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OD⇧VODN⇥NÍ ZM⇥NY . 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIVINA
a)

Postup p i po ízení zm⌥ny ⌃. 3 územního plánu Jivina
Zastupitelstvo obce Jivina rozhodlo dne 29.8.2019 z✏vlastního podn⌥tu o po ízení Zm⌥ny ⌃. 3 Územního plánu
Jivina zkrácen m postupem podle § 55a stavebního zákona. O jejím obsahu rozhodlo dne 17.1.2020. M⌥stsk ú ad
Ho ovice p evzal funkci po izovatele dne 16.9.2019. Ze stanoviska Krajského ú adu St edo⌃eského kraje ze dne
18.5.2020, SZ_061439/2020/KUSK, nevyplynula pot eba posouzení vliv na ivotní prost edí ani na zpracování variant
e⌦ení. Na základ⌥ rozhodnutí zastupitelstva obce po izovatel zajistil zpracování návrhu zm⌥ny územního plánu.
Po izovatel dne 15.10.2020 oznámil v✏souladu s § 55b odst. 2 ve ejnou vyhlá⌦kou zahájení ízení o Zm⌥n⌥ ⌃. 3 Územního
plánu Jivina a zárove oznámil konání ve ejného projednání dne 9.12.2020. Návrh byl vystaven k✏ve ejnému nahlédnutí
od 19.10.2020. Tím byl zárove doru⌃en krajskému ú adu a obci Jivina. V✏p edepsané lh t⌥ nebyly uplatn⌥ny ádné
námitky ani p ipomínky, proto nebyly dot⌃ené orgány vyzvány k uplatn⌥ní stanovisek.
Dokumentace zm⌥ny územního plánu zpracovaná zhotovitelem v⌃. od vodn⌥ní dopln⌥ného po izovatelem a
návrhu úplného zn⌥ní po zm⌥n⌥ byla p edlo ena zastupitelstvu obce Jivina. Po schválení Zm⌥ny ⌃. 3 Územního plánu
Jivina zajistil po izovatel zpracování úplného zn⌥ní Územního plánu po zm⌥n⌥ ⌃. 3, které bylo jako p íloha opat ení
obecné povahy – Ve ejné vyhlá⌦ky o vydání Zm⌥ny ⌃. 3 Územního plánu Jivina zve ejn⌥no na ú ední desce Obecního
ú adu Jivina. Nabytí ú⌃innosti zm⌥ny doplnil po izovatel do schvalovací dolo ky.
b)

Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ⌦ir⌦ích vztah↵ v území
Díl⌃í zm⌥ny v krajin⌥ vycházejí z po adavk nad azené dokumentace ZÚR SK a t kají se úprav nad azeného
(regionálního) ÚSES (Z3/N9, Z3/N10) a po adavku na vymezení dopravního koridoru - obchvat Komárova
(Z3/11-D095). Zm⌥ny jsou navr eny tak, aby byla zaji⌦t⌥na koordinace s navazujícím územím (Komárov, Zaje⌃ov).
V ez ZÚR SK (koordina⌃ní v kres) je uveden v p íloze textové ⌃ásti od vodn⌥ní.
c)
Vyhodnocení spln⌥ní po adavk↵ obsa en ch v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu zm⌥ny
územního plánu
V✏pr b⌥hu platnosti územního plánu Jivina Zastupitelstvo obce p edlo ilo n⌥kolik nám⌥t pro zm⌥nu územního
plánu (v italice je popsáno vyhodnocení ke ka dému z po adavk ):
1)
PLOCHA: NS - smí⌦ená nezastav⌥ného území
pozemky parc. ⌃.: 320/7, 320/8, 320/11, 320/2, 320/6, 320/52
druh zm⌥ny:posunutí v chodní hranice zastavitelné plochy SV✏-✏smí⌦ené obytné (venkovské), lokality Z6, o 20
m
d vod: roz⌦í ení zahrad u rodinn ch dom
Vyhodnocení:
Po⌦adavek byl do zm⇤ny zahrnut pod ⇥íseln m ozna⇥ení Z3/6a,6b - funk⇥ní vyu⌦ití plochy sídelní zelen⇤ zele⌅ soukromá a vyhrazená. Pozemky jsou zaploceny a vyu⌦ívány jako zahrady. Zm⇤nou byly upraveny
regulativy pro toto funk⇥ní vyu⌦ívání, aby na plochách zahrad bylo mo⌦no stav⇤t drobné stavby související s
rekrea⇥ním zázemím k rodinnému bydlení.
2)
PLOCHA: ZV – zele soukromá a vyhrazená
pozemky parc. ⌃.: 89 + 90, 11 + 12/2 + 13/2 + 14/2 +15/2 + 16/2, 66/2 + 67, 66/3 + 67 + 66/4
druh zm⌥ny: za azení do plochy SV✏-✏smí⌦ené obytné (venkovské)
d vod: mo nost v stavby rodinn ch nebo rekrea⌃ních dom
Vyhodnocení:
Po⌦adavek byl do zm⇤ny zahrnut pod ⇥íseln m ozna⇥ení Z3/4 a Z3/5 - funk⇥ní vyu⌦ití ↵plochy smí⌃ené
obytné (venkovské). Zástavba u Z3/4 je omezena dopravním p⇧ístupem a pásmem 50 m od lesa.
Pozemky 89 a 90 byly ponechány ve funk⇥ním vyu⌦ití plochy sídelní zelen⇤ - zele⌅ soukromá a vyhrazená.
Pro dal⌃í eventuální novostavbu není dopravní p⇧ístup (pouze p⇧es stávající usedlost). Zahrada je sou⇥ástí
dochovaného prstence zahrad soust⇧ed⇤n m kolem zem⇤d⇤lsk ch usedlostí. Zm⇤nou byly upraveny
regulativy pro toto funk⇥ní vyu⌦ívání, aby na plochách zahrad bylo mo⌦no stav⇤t drobné stavby související s
rekrea⇥ním zázemím k rodinnému bydlení.
3)
PLOCHA: NS - smí⌦ená nezastav⌥ného území
pozemky parc. ⌃.: celá lokalita N3 – zmen⌦eno na pozemek parc. ⌃. 296/22
druh zm⌥ny: za adit do zastaviteln ch ploch BR – bydlení (rodinné domy)
d vod: mo nost v stavby 1 rodinného domu
Vyhodnocení:
Po⌦adavek nebyl do zm⇤ny zahrnut z d vod , ⌦e liniová fronta dom byla historicky povolena na základ⇤
d⇧ív⇤j⌃ích rozhodnutí (je⌃t⇤ p⇧ed zahájením prací na ÚP). Zástavba nevhodn⇤ zasahuje do krajiny. Dal⌃ím
povolením roztahování zástavby by vznikl precedent pro dal⌃í po⌦adavky. Zástavby by m⇤la b t ukon⇥ena
cestou VD 2 (dle ÚP) a dopln⇤na liniovou zelení N2.
4)
PLOCHA: lesní
pozemky parc. ⌃.:414/5 – oplocené ⌃ásti
druh zm⌥ny:za azení do ploch ZV – zele soukromá a vyhrazená
4
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d vod: úprava hranice zastav⌥ného území a LBC 12, za azení do plochy podle skute⌃ného stavu
Vyhodnocení:
Po⌦adavek byl do zm⇤ny zahrnut pod ⇥íseln m ozna⇥ení Z3/1a,1b, 1c - funk⇥ní vyu⌦ití plochy sídelní zelen⇤ zele⌅ soukromá a vyhrazená. Pozemky jsou dlouhodob⇤ zaploceny a vyu⌦ívány jako zahrady.
5)
PLOCHA: PV – ve ejná prostranství
pozemky parc. ⌃.:320/5 – ⌃ást podle geometrického plánu, 391/6 – ⌃ást podle geometrického plánu
druh zm⌥ny: zm⌥na hranic plochy PV
d vod: úprava podle skute⌃ného stavu
Vyhodnocení:
Po⌦adavek byl do zm⇤ny zahrnut pod ⇥íseln m ozna⇥ení Z3/3 - funk⇥ní vyu⌦ití plochy sídelní zelen⇤ - zele⌅
soukromá a vyhrazená.
6)
PLOCHA: zem⌥d⌥lská
pozemky parc. ⌃.:388 + 387/6
druh zm⌥ny:za azení do plochy SV✏-✏smí⌦ené obytné (venkovské) nebo BR – bydlení (rodinné domy)
d vod:stavba 1 rodinného domu
Vyhodnocení:
Po⌦adavek byl do zm⇤ny zahrnut pod ⇥íseln m ozna⇥ení Z3/7- funk⇥ní vyu⌦ití ↵plochy smí⌃ené obytné
(venkovské). Zástavba u pozemku 387/6 je omezena - na ⇥ásti je stávající liniov prvek zelen⇤ navr⌦en k
ochran⇤ (nezastav⇤né území).
Nad rámec pokyn pro zpracování zm⌥ny ÚP byla do návrhu zm⌥ny na základ⌥ aktualizace zastav⌥ného
území a pochozích pr zkum do zm⌥ny ⌃. 3 ÚP Jivina za azena plocha ⌃ásti obecního sportovi⌦t⌥ s ⌃íseln m ozna⌃ením
Z3/2 z plochy lesní na plochy ob⌃anského vybavení - sportovní za ízení. Plocha je v zastav⌥ném území, dle evidence KN
se jedná o pozemky s vyu itím “sportovi⌦t⌥ a rekrea⌃ní plocha”. Jedná se tedy o úpravu dle sou⌃asného stavu vyu ívání.
Nejedná se o zábor PUPFL.
Dal⌦í zm⌥ny vycházejí z po adavk nad azené dokumentace ZÚR SK a t kají se úprav nad azeného
(regionálního) ÚSES (Z3/N9, Z3/N10) a po adavku na vymezení dopravního koridoru - obchvat Komárova
(Z3/11-D095). Zm⌥ny jsou navr eny tak, aby byla zaji⌦t⌥na koordinace s navazujícím územím (Komárov, Zaje⌃ov).
Návrh Zm⌥ny ⌃. 3 ÚP Jivina byl v rozpracovanosti konzultován s pov⌥ en m zastupitelem obce Jivina a s
po izovatelem.
d)

