části bude zakresleno nově vyhlášené záplavové území Klabavy včetně aktivní zóny ze
dne 1.7.2016 pod č.j.: ŽP/12706/14. Podklady poskytuje: Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Bc. Filip
Janda, tel.: 724 279 568, email: filip.janda@pvl.cz.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka byla respektována a do návrhu zapracována
I.3. Připomínka ČEPS, a.s., Praha, zn. 1250/16/11 ze dne 13. 12. 2016:
Připomínka spočívá v následujícím:
1) Používat stejné označení koridorů v textové a v grafické části. Jedná se o koridor X10 a X11, kdy
v textové části je koridor X10 určen jako koridor pro zdvojení ZVN 400kv Chrást – Přeštice a X11 jako
koridor pro výstavbu vedení VVn 2x110 kV Chrást – Černice. V grafické části ve všech výkresech jsou
označeny jako X11 a X12.
2) Nejasné rozlišení v grafické části, který z koridorů je X10, a který X11.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka byla respektována. Návrh upraven.
I.4. Připomínka ŘSD zn.: 29141-ŘSD-16-11110 ze dne 4. 1. 2017:
Územní plán navrhuje zajistit veřejnou pěší a cyklistickou prostupnost bariéry dálnice D5 mezi stávající
veřejně přístupnou účelovou komunikací vycházející z ulice Pod Čilinou pokračující směrem na jih k dálnici
D5
a
zelenou
turistickou
trasou
formou
mimoúrovňového
křížení.
Ve výkrese I.2B Hlavní výkres je toto křížení vymezeno jako návrhový koncepční prvek „veřejná prostupnost
pro chodce a cyklisty“ VP-01. Jako alternativní možnost zajištění prostupnosti bariéry dálnice D5 je vymezen
návrhový koncepční prvek „veřejná prostupnost pro chodce a cyklisty „VP-02“.
Detailní řešení předloženého návrhu „koncepčních prvků veřejné prostupnosti pro chodce
a cyklisty“ požadujeme projednat a předložit k odsouhlasení majetkovému správci dálnic, tj. ŘSD ČR, odd
správy dálnic Čechy (odd.12110).
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka v rámci řešení územního plánu respektována nebyla, detailní řešení záměrů VP - 01 a VP - 02
není možné řešit v územním plánu, ale až v podrobnější následující projektové dokumentaci, např. pro
územní a stavební řízení.
I.5. Připomínka Gabriela Kanycsková ze dne 29. 12. 2016:
1. Žádám o posouzení zahrnutí pozemku p.č.1124/1 v k.ú. Ejpovice do LBC RO 032.
2. Žádám o zahrnutí pozemku p.č. 1124/1 do plochy, ve které budu moci realizovat záměr zahrady
určené pro trávení mého osobního volného času, vysázení několika českých odrůd ovocných stromů a
záhonků květin určených pro osobní spotřebu, taktéž s možností provedení stavby, která bude sloužit
k obsluze této zahrady.
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Vyhodnocení připomínky:
Připomínce bylo vyhověno částečně, neboť LBK R0032 nezasahuje na pozemek parc. č. 1124/1 v k.ú.
Ejpovice. V ostatních částech připomínce vyhověno nebylo, neboť navrhované využití není v souladu
s návrhem územního plánu, dle něhož je pozemek zahrnut do plochy s rozdílným způsobem využití plochy
smíšené nezastavěného území NS (F.12), které jsou určeny pro intenzivní zemědělskou popř. lesnickou
produkci a plnění dalších funkcí krajiny a lze je využít pro:
a) dočasné a trvalé zemědělské kultury
b) lesní porosty
c) stavby umístitelné v nezastavěném území za předpokladu, že stavby nenarušují krajinný ráz:
c.1) přístřešky pro dočasné skladování plodin nebo úkryt hospodářských zvířat,
c.2) stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků,
c.3) účelové komunikace,
c.4) stavby pro rekreační využití – komunikace pro chodce a cyklisty, přístřešky, odpočívadla,
c.5) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury.
d) drobné krajinné prvky s funkcí protierozní a ekologicko-stabilizační.
Umístění staveb a zařízení nad rámec uvedený výše je nepřípustné.
Návrh územního plánu preferuje v daných plochách intenzivní zemědělskou nebo lesnickou produkci a
upřednostňuje tak ochranu volné krajiny bez možnosti jejího rozmělňování do malých ploch soukromých
zahrad.
I.6. Připomínka Plzeňský golf park, AP TRUST a FOCUS INVEST ze dne 3. 2. 2017:
V souladu s výše uvedenými principy vznášíme následující připomínky:
1. V předloženém řešení je chybně navržena celá plocha kempu Diana jako plocha NS.r - plochy smíšené
nezastavěného území – rekreační. Celá tato plocha by měla být stejně jako v platné verzi územního
plánu vyčleněna jako plocha RH – plochy hromadné rekreace.
2. V textové části považujeme za vhodné upravit textaci bodu F.4 plochy hromadné rekreace (RH) podbod
