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OBEC HRADCE
Zastupitelstvo obce Hradce, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen „stavební zákon“), za použití §
43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, § 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn a předpisů
(dále též jen „vyhláška 500“)

vydává
Změnu č. 1 Územního plánu Hradce

VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
kterou se mění Územní plán Hradce takto:
 V názvu kapitoly 3. se ruší text: „zastavitelných“ a vkládají se texty: „urbanistické kompozice,“, „s
rozdílným způsobem využití“ a „zastavitelných ploch“;
 Do kapitoly 3. se v podkapitole a) koncepce plošného a prostorového uspořádání ruší text v řádku
s číslem 19: „, VI „
 Do názvu kapitoly 4. se vkládá text: „, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,
včetně stanovení podmínek pro jejich využití“;
 Do názvu kapitoly 5. se vkládá text: „s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině“ a ruší se
text: „změny v“;
 Do názvu kapitoly 6. se vkládá text: „pokud je možné jej stanovit,“ „(včetně stanovení ve kterých
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona)“, „stanovení“, „(například výšková regulace zástavby, charakteru a
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)“,
 Do kapitoly 7. se do podkapitoly 7a) V řešeném území jsou navrženy tyto plochy pro VPS: se ruší text:
„F2 – propojení střed“;
 Z názvu kapitoly 8. se vypouští text: „dalších“, „veřejně prospěšných opatření“ a vkládá se text:
„veřejných prostranství“, „, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizované, parcelních
čísel pozemků, názvu katastrálního území a popřípadě dalších údajů § 8 katastrálního zákona“;
 V názvu kapitoly 9. se text: „prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro
rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“ nahrazuje textem: „rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti“;
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM
SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP

ZMĚN

(SROVNÁVACÍ

TEXT)

JE

a) postup pořízení a zpracování územního plánu
bude doplněno pořizovatelem

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Území řešené Změnou č. 1 ÚP Hradce nemá vliv na sousední správní území, neboť řešená lokalita nemá
přímou vazbu na správní území sousedících obcí. Ani z hlediska širších vztahů v území nebude mít Změna č.
1 ÚP Hradce žádný negativní dopad.

c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE
Č. 1 (DÁLE JEN „APÚR“)
Pro území řešené změnou č. 1 nevyplývají z 1. Aktualizace PÚR ČR žádné specifické požadavky. Řešené
území není součástí žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy národního významu, není součástí žádné
specifické oblasti národního významu a není dotčeno žádnými koridory nebo plochami dopravní a technické
infrastruktury národního významu.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVANÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Priority územního plánování kraje po zajištění udržitelného rozvoje území jsou naplněny již současně platným
územním plánem. Změna č. 1 tyto priority respektuje.
Změna č. 1 Územního plánu Hradce není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastavěného území
Změna č. 1 ÚP Hradce je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v §18 stavebního zákona, neboť
svým řešením vytváří předpoklady pro rozvoj obce. Navržené řešení změny č. 1 ÚP uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Změna č. 1 ÚP Hradce je v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v §19 stavebního zákona.
Naplňuje úkoly územního plánování tím, že stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s
ohledem na hodnoty a podmínky v řešeném území. Poměrně podrobné stanovení podmínek pro využití ploch
zajišťuje stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové
uspořádání území.

e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
Změna č. 1 ÚP Hradce je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 350/2012 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále
též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a vyhlášky č.
458/2012 Sb. (dále též jen „vyhláška 500“).
Změna č. 1 je zpracována v rozsahu měněných částí územního plánu. Textová část výroku změny je
provedena obdobně jako novela zákona, tzn., že je uvedeno, jaký výrok se mění a jakým způsobem (doplňuje,
nahrazuje, vypouští apod.). V textové části odůvodnění změny jsou odůvodněny pouze měněné části.
Samostatnou přílohou odůvodnění je srovnávací text (výroková část územního plánu) s úpravami
vyznačenými formou revizí. Pro lepší přehlednost jsou doplňované (podtržené) a rušené (přeškrtnuté) texty
odlišeny barevně. Grafická část znázorňuje pouze měněné jevy a je provedena v měřítku vydaného územního
plánu. Výkresy jsou tedy zpracované jako výřezy. Výkresy jsou zpracovány nad čistým mapovým podkladem.

Změna č. 1 ÚP Hradce je pořizována pořizovatelem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací
činnost a zpracována osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. Zveřejňování písemností v celém
procesu probíhalo v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona a § 25 a § 26 zákona č. 500/2006 Sb.,
správní řád.

f)

soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů

bude doplněno pořizovatelem

g) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí
Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského úřadu na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, který spočívá 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. Při řešení změny územního plánu a zrušení propojení
komunikací přes plochu č. 19 nedochází k narušení vyváženého vztahu a podmínek udržitelného rozvoje
území. Z těchto důvodů nebylo vyhodnocení zpracováno.

h) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
bude doplněno na základě výsledku projednávání

i)

sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

bude doplněno na základě výsledku projednávání

j)

vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s body
(1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v příloze 7 části II. bod b)

Požadavky vyplývající z Obsahu změny č. 1 územního plánu Hradce byly splněny s tímto výsledkem:
- stávající propojení komunikací na návrhové ploše bydlení č. 19 – pozemek parc. Č. 1098/2 v k. Ú.
Hradce u Homol se změnou č. 1 ruší včetně navrhovaného vodovodu a kanalizace;

k) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Navrhovaná změna nemění základní koncepci vydaného územního plánu, pouze upřesňuje a doplňuje již
dříve navržené řešení. Navrhované řešení vychází z požadavků pořizovatele na provedení změny (zadání) a
výsledků veřejnoprávního projednání zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení příslušných
změn. Navržené řešení přispěje k realizaci požadavků obyvatel obce na rozvoj území.

ODŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Navrhovaná změna č. 1 ÚP Hradce nemění koncepci vydaného územního plánu, pouze upřesňuje a doplňuje
již dříve navržené řešení. Navrhované řešení vychází z konkrétního požadavku žadatele na provedení změny
a ze schválené Zprávy o uplatňování územního plánu Hradce.

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Tabulka „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ se změnou č. 1 nemění.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Koncepce dopravní infrastruktury se změnou č. 1 nemění. Změnou č. 1 se mění technická infrastruktura
v řešené lokalitě, z důvodu zrušení navrhovaného propojení komunikací přes návrhovou plochu č. 19.
Zásobování vodou a odkanalizování bude řešeno dle stávající koncepce územního plánu Hradce.

ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ
STABILITY
Koncepce uspořádání krajiny a ÚSES se změnou č. 1 nemění.

ODŮVODNĚNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Změnou č. 1 nejsou vymezeny žádné nové zastavitelné plochy.

l)

vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch

Změnou č. 1 nejsou vymezeny žádné nové zastavitelné plochy.

m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Změnou č. 1 ÚP Hradce nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje ve znění platných aktualizací.

n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Změnou č. 1 nejsou vymezeny žádné nové zastavitelné plochy, z tohoto důvodu nedochází k záborům
půdního ani lesního fondu.

o) návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách
bude doplněno po veřejném projednání

p) vyhodnocení uplatněných připomínek
bude doplněno po veřejném projednání

Grafická část odůvodnění změny územního plánu, skládající se z níž uvedených výkresů:
Koordinační výkres
1 : 5 000

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

………………………………………
Martina Vojáčková
místostarosta obce, v. r.

………………………………………
Ing. Stanislav Anderle
starosta obce, v. r.