V ⌃et zále itostí nadmístního v znamu, které nejsou e⌦eny v zásadách územního rozvoje,
s od↵vodn⌥ním pot eby jejich vymezení
Návrhem zm⌥ny nejsou vymezeny.

e)

Vyhodnocení p edpokládan ch d↵sledk↵ navrhovaného e⌦ení na zem⌥d⌥lsk p↵dní fond
a na pozemky ur⌃ené k pln⌥ní funkcí lesa

e.1) Vyhodnocení p edpokládan ch d↵sledk↵ navrhovaného e⌦ení na ZPF
Charakteristika klimatick ch podmínek
Klimatick region:
kód 5
symbol regionu
ozna⌃ení regionu
suma teplot nad 10°C
pravd⌥p. such ch veg. období
vláhová jistota
pr m. ro⌃níW teplota °C
ro⌃ní úhrn srá ek (mm)

MT 2
mírn⌥ tepl , mírn⌥ vlhk
2200 - 2500
15 - 30
4 - 10
7-8
550 - 700

Charakteristika p↵d v e⌦eném území zm⌥ny, produk⌃ní potenciál p↵d, ochrana ZPF
Zábory ploch pro v stavbu spadají do ⌃ty bonitovan ch p dn⌥ ekologick ch jednotek (BPEJ):
Z3/Z3; Z3/Z4; Z3/Z5; Z3/Z6b (malá ⌃ást) Z3/Z7
BPEJ 5.38.16
Kambizem⌥, rankery, litozem⌥ p evá n⌥ na mírn ch svazích se v⌦esm⌥rnou expozicí a celkov m obsahem
skeletu 25 - 50 %. P dy m⌥lké v mírn⌥ teplém, mírn⌥ vlhkém klimatickém regionu a produk⌃n⌥ málo
v znamné.
Bonitovaná p dn⌥ ekologická jednotka 5.38.16 legislativn⌥ spadá dle✏Vyhlá⌦ky o stanovení t íd ochrany ⌃.
48/2011 Sb.✏✏do V.✏t ídy ochrany zem⌥d⌥lského p dního fondu, její aktuální základní cena podle✏Vyhlá⌦ky k
provedení zákona o oce ovaní majetku (oce ovací vyhlá⌦ky) ⌃. 441/2013 Sb.✏✏je 1.76 K⌃ za m2✏a bodová
v nosnost této p dy je na stupnici od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 18. Jedná se o produk⌃n⌥ málo
v znamné p dy.
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Z3/Z6a, b
BPEJ 5.48.14
Pseudogleje p evá n⌥ na mírn ch svazích se v⌦esm⌥rnou expozicí a celkov m obsahem skeletu 25 - 50 %.
P dy hluboké a st edn⌥ hluboké v mírn⌥ teplém, mírn⌥ vlhkém klimatickém regionu a produk⌃n⌥ málo
v znamné.
Bonitovaná p dn⌥ ekologická jednotka 5.48.14 legislativn⌥ spadá dle✏Vyhlá⌦ky o stanovení t íd ochrany ⌃.
48/2011 Sb.✏✏do V.✏t ídy ochrany zem⌥d⌥lského p dního fondu, její aktuální základní cena podle✏Vyhlá⌦ky k
provedení zákona o oce ovaní majetku (oce ovací vyhlá⌦ky) ⌃. 441/2013 Sb.✏✏je 3.14 K⌃ za m2✏a bodová
v nosnost této p dy je na stupnici od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 26. Jedná se o produk⌃n⌥ málo
v znamné p dy.
Z3/11-D095
BPEJ 5.26.01
Kambizem⌥ p evá n⌥ na rovin⌥ nebo úplné rovin⌥ se v⌦esm⌥rnou expozicí a celkov m obsahem skeletu do
25 %. P dy hluboké a st edn⌥ hluboké v mírn⌥ teplém, mírn⌥ vlhkém klimatickém regionu a málo
produk⌃ní.
Bonitovaná p dn⌥ ekologická jednotka 5.26.01 legislativn⌥ spadá dle✏Vyhlá⌦ky o stanovení t íd ochrany ⌃.
48/2011 Sb.✏✏do III.✏t ídy ochrany zem⌥d⌥lského p dního fondu, její aktuální základní cena podle✏Vyhlá⌦ky k
provedení zákona o oce ovaní majetku (oce ovací vyhlá⌦ky) ⌃. 441/2013 Sb.✏✏je 8.28 K⌃ za m2✏a bodová
v nosnost této p dy je na stupnici od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 48. Jedná se o málo produk⌃ní p dy.
BPEJ 5.48.11
Pseudogleje p evá n⌥ na mírn ch svazích se v⌦esm⌥rnou expozicí a celkov m obsahem skeletu do 25 %.
P dy hluboké a st edn⌥ hluboké v mírn⌥ teplém, mírn⌥ vlhkém klimatickém regionu a velmi málo
produk⌃ní.
Bonitovaná p dn⌥ ekologická jednotka 5.48.11 legislativn⌥ spadá dle✏Vyhlá⌦ky o stanovení t íd ochrany ⌃.
48/2011 Sb.✏✏do IV.✏t ídy ochrany zem⌥d⌥lského p dního fondu, její aktuální základní cena podle✏Vyhlá⌦ky k
provedení zákona o oce ovaní majetku (oce ovací vyhlá⌦ky) ⌃. 441/2013 Sb.✏✏je 5.44 K⌃ za m2✏a bodová
v nosnost této p dy je na stupnici od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 37. Jedná se o velmi málo produk⌃ní
p dy.
BPEJ 5.26.11
Kambizem⌥ p evá n⌥ na mírn ch svazích se v⌦esm⌥rnou expozicí a celkov m obsahem skeletu do 25 %.
P dy hluboké a st edn⌥ hluboké v mírn⌥ teplém, mírn⌥ vlhkém klimatickém regionu a velmi málo
produk⌃ní.
Bonitovaná p dn⌥ ekologická jednotka 5.26.11 legislativn⌥ spadá dle✏Vyhlá⌦ky o stanovení t íd ochrany ⌃.
48/2011 Sb.✏✏do III.✏t ídy ochrany zem⌥d⌥lského p dního fondu, její aktuální základní cena podle✏Vyhlá⌦ky k
provedení zákona o oce ovaní majetku (oce ovací vyhlá⌦ky) ⌃. 441/2013 Sb.✏✏je 7.26 K⌃ za m2✏a bodová
v nosnost této p dy je na stupnici od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 40. Jedná se o velmi málo produk⌃ní
p dy.
BPEJ 5.47.10
Pseudogleje p evá n⌥ na mírn ch svazích se v⌦esm⌥rnou expozicí a celkov m obsahem skeletu do 10 %.
P dy hluboké v mírn⌥ teplém, mírn⌥ vlhkém klimatickém regionu a velmi málo produk⌃ní.
Bonitovaná p dn⌥ ekologická jednotka 5.47.10 legislativn⌥ spadá dle✏Vyhlá⌦ky o stanovení t íd ochrany ⌃.
48/2011 Sb.✏✏do III.✏t ídy ochrany zem⌥d⌥lského p dního fondu, její aktuální základní cena podle✏Vyhlá⌦ky k
provedení zákona o oce ovaní majetku (oce ovací vyhlá⌦ky) ⌃. 441/2013 Sb.✏✏je 5.95 K⌃ za m2✏a bodová
v nosnost této p dy je na stupnici od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 39. Jedná se o velmi málo produk⌃ní
p dy.
BPEJ 5.68.11
Gleje p evá n⌥ na mírn ch svazích se v⌦esm⌥rnou expozicí a celkov m obsahem skeletu do 25 %. P dy
hluboké a st edn⌥ hluboké v mírn⌥ teplém, mírn⌥ vlhkém klimatickém regionu a produk⌃n⌥ málo v znamné.
Bonitovaná p dn⌥ ekologická jednotka 5.68.11 legislativn⌥ spadá dle✏Vyhlá⌦ky o stanovení t íd ochrany ⌃.
48/2011 Sb.✏✏do V.✏t ídy ochrany zem⌥d⌥lského p dního fondu, její aktuální základní cena podle✏Vyhlá⌦ky k
provedení zákona o oce ovaní majetku (oce ovací vyhlá⌦ky) ⌃. 441/2013 Sb.✏✏je 1.38 K⌃ za m2✏a bodová
v nosnost této p dy je na stupnici od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 15. Jedná se o produk⌃n⌥ málo
v znamné p dy.
Investice do p↵dy
Na plochách dot⌃en ch zm⌥nou Z3/6a, Z3/6b (zaplocené zahrady) a na plochách v hledového koridoru jsou
provedeny plo⌦né meliorace - drená e. Dal⌦í investice do p dy (nap . závlahy) nejsou.
Odvodn⌥ní systematickou trubní drená í je ve vlastnictví majitel pozemk . V p ípad⌥ dot⌃ení plo⌦n ch
meliorací, je t eba p íslu⌦n mi opat eními zajistit funk⌃nost zb vajících meliora⌃ních za ízení na okolních
pozemcích, v⌃etn⌥ bezproblémového odtoku vod.
Charakteristika hydrologick ch podmínek
⇤e⌦ené území spadá do díl⌃ího povodí Berounky - hydrologické po adí 1 - 11 - 04 - 029 (Jalov potok).