(F13).
Z navrhovaného znění textu:
„… Pro plochy hromadné rekreace jsou stanoveny tyto obecné podmínky prostorového uspořádání:
a) výstavba bude respektovat současné prostorové parametry okolní zástavby (měřítko a kontext okolní
zástavby v dané lokalitě),
b) výška staveb nepřesáhne 1NP + podkroví,
c) míra zastavění je maximálně 15 % plochy pozemku,
d) struktura zástavby – rozvolněná drobná nepravidelná…. „
Na textaci:
„… Pro plochy hromadné rekreace jsou stanoveny tyto obecné podmínky prostorového uspořádání:…
b) výška staveb nepřesáhne 1NP + podkroví (max. výška staveb 6 m),
c) míra zastavění je maximálně 15 % celkové plochy,….“
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Zároveň podáváme následující podnět k zapracování změny navržené funkce území:
3. Na pozemcích přiléhajících k východní části Ejpovického jezera vyčlenit, v souladu s výše uvedenými
principy rozvoje rekreačních aktivit, plochy smíšené nezastavěného území (Ns.r) v území mezi břehem
jezera a lokálním biocentrem LBC 2004/03 (zákres - viz. příloha č. 1 – varianta 1)
4. V daném území by tak bylo možno účelně rozvíjet aktivity rekreačního charakteru a to zejména v oblasti
rybaření, cykloturistiky nebo vodních sportů (dobudování rybářských a přístavních mol, potřebného
sociálního zázemí, přístřešků, půjčoven sportovních potřeb, parkovacích ploch apod.) při zachování
velkého podílu zeleně v lokalitě. Pro přístup do lokality předpokládáme využití již stávajících dopravních
koridorů (DS) přes Klabavu, resp. spojovací místní komunikace mezi Klabavou a Ejpovicemi a rovněž
odbočky z páteřní cyklotrasy č. 3.
5. Obdobné funkční určení bychom doporučovali i u logicky navazujících pozemků ve vlastnictví obce
Ejpovice (p.č. 261/31, příp. i 261/3, 261/18) či soukromých vlastníků (261/19) (zákres - viz. příloha č. 1
– varianta 2). Tím by vznikl ucelený „rekreační pás“ kolem jižní a východní strany Ejpovického jezera,
kde bude možné různými způsoby rozvíjet rekreační aktivity (mj. i dobudováním potřebné infrastruktury)
aniž by to omezilo požadovaný přírodní charakter celého území.
6. V souvislosti s touto úpravou ÚP navrhujeme rovněž upravit návrh textové části k popisu funkce území
(F.13 Plochy smíšené nezastavěného území) a upravit je tak, aby umožňovaly všechny navrhované
aktivity a zároveň zachovaly kontrolní mechanismus pro orgány státní správy a samosprávy při
schvalovacích procesech ke konkrétním projektům. V tomto bodě navrhujeme upravit textaci v odtrhu
[F32) b.1)] tak, aby taxativní výčet přípustných staveb byl rozšířen o potřebné body k výše uvedeným
záměrům, případně tyto body byly definovány obecněji. Konkrétní znění navrhujeme definovat v diskusi
se zpracovatelem územního plánu, tak aby byly v souladu se všemi obecnými principy pro tvorbu ÚP.
Vyhodnocení připomínky:
K bodu 1) a 2): Připomínce bylo vyhověno částečně, území kempu Diana (tj. kemp U Jezera) /dále jen
"kemp"/ bylo zařazeno do plochy s rozdílným způsobem využití rekreace hromadné RH s tím, že územní
plán připouští jako hlavní využití rekreační areály se stavbami ubytovacích zařízení a služeb spojených
s ubytováním a rekreací. Obecné podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny tak, že výška staveb
nepřesáhne 1NP+podkroví (max. výška staveb 6 m), míra zastavění je max. 15 % plochy pozemku a
maximální výměra jedné stavby ubytovacího zařízení je 50 m². Nebylo vyhověno požadavku na stanovení
zastavitelnosti plochy kempu tak, aby se podíl zastavění počítal z celé plochy, neboť podle zákona je nutné
stanovit podmínky prostorového uspořádání, např. charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití, apod.
K bodům 3) a 4) a 5) a 6): Připomínka byla zohledněna s tím, že na východní břehu Ejpovického jezera byly
vytvořeny 4 plochy změn v krajině NS.r plochy smíšené nezastavěného území – rekreační - N21 až N23,
jejichž podmínky využití jsou stanoveny v bodě F.13. Tyto plochy jsou vymezeny pro zajištění rekreačního
využití pozemků u vtoku Klabavy do Ejpovického jezera. Plochy představují ekologicky příznivou alternativu
rekreačního využití kolem jezera. Jde o plochy přírodního charakteru s integrovanými stavbami (v souladu s
§ 18 odst. 5 stavebního zákona) a objekty a zařízeními nestavební povahy pro krátkodobou rekreaci
obyvatel a návštěvníků.
I.7. Připomínka LB MINERALS ze dne 12.12.2016 zn.LBM-30-1-104/2016:

184

ÚZEMNÍ PLÁN EJPOVICE - ODŮVODNĚNÍ

S odkazem na ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatnila společnost LB MINERALS, s.r.o., na základě veřejné
vyhlášky následující připomínky k návrhu územního plánu obce Ejpovice:
1) Požadujeme vyznačení hranic stanoveného chráněného ložiskového území Ejpovice
zn.: 327/520/10 ze dne 5. 8. 2010 (dále jen „CHLÚ Ejpovice“) do hlavního výkresu územního plánu.
2) Plochu CHLÚ Ejpovice požadujeme zařadit do funkčního využití – „plocha těžby nerostů“.
3) Návrh využití přírodní plochy N5 požadujeme umístit při hranici mimo plochu CHLÚ Ejpovice.
4) Přírodní plochu na pozemcích parc. č. 169/2; 169/46; 169/45 a 169/44 požadujeme zmenšit tak,
aby nezasahovala do plochy stanoveného CHLÚ Ejpovice.
5) Požadujeme vyznačení hranic stanoveného chráněného ložiskového území Kyšice
č.j. 1095/520/14 ze dne 8.1.2015 (dále jen „CHLÚ Kyšice“) do hlavního výkresu územního plánu.
6) V ploše CHLÚ Kyšice mimo stanovený dobývací prostor Kyšice požadujeme zařadit min. 30 m
pruh při hranici DP Kyšice do plochy těžby nerostů – izolační zeleň.
7) V kapitole F. „stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu“ požadujeme následující změny:
a) U plochy F2 (SV) a F3 (RI) bodu d) „podmíněně přípustné využití“ upravit text následovně:
„stavby, pro které jsou stanoveny hygienické limity, situované v ochranném pásmu dráhy
nebo 100m od hranice dobývacího prostoru Kyšice nebo 100 m od hranice chráněného
ložiskového území Ejpovice, pouze za podmínky prokázání splnění stanovených hygienických
limitů hladin hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech a v chráněných venkovních
prostorech staveb dle platných předpisů“
b) U bodu F (38) je nelogický odkaz na bod F (32). Logický odkaz by měl být na bod F (37).
c) U bodu F (15) doplnit podmíněně přípustné využití: Stromové, keřové a bylinné porosty
přírodního charakteru, extenzivně využívané travní porosty, stavby pro ochranu přírody, vodní
plochy a toky, účelové komunikace.
Vyhodnocení připomínky:
K bodu 1): Připomínce bylo vyhověno částečně, zakresleno jako limit využití území v koordinačním výkrese
(hlavní výkres limity nezobrazuje).
K bodům 2), 3) a 4): Připomínkám bylo vyhověno.
K bodu 5): Připomínce bylo vyhověno částečně, zakresleno jako limit využití území v koordinačním výkrese
(hlavní výkres limity nezobrazuje).
K bodu 6): Připomínce bylo vyhověno částečně, plochy N04 a N03 byly přesunuty na hranici plochy pro
dobývání nerostů.
K bodu 7 a): Připomínka zohledněna nebyla. Podmínky ohledně zátěže hlukem stanovuje dotčený orgán,
kterým je KHS, a ta stanovila zvýšené nároky na protihlukovou ochranu pouze u plochy Z03.
K bodu 7 b): Opraveno.
K bodu 7c): Nebylo vyhověno.
I.8. Připomínka Miloslavy Hercíkové, U Sv. Jána 100, Ejpovice, ze dne 23. 11. 2016:
Dle nového návrhu územního plánu je plocha označená jako Z19 – místní komunikace, zakreslena těsně
vedle nové zástavby, na severním okraji plánované obytné zóny Z06. Požaduji, aby plocha Z19 byla
přesunuta na jižní okraj plochy Z06 tak, jak tomu bylo v minulém územním plánu.
Důvody požadavku:
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V severní části Z06 je nejkvalitnější, nejslunnější pozemek. Je nevhodné, aby zde komunikace byla
realizována a případné domky byly postaveny pod návozem firmy Geis, kde je větší stín, větší vlhko a vůbec
méně vhodné podmínky pro bytovou výstavbu. Pro realizaci komunikace tyto podmínky nevadí.
Pokud by byla komunikace realizována na severním okraji Z06, bude se muset ponechat volný travnatý
pruh mezi komunikací a ploty zahrad, tím se zbytečně zmenší stavební pozemek. Pokud se toto stane při
výstavbě Z19 v jižní části Z06, nebude zábor tak velký, protože zde není výstavba.
Stávající majitelé nových domků na severním okraji Z19, jistě nebudou chtít, aby jim komunikace vedla
těsně vedle oddychové zóny jejich nemovitostí. Prach, hluk atd. V rodinách žijí malé děti a je jistě vhodné,
aby komunikace vedla co nejdále od obydlí.
Pro tyto nové, již stojící domky není třeba přilehlé komunikace, protože všichni již příjezdové cesty
vybudované mají.
Jsem spolumajitelkou pozemku označeného jako Z06
Vyhodnocení připomínky:
V návrhu pro I. část i II část veřejného projednání byla plocha Z19 – místní komunikace vypuštěna a pro
plochu Z06 byla stanovena povinnost zpracování územní studie, která by prověřila dopravní obslužnost Z06.
V rámci II. části veřejného projednání podala paní Hercíková námitku, ve které požadovala zrušení
povinnosti zpracování územní studie v zóně Z06 a vrácení ve stav předložený ke společnému jednání. Tato
změna byla projednána v opakovaném veřejném projednání.