6

Od⌃vodn⇥ní zm⇥ny . 3 ÚP Jivina

Ohro enost p↵d
Území obce není dle Na ízení vlády ⌃. 500/2001 Sb. za azeno do zraniteln ch oblastí.
Zastavitelné plochy (Z)

ozna ení

Z3/Z4

Z3/Z5

Z3/Z6a

Z3/Z6b

Z3/Z7

navr ené
vyu ití

plochy smí⇧ené
obytné
(venkovské)
plochy smí⇧ené
obytné
(venkovské)
plochy sídelní
zelen⇥ - zele⇤
soukromá a
vyhrazená
plochy sídelní
zelen⇥ - zele⇤
soukromá a
vyhrazená
plochy smí⇧ené
obytné
(venkovské)

zábor
ZPF
celkem

souhrn
v⌥m⇥ry
záboru
(ha)

zábor ZPF podle t⌅íd ochrany (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

odhad v⌥m⇥ry
záboru, na
které bude
provedena
rekultivace na
zem⇥d⇥lskou
p⌃du

informace o informace
existenci
o existenci
závlah
odvodn⇥ní

informace o
existenci
staveb k
ochran⇥
pozemku
p⌅ed erozní
inností vody

informace
podle
ustanovení
§3 odst.1
písm.g)

0,165

-

-

-

-

0,165

-

-

-

-

-

0,25

-

-

-

-

0,25

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

0,4

-

-

0,4

-

-

0,43

-

-

-

-

0,43

-

-

0,43

-

-

0,27

-

-

-

-

0,27

-

-

-

-

-

1,5150

1,5150

Koridory dopravní infrastruktury (koridor pro v⌥hledov⌥ silni ní obchvat) - katastrální území Jivina u Ho⌅ovic

ozna ení

navr ené
vyu ití

koridoru pro
v⌥hledov⌥
Z3/11-D0
silni ní obchvat
95
Komárova
(VD1)
zábor
ZPF
celkem

souhrn
v⌥m⇥ry
záboru
(odhad)
(ha)

2,8

2,8000

zábor ZPF podle t⌅íd ochrany (ha)

I.

II.

-

III.

-

IV.

V.

2,0

0,4

0,4

2

0,4

0,4000

odhad v⌥m⇥ry
záboru, na
které bude
provedena
rekultivace na
zem⇥d⇥lskou
p⌃du

-

informace o informace
existenci
o existenci
závlah
odvodn⇥ní

-

2,8

informace o
existenci
staveb k
ochran⇥
pozemku
p⌅ed erozní
inností vody

informace
podle
ustanovení
§3 odst.1
písm.g)

-

-

Územním plánem je vymezen koridor pro v hledov silni⌃ní obchvat - obchvatová trasa p elo ky silnice II/117
procházející po severozápadním obvodu mimo zastav⌥né území Komárova. Návrh koridoru vypl vá ze ZÚR SK
(ve ejn⌥ prosp⌥⌦ná stavba s ozna⌃ením D095). Trasa má délku cca 620 m. Posuzovaná ⌦í ka koridoru pro
zábor je 40m.
pozn.: Zábor p dy se nevyhodnocuje pro cel rozsah vymezeného koridoru , ale na základ⌥ kvalifikovaného
odhadu se ur⌃ila plocha, která bude p edm⌥tem skute⌃ného záboru p dního fondu a tato se posoudí.
P edpokládan zábor se u dopravních liniov ch staveb stanoví kvalifikovan m odhadem, kter vychází z délky
dopravní stavby, její p edpokládané ⌦í ky (návrhové kategorie) a z odborného odhadu zá ez a násp (tzv.
st ední ⌦í ky stavby).
V p ípad⌥ dot⌃ení plo⌦n ch meliorací, je t eba zajistit funk⌃nost zb vajících meliora⌃ních za ízení na okolních
pozemcích, v⌃etn⌥ bezproblémového odtoku vod.
Údaje o dot⌃ení sít⌥ ú⌃elov ch komunikací slou ících k obhospoda ování zem⌥d⌥lsk ch a lesních pozemk a sít⌥
polních cest navrhovan m e⌦ením
Zm⌥nou ⌃. 3 není dot⌃ena sí↵ ú⌃elov ch komunikací slou ících k obhospoda ování zem⌥d⌥lsk ch a lesních
pozemk a sít⌥ polních cest.
Zd vodn⌥ní e⌦ení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chrán⌥n ch obecn ch zájm nejv hodn⌥j⌦í
podle § 5 odst. 1 zákona
a)

zd vodn⌥ní navrhovaného e⌦ení v⌃etn⌥ vyhodnocení dodr ení zásad plo⌦né ochrany ZPF stanoven ch v §4
zákona
Zm⌥nou ⌃. 3 se pro ú⌃ely zástavby zabírají zem⌥d⌥lské pozemky v zastav⌥ném území Z3/Z4, Z3/Z5 (oplocené
pozemky v zastav⌥ném území). Pozemky zabírající ZPF (mimo zastav⌥né území) jsou zd vodnitelné nebo↵
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jsou ur⌃ené pro ú⌃ely v stavby jednoho domu navazujícího na stávající novostavbu. Odd⌥len pozemek
nenaru⌦í organizaci ZPF a neztí í zem⌥d⌥lské obhospoda ování.
Plochy Z6a, Z6b budou slou it jako zahrady ke stavbám rodinn ch dom .
b)

prokázání v razn⌥ p eva ujícího ve ejného zájmu u záboru zem⌥d⌥lské p dy I. a II. t ídy ochrany nad
ve ejn m zájmem ochrany ZPF
⇧ádné p dy spadající do zem⌥d⌥lské p dy I. a II. t ídy ochrany nejsou zm⌥nou navrhovány k záboru.
e.2) Vyhodnocení p edpokládan ch d↵sledk↵ navrhovaného e⌦ení na PUPFL

Navrhovaná opat ení:
Zm⌥nou Z3/1a, 1b, 1c se navrhuje na katastráln⌥ evidovan ch lesních pozemcích zm⌥nit zp sob vyu ití
území z ploch p írodních na plochy sídelní zelen⌥ - zele soukromá a vyhrazená. Oplocené pozemky v
celkovém rozsahu 1000 m2 jsou vyu ívány co by zázemí ke stavbám rodinn ch dom . De facto se jedná o
úpravu dle sou⌃asného stavu vyu ívání. Podle rozhodnutí ⌃. j. MUHO/29865/2010/6Nov ze dne 29. 11. 2010
ji bylo rozhodnuto o odn⌥tí lesních pozemk na p. ⌃. 414/1 o v m⌥ e 1000m2.
V území zm⌥n se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích povolená podle d íve
platn ch p edpis (pomocí institutu odlesn⌥ní).
Zm⌥nou ÚP není navr ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur⌃en ch k pln⌥ní funkcí lesa.
Nejsou vymezeny ve ejn⌥ prosp⌥⌦né stavby, jejich umíst⌥ní je navrhováno na pozemky ur⌃ené k pln⌥ní
funkcí lesa. Na pozemcích ur⌃en ch k pln⌥ní funkcí lesa není navr ena t⌥ ba nerost .
Dle §14, odst. 2, je t eba souhlas orgánu státní správy les i k dot⌃ení pozemk do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa. Souhlas lze ud⌥lit pouze za ur⌃it ch podmínek (nap . stavba umíst⌥na dále ne je absolutní
v ⌦ková bonita d evin dle porostní skladby konkrétní lokality). Nelze p edjímat v sledky dal⌦ích ízení, ud⌥lení
v jimky k umíst⌥ní stavby blí e jak 50 m od hranic lesa nelze p edem nárokovat.
Obecn⌥ platí, e v hranici 50 m od lesa nebudou alespo ve vzdálenosti cca 25 m umis↵ovány nové stavby,
objekty a za ízení v⌃etn⌥ zpevn⌥n ch ploch;✏ p ípustné je umíst⌥ní komunikací, vedení in en rsk ch sítí,
oplocení a objekt s t⌥mito stavbami souvisejícími (nelze-li je umístiti jinak). Akceptovatelná je rekonstrukce
stávajících objekt a jejich p ístavba nebo p estavba, ale pouze za podmínky, kdy stav nov nezhor⌦í stav
stávající (tj. zm⌥nou by do⌦lo k podstatnému omezení mo nosti hospoda ení s lesními pozemky, porosty a
omezení funkcí lesa).
-

Plochy pro zástavbu zasahující do OP lesa:
Nov⌥ vymezená lokalita Z3/Z4 se, vyjma men⌦í severov chodní okrajové ⌃ásti, nachází v hranici 50 m od lesa.
Stavba blí e jak 50 m od hranic lesa je pouze v jime⌃n⌥ mo ná za podmínek dan ch v navazujícím ízení.
Lokalita Z3/Z7 do hranice 50 m od lesa zasahuje pouze nepatrn⌥ a není p edpoklad st etu zájm ochrany
lesa s potenciální v stavbou.

-

Plochy zm⌥n zasahující do OP lesa (ob⌥ úpravy dle sou⌃asného stavu vyu ívání):
- plochy sídelní zelen⌥ - zele soukromá a vyhrazená Z3/1a, 1b, 1c,
- plocha Z3/Z2 ob⌃anského vybavení - sportovní za ízení.

f)

V sledek p ezkoumání návrhu zm⌥ny územního plánu s politikou územního rozvoje a
územn⌥ plánovací dokumentací vydanou krajem
f.1) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z PÚR R
Podle Politiky územního rozvoje eské republiky v aktuálním zn⌥ní se obec nachází mimo rozvojové oblasti ⌃i
osy i mimo✏oblasti se specifick mi rysy a✏problémy. ⇤e⌦en m územím neprocházejí ani koridory technické
infrastruktury mezinárodního a✏republikového v znamu. Pro rozvoj obce jsou závazné v✏rámci republikov ch
priorit obecné po adavky územního plánování pro zaji⌦t⌥ní udr itelného rozvoje území. Z✏republikov ch
priorit územního plánování se e⌦eného území t kají p edev⌦ím priority ⌃. 14, 20 a 27.

(14)
(20)

(27)

Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza⌃ní a kulturní hodnoty území, v⌃etn⌥ urbanistického a
archeologického d⌥dictví. Zachovat ráz jedine⌃né urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine⌃né
kulturní krajiny.
územní plán bude respektovat ve ejné zájmy ochrany biologické rozmanitosti a kvality ivotního prost edí,
zejména formou d sledné ochrany zvlá⌦t⌥ chrán⌥n ch území, ochrany zem⌥d⌥lského a lesního p dního
fondu; územní plán vytvo í podmínky pro zvy⌦ování a udr ování rozmanitosti venkovské krajiny a pro ochranu
krajinného rázu.
návrhem územního plánu bude umo n⌥no vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva
p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.); vytvá et podmínky pro
zv ⌦ení p irozené retence srá kov ch vod v území.
návrhem územního plánu budou vytvo eny podmínky pro umíst⌥ní ve ejné infrastruktury.