J.2 Vyhodnocení připomínek k I. části veřejného projednání
II.1.

Připomínka České geologické služby č.j. ČGS-441/18/4SOG- 441/004/2018 ze dne 5. 3. 2018:

Na řešeném území se nachází významné paleontologické lokality ve spodním ordoviku, zejména v oblasti
vodní nádrže Ejpovice. Doporučuje se veškeré aktivity konzultovat s místními odborníky na danou
problematiku, při zemních prací kontaktovat odborníky na záchranný paleontologický průzkum. Území se
nachází v oblasti středního radonového rizika – doporučuje se zohlednit při nových výstavbách.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno. Uvedené požadavky nelze územním plánem řešit, nutnost zpracování
průzkumů včetně paleontologického vyplývá ze stavebního zákona a souvisejících zvláštních právních
předpisů. Nutnost doložit v řízeních či jiných úkonech dle stavebního zákona odborný posudek - stanovení
radonového indexu stavebního pozemku dle § 98 zákona č. 263/20016 Sb., vyplývá ze stavebního zákona
a uvedeného zvláštního právního předpisu.

J.3

Vyhodnocení připomínek k II. části veřejného projednání

Nebyly podány.
Podání vlastníků pozemků nacházejících se na území řešeném územním plánem označené jako připomínky
pořizovatel vyhodnotil dle práv jejich podatele a obsahu podání bez ohledu na to, jak byly označeny, jako
námitky (viz kapitola I.2).

J.4 Připomínky k opakovanému veřejnému projednání
IV.1.

Čepro, a.s. Praha, vyjádření zn. 007549/PŘ/2021 – OD, č.j. 7127/21, ze dne 27. 4. 2021:

K zajištění bezpečnosti osob i ochraně majetku s ohledem na charakter látek přepravovaných dálkovodem
ČEPRO, a.s., požadujeme, aby do územního plánu Ejpovice byly zapracovány následující požadavky:
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4) V koordinačním výkresu není správně zakreslena trasa produktovodu, požadujeme překreslení popř.
ponechání plochy ochranného pásma, které považujeme za dostatečné.
5) U plochy RBK 2006 biokoridor, která kříží trasu produktovodu, požadujeme dodržet min. 3 m odstup
při případné výsadbě stromů.
Vyhodnocení připomínky:
K připomínce 1) ačkoli dálkovod včetně ochranného pásma byl shodným způsobem zakreslen již v návrhu
územního plánu pro II. část veřejného projednání a podatel mohl připomínku uplatnit dříve, bude připomínce
vyhověno, v koordinačním výkrese bude ponechána pouze plocha ochranného pásma.
Připomínce 2) nebude vyhověno – požadavek je nad podrobnost řešení územním plánem (§ 43 stavebního
zákona).
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POUČENÍ
Územní plán Ejpovice vydaný formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou byl oznámen (§ 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Proti Územnímu plánu Ejpovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
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