Vyhodnocení:
Sou⇥asn charakter území s p⇧evahou obytné funkce se nebude m⇤nit. Cílem urbanistické koncepce je
zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick rozvoj v návaznosti na postupnou urbanizaci území.
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Zm⇤nou ÚP jsou navr⌦eny nové zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu v marginálním rozsahu. Nová
v stavba je prioritn⇤ navrhována v p⇧irozen ch prostorov ch rezervách v existující zástavb⇤ v p⇧ímé návaznosti na
stávající komunika⇥ní systém (tedy bez nároku na vytvo⇧ení nov ch obslu⌦n ch a nepr jezdn ch obslu⌦n ch
komunikací do hloubky parcel). Pot⇧eba vymezení Z3/4 vznikla z po⌦adavku spojit stávající hospoda⇧ení (malochov
ovcí) v zahrad⇤ s bydlením. U plochy Z3/5 se jedná o úpravu související se sou⇥asn m stavem vyu⌦ívání - plocha má
charakter proluky. Lokalita Z3/7 je ur⇥ená pro jeden rodinn d m navazující na protilehlou stavbu. V souvislosti s touto
lokalitou je navr⌦eno opat⇧ení v krajin⇤ Z3/N8.
P⇧ed zástavbou je nadále chrán⇤na údolní niva Jalového potoka. Stávající území samot je stabilizováno a
není dále územn⇤ rozvíjeno. Zm⇤nou nejsou navrhovány ⌦ádné nové v ⌃kové stavby, zaji⌃t⇤no je zachování dimenze,
m⇤⇧ítka a hmot tradi⇥ní architektury u nové v stavby situované v cenn ch lokalitách se soust⇧ed⇤n mi hodnotami
krajinného rázu.
Základní koncepce uspo⇧ádání krajiny není zásadn⇤ m⇤n⇤na. Hlavním cílem ochrany je zachovat a podpo⇧it
p⇧írodní hodnoty p⇧evá⌦n⇤ harmonické krajiny.
Zm⇤nou územního plánu jsou navr⌦ena opat⇧ení v krajin⇤ (zm⇤ny vyu⌦ití území nestavební povahy). Jedná
se o plochu Z3/N8 ur⇥enou zejména pro doprovodnou liniovou a ochrannou zele⌅. Plocha bude korigovat pohledov⇤
exponovanou zástavbu na ji⌦ním okraji vesnice ve sm⇤ru od v chodu.
Zm⇤nou ÚP ⇥. 3 Jivina byla prov⇤⇧ena návaznost navazujících prvk ÚSES v rámci sousedních územních
plán obcí Komárov a Zaje⇥ov. Zm⇤nou ⇥. 3 s ozna⇥ením Z3/N9 bylo roz⌃í⇧eno regionální biocentrum RC1422
Kle⌃t⇤nice tak, aby navazovalo na vymezení ve dvou aktuáln⇤ zpracovávan ch územních plán Komárov a Zaje⇥ov.
P⇧evá⌦ná ⇥ást trasy regionálního biokoridoru RK 1175 (Pod Krkav⇥inou - Kle⌃t⇤nice) je ji⌦ autorizovan ch projektantem
ÚSES (Ing. Morávková) zp⇧esn⇤na a vymezena v rámci územního plánu Komárov (v⇥etn⇤ vo⌦eného LBC 3) podél
jihov chodní okrajové ⇥ásti katastrálního území. Zm⇤nou ⇥. 3 ÚP s ozna⇥ením Z3/N10 byla vymezena ⇥ást tohoto RK
1175 zasahující do jihov chodního cípu zájmového území tak, aby vymezení koridoru navazovalo na vymezení ve
aktuáln⇤ zpracovávan ch územních plánech Komárov a Zaje⇥ov. Lokální systém ÚSES se zm⇤nou nem⇤ní. Do textu je
dopln⇤na kapitola t kající se v znamu interak⇥ních prvk v krajin⇤ a ochrana ÚSES. Dopln⇤no je migra⇥n⇤ v znamné
území jako jeden z limit pro zachování propustnosti krajiny pro zv⇤⇧.
Pro v hledové období je ve smyslu ZÚR SK respektována obchvatová trasa p⇧elo⌦ky silnice II/117 procházející
po severov chodním obvodu katastrálního území Jivina u Ho⇧ovic mimo zastav⇤né území Komárova a obce Jivina. Trasa
ve⇧ejn⇤ prosp⇤⌃né stavby D095 - koridor pro silni⇥ní obchvat II/117 je respektována, zm⇤nou ⇥. 3 ÚP Jivina je koridor
pod ozna⇥ením VD1 zapracován jako p⇧ekryvná vrstva k plochám s rozdíln m zp sobem vyu⌦ití nezastav⇤ného území ve⇧ejn⇤ prosp⇤⌃ná stavba.
Respektována jsou opat⇧ení pro ochranu krajinného rázu pro krajinnou oblast ObKR8 Ho⇧ovicko. Ochrana
p⇧írodních hodnot je zaji⌃t⇤na vymezením ploch s rozdíln m zp sobem vyu⌦ití a upraven mi regulativy (mj. i s ohledem
na §18 stavebního zákona).
f.2) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z územn⌥ plánovací dokumentace vydané krajem,
pop ípad⌥ z dal⌦ích ⌦ir⌦ích územních vztah↵
Ze Zásad územního rozvoje St edo⌃eského kraje ve zn⌥ní 1. a 2. aktualizace (dále jen ZÚR) vypl vá
respektovat krom⌥ respektování obecn ch priorit územního plánování kraje a dále tyto prvky ochrany:
obec le í v Chrán⌥né oblasti p irozené akumulace vod Brdy.
celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupn⌥ hygienické ochrany odb⌥ru vody z Vltavy pro
úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí,
územím procházejí drobné vodote⌃e a Jalov potok (vymezené záplavové území),
zasahují ⌃i se zde vyskytují poddolovaná území, evidována jsou d lní díla
dálkové p ivad⌥⌃e pitné vody,
základnová stanice telekomunika⌃ní sít⌥,
hlavní cyklotrasa,
⌃ást v hledové vodní nádr e Kle⌦t⌥nice na Jalovém potoce ⌃.h.p. 1-11-04-029,
⌃ást vesnické památkové zóny Kle⌦t⌥nice.
Limity byly zapracovány do Územního plánu Jivina a zm⌥nou zp esn⌥ny (viz. koordina⌃ní v kres B). V ez koordina⌃ního
v kresu ZÚR SK je sou⌃ástí grafické p ílohy textové ⌃ásti od vodn⌥ní.
Z hlediska ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb dopravní infrastruktury ZÚR SK v e⌦eném území navrhují ve ejn⌥
prosp⌥⌦nou stavbu D095 - koridor pro silni⌃ní obchvat (silnice II/117) Komárova. Pro v hledové období je ve smyslu
ZÚR SK respektována obchvatová trasa p elo ky silnice II/117 procházející po severov chodním obvodu katastrálního
území Jivina u Ho ovic mimo zastav⌥né území Komárova a obce Jivina. Trasa ve ejn⌥ prosp⌥⌦né stavby D095 - koridor
pro silni⌃ní obchvat II/117 je respektována, zm⌥nou ⌃. 3 ÚP Jivina je koridor pod ozna⌃ením Z3/11-D095 zapracován
jako p ekryvná vrstva k plochám s rozdíln m zp sobem vyu ití nezastav⌥ného území - ve ejn⌥ prosp⌥⌦ná stavba (VD1).
Rozsah koridoru je korigován v návaznosti na jeho vymezení sousedním územním plánem Komárov.
⇤e⌦eného území se dot kají nad azené prvky ÚSES, které byly ji na základ⌥ kvalitního podkladu (Generel
lokálního systému ekologické stability k.ú. Zaje⌃ov, Kva , Ole⌦ná, Chaloupky, Malá Víska, Jivina, Hvozdec, Komárov,
Ho ovice, Osek, Podluhy, Újezd, Velká Víska, Felbabka, Rpety (MM Consult, Ing. V. Michalec 1995)) vymezeny p vodním
územním plánem. ZUR SK vymezují regionální prvky ÚSES. Jedná se o regionální biokoridor RK 1174 Kle⌦t⌥nice –
Ka ezské rybníky (Zaje⌃ov-Ole⌦ná-Jivina) v⌃etn⌥ vlo eného lokálního biocentra LBC3 a regionální biocentrum 1422
Kle⌦t⌥nice (Komárov, Jivina, Kva , Zaje⌃ov).
ZÚR SK vymezují v rámci okrajové ⌃ásti zájmového území je⌦t⌥ regionální biokoridor RK 1175 (Pod Krkav⌃inou Kle⌦t⌥nice). Zm⌥nou ÚP ⌃. 3 Jivina byla prov⌥ ena návaznost navazujících prvk ÚSES v rámci sousedních územních
plán obcí Komárov a Zaje⌃ov. Zm⌥nou ⌃. 3 s ozna⌃ením Z3/N9 bylo roz⌦í eno regionální biocentrum RC1422 Kle⌦t⌥nice
tak, aby navazovalo na vymezení ve dvou aktuáln⌥ zpracovávan ch územních plán Komárov a Zaje⌃ov. P evá ná ⌃ást
trasy regionálního biokoridoru RK 1175 (Pod Krkav⌃inou - Kle⌦t⌥nice) je ji autorizovan ch projektantem ÚSES (Ing.
Morávková) zp esn⌥na a vymezena v rámci územního plánu Komárov (v⌃etn⌥ vo eného LBC 3) podél jihov chodní
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okrajové ⌃ásti katastrálního území. Zm⌥nou ⌃. 3 ÚP s ozna⌃ením Z3/N10 byla vymezena ⌃ást tohoto RK 1175 zasahující
do jihov chodního cípu zájmového území tak, aby vymezení koridoru navazovalo na vymezení ve aktuáln⌥
zpracovávan ch územních plánech Komárov a Zaje⌃ov.
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování (t ká se zejména e⌦eného území):
b) ov⌥ it rozsah zastaviteln ch ploch v sídlech a stanovit sm⌥ry jejich vyu ití s
ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny
Vyhodnocení:
Lokality ur⇥ené územním plánem pro zástavbu Z4, Z5 a Z6 byly ⇥áste⇥n⇤ zastav⇤ny, ⇥i jsou na díl⇥í pozemky
ji⌦ vydaná stavební povolení. Doposud nebyly zastav⇤ny lokality Z1 (vyjma jednoho stavebního pozemku) a lokalita Z2.
Vzhledem k rozsahu Z2 a jejím vizuálním uplatn⇤ní v krajin⇤ je zm⇤nou ⇥.3 tato lokalita dána k prov⇤⇧ení územní studií.
Zm⇤nou ⇥. 3 se mimo rámec zastav⇤ného území navrhuje lokalita Z3/7 v rozsahu pro jeden rodinn d m (po⌦adavek
vlastníka pozemku).
ZÚR stanovují tyto cíle pro územní plánování:
j) vyu ívat ve v znamném rozsahu mo nosti transformace d ív⌥j⌦ích v robních a jin ch areál (brownfields) a
dostavby voln ch ploch ve stávajících v robních ⌃i komer⌃ních zónách.
Vyhodnocení: Plochy brownfield byly ⇧e⌃eny v rámci ÚP - p⇧estavbová plocha P1.
Po adavky vypl vající ze ZÚR SK - koncepce uspo ádání krajiny:
Pro územní plán vypl vá ze ZÚR nutnost soust edit se zejména na tyto priority:
zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability, ochranu pozitivních znak krajinného
rázu, nenaru⌦ování cenn ch p írodních dominant nevhodnou zástavbou a omezení fragmentace krajiny p i
vytvá ení podmínek pro pé⌃i o hodnoty na území kraje;
vyvá ené a efektivní vyu ívání zastav⌥ného území a zachování funk⌃ní a urbanistické celistvosti sídel,
preferování rekonstrukce a p estavby v sídlech p ed v stavbou ve volné krajin⌥ p i vytvá ení podmínek pro
stabilizaci a vyvá en rozvoj hospodá sk ch ⌃inností(!).
Z platn ch ZÚR plynou pro e⌦ené území tyto úkoly:
navrhovat nahrazení cyklotras cyklostezkami.
soust edit se na zachování a citlivé dopln⌥ní v razu sídla s cílem nenaru⌦ovat urbanistické struktury a
dominanty nevhodnou zástavbou a omezit jak fragmentaci krajiny, tak sr stání sídel(!).
respektovat po adavky na ochranu p írodních hodnot území,
respektovat po adavky na ochranu a up esnit vymezení skladebn ch ⌃ástí ÚSES
podporovat opat ení vedoucí k zadr ení vody v krajin⌥, k obnov⌥ vodního re imu,
uplat ovat prostupnost krajiny.
ZÚR vymezuje cílové typy krajiny. Dle specifikace oblasti se shodn m krajinn m typem e⌦ené území spadá do krajiny
zv ⌦en ch hodnot (H)
-✏
Krajina zv ⌦en ch hodnot (H)
Charakteristick fenomén krajiny zv ⌦en ch hodnot spo⌃ívá ve v⌥t⌦ím v skytu lokalit vy⌦⌦í p írodní nebo
kulturní hodnoty. Dlouhodobá cílová charakteristika spo⌃ívá v zachování stávajících p írodních a kulturních
hodnot v území. Zm⌥ny vyu ití území nesmí ohrozit d vody ochrany jeho p írodních, kulturních a
krajiná sk ch hodnot.
⇤e⌦ené území spadá do oblasti krajinného rázu ObKR8 Ho ovicko.
V oblasti krajinného rázu Ho ovicka je t eba dbát na minimalizaci zásah a zachování v znamu znak
krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur⌃ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci státu ⌃i regionu
jedine⌃né nebo v zna⌃né. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nich n⌥které jsou obecn⌥ pou itelné
pro ochranu p írody a krajiny a n⌥které pro územn⌥ plánovací ⌃innost Jedná se o následující opat ení (viz. Studie
hodnocení krajinného rázu, Ing. arch. Vorel / 2008) :
Ochrana vegeta⌃ních prvk liniové zelen⌥ podél vodních tok a vodních ploch jako to d le it ch prvk
prostorové struktury a znak p írodních hodnot.
Ochrana vegeta⌃ních a stavebních prvk komponovan ch krajinn ch úprav (venkovská památková zóna
Kle⌦t⌥nice)
Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovsk ch sídel bude v cenn ch polohách
orientován do sou⌃asn⌥ zastav⌥ného území (s respektováním znak urbanistické struktury) a do kontaktu se
zastav⌥n m územím.
Zachování dimenze, m⌥ ítka a hmot tradi⌃ní architektury u nové v stavby situované v cenn ch lokalitách se
soust ed⌥n mi hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou lidovou architekturou bude nová v stavba
respektovat i barevnost a pou ití materiál .
Omezení mo nosti umíst⌥ní staveb a technick ch za ízení v ⌦kového charakteru (v ⌦ka p es 20 m na volném
prostranství nebo p es 8 m nad obklopující lesní porost) na exponovan ch horizontech
Zachování siluet a charakteru okraj obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a cennou lidovou
architekturou
Vyhodnocení:
Sou⇥asn charakter území s p⇧evahou obytné funkce se nebude m⇤nit. Cílem urbanistické koncepce je
zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick rozvoj v návaznosti na postupnou urbanizaci území.
Zm⇤nou ÚP jsou navr⌦eny nové zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu v marginálním rozsahu. Nová
v stavba je prioritn⇤ navrhována v p⇧irozen ch prostorov ch rezervách v existující zástavb⇤ v p⇧ímé návaznosti na
stávající komunika⇥ní systém (tedy bez nároku na vytvo⇧ení nov ch obslu⌦n ch a nepr jezdn ch obslu⌦n ch
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komunikací do hloubky parcel). Pot⇧eba vymezení Z3/4 vznikla z po⌦adavku spojit stávající hospoda⇧ení (malochov
ovcí) v zahrad⇤ s bydlením. U plochy Z3/5 se jedná o úpravu související se sou⇥asn m stavem vyu⌦ívání - plocha má
charakter proluky. Lokalita Z3/7 je ur⇥ená pro jeden rodinn d m navazující na protilehlou stavbu. V souvislosti s touto
lokalitou je navr⌦eno opat⇧ení v krajin⇤ Z3/N8.
P⇧ed zástavbou je nadále chrán⇤na údolní niva Jalového potoka. Stávající území samot je stabilizováno a
není dále územn⇤ rozvíjeno. Zm⇤nou nejsou navrhovány ⌦ádné nové v ⌃kové stavby, zaji⌃t⇤no je zachování dimenze,
m⇤⇧ítka a hmot tradi⇥ní architektury u nové v stavby situované v cenn ch lokalitách se soust⇧ed⇤n mi hodnotami
krajinného rázu.
Základní koncepce uspo⇧ádání krajiny není zásadn⇤ m⇤n⇤na. Hlavním cílem ochrany je zachovat a podpo⇧it
p⇧írodní hodnoty p⇧evá⌦n⇤ harmonické krajiny.
Zm⇤nou územního plánu jsou navr⌦ena opat⇧ení v krajin⇤ (zm⇤ny vyu⌦ití území nestavební povahy). Jedná
se o plochu Z3/N8 ur⇥enou zejména pro doprovodnou liniovou a ochrannou zele⌅. Plocha bude korigovat pohledov⇤
exponovanou zástavbu na ji⌦ním okraji vesnice ve sm⇤ru od v chodu.
Zm⇤nou ÚP ⇥. 3 Jivina byla prov⇤⇧ena návaznost navazujících prvk ÚSES v rámci sousedních územních
plán obcí Komárov a Zaje⇥ov. Zm⇤nou ⇥. 3 s ozna⇥ením Z3/N9 bylo roz⌃í⇧eno regionální biocentrum RC1422
Kle⌃t⇤nice tak, aby navazovalo na vymezení ve dvou aktuáln⇤ zpracovávan ch územních plán Komárov a Zaje⇥ov.
P⇧evá⌦ná ⇥ást trasy regionálního biokoridoru RK 1175 (Pod Krkav⇥inou - Kle⌃t⇤nice) je ji⌦ autorizovan ch projektantem
ÚSES (Ing. Morávková) zp⇧esn⇤na a vymezena v rámci územního plánu Komárov (v⇥etn⇤ vo⌦eného LBC 3) podél
jihov chodní okrajové ⇥ásti katastrálního území. Zm⇤nou ⇥. 3 ÚP s ozna⇥ením Z3/N10 byla vymezena ⇥ást tohoto RK
1175 zasahující do jihov chodního cípu zájmového území tak, aby vymezení koridoru navazovalo na vymezení ve
aktuáln⇤ zpracovávan ch územních plánech Komárov a Zaje⇥ov. Lokální systém ÚSES se zm⇤nou nem⇤ní. Do textu je
dopln⇤na kapitola t kající se v znamu interak⇥ních prvk v krajin⇤ a ochrana ÚSES. Dopln⇤no je migra⇥n⇤ v znamné
jako jeden z limit pro zachování propustnosti krajiny pro zv⇤⇧.
Pro v hledové období je ve smyslu ZÚR SK respektována obchvatová trasa p⇧elo⌦ky silnice II/117 procházející
po severov chodním obvodu katastrálního území Jivina u Ho⇧ovic mimo zastav⇤né území Komárova a obce Jivina. Trasa
ve⇧ejn⇤ prosp⇤⌃né stavby D095 - koridor pro silni⇥ní obchvat II/117 je respektována, zm⇤nou ⇥. 3 ÚP Jivina je koridor
pod ozna⇥ením VD1 zapracován jako p⇧ekryvná vrstva k plochám s rozdíln m zp sobem vyu⌦ití nezastav⇤ného území ve⇧ejn⇤ prosp⇤⌃ná stavba.
Respektována jsou opat⇧ení pro ochranu krajinného rázu pro krajinnou oblast ObKR8 Ho⇧ovicko. Ochrana
p⇧írodních hodnot je zaji⌃t⇤na vymezením ploch s rozdíln m zp sobem vyu⌦ití a upraven mi regulativy (mj. i s ohledem
na §18 stavebního zákona).
f.3) Vyhodnocení souladu s po adavky vypl vajícími z územn⌥ analytick ch podklad↵
Zm⌥na ÚP ⌃. 3 Jivina je v souladu z po adavky vypl vajícími z ÚAP ORP.
Po adavky vypl vající z ÚAP ORP Ho ovice na urbanistickou koncepci:
Z✏ÚAP ORP Ho ovice vypl vají tyto urbanistické problémy v✏území: ✏
Charakter území by mohl b t naru⌦en necitlivou novou v stavbou (⌦patné umíst⌥ní, zástavba v✏krajin⌥,
nevhodné m⌥ ítko apod.). Územní plán vymezí v✏území jasnou urbanistickou strukturu a posoudí pot ebn
rozsah ploch k✏zastav⌥ní.
V✏plochách omezen ch limity vyu ití území bude posouzena pot eba up esn⌥ní základních podmínek
prostorového uspo ádání území.
Zastavitelné plochy nebudou umís↵ovány na území s✏archeologick mi nálezy I. kategorie.
-

-

-

Z✏ÚAP ORP Ho ovice vypl vá pot eba
e⌦it kapacitu nové bytové v stavby s✏ohledem na ob⌃anskou vybavenost obce a na kapacitu zdroj vody
e⌦it nejen plo⌦né, ale i v ⌦kové vlivy staveb na krajinu, umis↵ovat stavby s✏ohledem na reliéf krajiny, zabránit
v stavb⌥ nevhodn ch dominant,
definovat podmínky e⌦ící konflikt zastav⌥n ch území a zastaviteln ch ploch s ochranou PUPFL nebo plo⌦n⌥
chrán⌥n ch území,
ka dou novou zastavitelnou plochu doplnit na hranici s✏nezastav⌥n m územím pruhy zelen⌥,
koordinovat vyu ití území i prostorové e⌦ení staveb na okrajích katastr , zejména v✏p ípadech, kdy dochází
k✏propojení zastav⌥n ch území.
Z ÚAP vypl vají pro e⌦ené území konkrétní po adavky na koncepci uspo ádání krajiny:
e⌦it nejen plo⌦né, ale i v ⌦kové vlivy staveb na krajinu, umis↵ovat stavby s ohledem na reliéf krajiny, zabránit
v stavb⌥ nevhodn ch dominant,
Koncepce rozvoje ⇧e⌃eného území se zm⇤nou ⇥.3 nem⇤ní a z stává v platnosti dle platného územního plánu
obce. Zm⇤nou ⇥. 3 územního plánu je dáno vymezenou plochu Z2 prov⇤⇧it územní studií s ohledem na
krajinn ráz (pohledov⇤ exponované území). Zm⇤nou nejsou navrhovány ⌦ádné nové v ⌃kové stavby,
zaji⌃t⇤no je zachování dimenze, m⇤⇧ítka a hmot tradi⇥ní architektury u nové v stavby situované v cenn ch
lokalitách se soust⇧ed⇤n mi hodnotami krajinného rázu. Jsou nadále respektovány územním plánem
vyspecifikované objekty památkového zájmu v Jivin⇤. Lokality zm⇤n se net kají ani vymezené vesnické
památkové zóny Kle⌃t⇤nice zasahující do katastrálního území Jivina u Ho⇧ovic.
nové liniové stavby e⌦it tak, aby byla zachována pr chodnost krajiny pro zaji⌦t⌥ní migrace ivo⌃i⌦n ch druh ,
Zm⇤na ÚP ⇥. 3 Jivina nenavrhuje ⌦ádné nové liniové stavby v krajin⇤. Pro v hledové období je ve smyslu
ZÚR SK respektována obchvatová trasa p⇧elo⌦ky silnice II/117 procházející po severov chodním obvodu
katastrálního území Jivina u Ho⇧ovic mimo zastav⇤né území Komárova a obce Jivina. Trasa ve⇧ejn⇤
prosp⇤⌃né stavby D095 - koridor pro silni⇥ní obchvat II/117 je respektována, zm⇤nou ⇥. 3 ÚP Jivina je koridor
pod ozna⇥ením VD1 zapracován jako p⇧ekryvná vrstva k plochám s rozdíln m zp sobem vyu⌦ití
nezastav⇤ného území - ve⇧ejn⇤ prosp⇤⌃ná stavba.
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-

-

-

-

-

-

Migrace ⌦ivo⇥i⌃n ch druh je zaji⌃t⇤na vymezením prvk územního systému ekologické stability a
vymezením ploch nezastav⇤ného území vodních a vodohospodá⇧sk ch, lesních, p⇧írodních a ploch
smí⌃en ch.
Územním plánem jsou navr⌦eny ú⇥elové komunikace v ⇥ástech dnes intenzivn⇤ zem⇤d⇤lsky
obhospoda⇧ovan ch v rámci opat⇧ení v krajin⇤ N 3, N 4 (na obecním pozemku 320/5 mezi plochami Z3/Z6a
a Z3/Z6b a na obecním pozemku 320/20). Komunikace navazují na stávající ⇥i navr⌦en systém ploch
ve⇧ejn ch prostranství - komunikací.
definovat podmínky e⌦ící konflikt zastav⌥n ch území a zastaviteln ch ploch s ochranou ZPF, PUPL nebo
chrán⌥n ch území,
Zm⇤nou ÚP jsou navr⌦eny nové zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu v marginálním rozsahu. Nová
v stavba je prioritn⇤ navrhována v p⇧irozen ch prostorov ch rezervách v existující zástavb⇤ v p⇧ímé
návaznosti na stávající komunika⇥ní systém (tedy bez nároku na vytvo⇧ení nov ch obslu⌦n ch a
nepr jezdn ch obslu⌦n ch komunikací do hloubky parcel).
P⇧ed zástavbou je nadále chrán⇤na údolní niva Jalového potoka. Stávající území samot je stabilizováno a
není dále územn⇤ rozvíjeno. Lokality ur⇥ené zm⇤nou k zastav⇤ní nezasahují do území rizik (poddolovaná
území, sesuvná území, území záplav). Sou⇥ástí od vodn⇤ní je vyhodnocení p⇧edpokládan ch d sledk
navrhovaného ⇧e⌃ení na ZPF. ádné p dy spadající do zem⇤d⇤lské p dy I. a II. t⇧ídy ochrany nejsou zm⇤nou
navrhovány k záboru. Nov⇤ vymezená lokalita Z3/Z4 se tém⇤⇧ celá nachází v hranici 50 m od lesa. Stavba
blí⌦e jak 50 m od hranic lesa je pouze v jime⇥n⇤ mo⌦ná za podmínek dan ch v navazujícím ⇧ízení.
zajistit p irozen p echod mezi zastav⌥n m a nezastav⌥n m územím nap . v sadbou zelen⌥ a propojením
zastav⌥ného území s volnou krajinou sítí komunikací pro p⌥⌦í a cyklisty; ka dou novou zastavitelnou plochu
doplnit na hranici s nezastav⌥n m územím pruhy zelen⌥,
Zm⇤na ÚP ⇥. 3 Jivina respektuje, ⌦e obec je v p⇧ímém kontaktu s v znamn mi krajinn mi prvky (les, údolní
niva). Po⌦adavky vychází z konkrétních zám⇤r . Pro smí⌃enou obytnou (venkovskou) funkci jsou v
zastav⇤ném území navr⌦eny dv⇤ lokality Z3/Z4 a Z3/Z5 (zde ji⌦ jedna stavba RD stojí). Lokalita Z3/Z7 je
jediná ur⇥ená zm⇤nou ⇥.3 ÚP pro zástavbu vn⇤ zastav⇤ného území. Plocha je zd vodnitelná, nebo⌥ je ur⇥ená
pro ú⇥ely v stavby jednoho domu navazujícího na stávající novostavbu. Dal⌃í úpravy souvisí s zp⇧esn⇤ním
regulativ funk⇥ního a prostorového uspo⇧ádání zejména s ohledem na stávající urbanistické hodnoty
vesnice. Zm⇤nou ⇥. 3 územního plánu jsou vymezeny plochy sídelní zelen⇤ - zele⌅ soukromá a vyhrazená
Z3/Z1a, b, c; Z3/Z3; Z3/Z6a, b. V t⇤chto v⌃ech p⇧ípadech se jedná o úpravu dle sou⇥asného stavu vyu⌦ívání.
Koncepce dopravní a technické obsluhy se nem⇤ní. Plochy zm⇤ny s p⇧edpokládanou zástavbou navazují na
stávající dopravní systém resp. komunika⇥ní dostupnost je zaji⌃t⇤na prost⇧ednictvím vazeb na stávající
komunika⇥ní sí⌥.
zabránit p eru⌦ování migra⌃ních cest zp sobenému roz⌦i ováním zastaviteln ch území a bariérami ve ejné
infrastruktury (zejména dopravní) a plot ,
Prostupnost krajiny je zaji⌃t⇤na stávající i navr⌦enou cestní sítí. Migrace ⌦ivo⇥i⌃n ch druh je zaji⌃t⇤na
vymezením prvk územního systému ekologické stability a vymezením ploch nezastav⇤ného území vodních
a vodohospodá⇧sk ch, lesních, p⇧írodních a ploch smí⌃en ch. Prostupnost krajinou nesmí b t naru⌃ena
oplocením pozemk ve volné krajin⇤ vyjma ploch specifikovan ch v kapitole f.v rokové ⇥ásti. Do⇥asná
oplocení pastvin pomocí ohradníku ⇥i d⇧ev⇤n ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá⇧sk ch zví⇧at a koní
nebo lesnick ch oplocenek nesmí naru⌃ovat sí⌥ místních a ú⇥elov ch komunikací a bránit volné migraci
⌦ivo⇥ich a pr chodnosti krajinou.
Pro v hledové období je ve smyslu ZÚR SK respektována obchvatová trasa p⇧elo⌦ky silnice II/117 procházející
po severov chodním obvodu katastrálního území Jivina u Ho⇧ovic mimo zastav⇤né území Komárova a obce
Jivina. Koncepce ob⇥anské vybavenosti se nem⇤ní, stávající ob⇥anská vybavenost z stává zachována.
koordinovat vyu ití území i prostorové e⌦ení staveb na okrajích katastr , zejména v p ípadech, kdy dochází k
propojení zastav⌥n ch území,
Zm⇤nou ⇥.3 je i nadále zohledn⇤na stávající urbanistická struktura sídla a charakter a vyu⌦ití nezastav⇤ného
území.Zm⇤nou ÚP nedochází k propojení staveb na hranicích katastr . Upravena je návaznost regionálních
prvk ÚSES na hranicích s k.ú. Kle⌃t⇤nice (Komárov) a k.ú. Kva⌅ a Zaje⇥ov (obec Zaje⇥ov), k.ú. Ole⌃ná u
Ho⇧ovic.
vzhledem k § 18 odst. 5 stavebního zákona je nutné e⌦it podmínky prostorového uspo ádání staveb v
nezastav⌥ném území,
Pro umíst⇤ní, uspo⇧ádání a architektonické ztvárn⇤ní staveb v nezastav⇤ném území jsou stanoveny
podmínky pro vyu⌦ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu⌦ití specifikované v kapitole f. v rokové ⇥ásti ÚP.
Nep⇧ípustné je vyu⌦ití staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona.
up esnit pravidla pro zaji⌦t⌥ní funk⌃nosti USES, pro revitalizaci nefunk⌃ních ⌃asti biokoridor , pro zaji⌦t⌥ní
migrace ivo⌃i⌦n ch druh .
Podmínka respektována. V rámci zm⇤ny ⇥. 3 ÚP Jivina jsou up⇧esn⇤na pravidla pro zaji⌃t⇤ní funk⇥nosti ÚSES,
pro zaji⌃t⇤ní migrace ⌦ivo⇥i⌃n ch druh . Uvedeno v kap. e.3) textu v rokové ⇥ásti.
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g)

Soulad s cíli a úkoly územního plánování
g.1) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
Cíle územního plánování stanovené v §
18 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e⌦ení Zm⌥ny ⌃. 3 ÚP Jivina

1

Cílem územního plánování je vytvá et
p edpoklady pro v stavbu a pro
udr iteln rozvoj území, spo⌃ívající ve
vyvá eném vztahu podmínek pro
p íznivé ivotní prost edí, pro
hospodá sk rozvoj a pro soudr nost
spole⌃enství obyvatel území a kter
uspokojuje pot eby sou⌃asné generace,
ani by ohro oval podmínky ivota
generací budoucích.

Zm⌥nou ÚP jsou navr eny nové zastavitelné plochy pro obytnou
zástavbu v marginálním rozsahu. Nová v stavba je prioritn⌥
navrhována v p irozen ch prostorov ch rezervách v existující zástavb⌥
v p ímé návaznosti na stávající komunika⌃ní systém (tedy bez nároku
na vytvo ení nov ch obslu n ch a nepr jezdn ch obslu n ch
komunikací do hloubky parcel). Pot eba vymezení Z3/4 vznikla z
po adavku spojit stávající hospoda ení (malochov ovcí) v zahrad⌥ s
bydlením. U plochy Z3/5 se jedná o úpravu související se sou⌃asn m
stavem vyu ívání - plocha má charakter proluky. Lokalita Z3/7 je
ur⌃ená pro jeden rodinn d m navazující na protilehlou stavbu. V
souvislosti s touto lokalitou je navr eno opat ení v krajin⌥ Z3/N8.

2

Územní plánování zaji⌦↵uje p edpoklady
pro udr iteln rozvoj území soustavn m
a komplexním e⌦ením ú⌃elného vyu ití
a prostorového uspo ádání území s
cílem dosa ení obecn⌥ prosp⌥⌦ného
souladu ve ejn ch a soukrom ch zájm
na rozvoji území. Za tím ú⌃elem sleduje
spole⌃ensk a hospodá sk potenciál
rozvoje.

Po adavky vychází z konkrétních zám⌥r . Pro smí⌦enou obytnou
(venkovskou) funkci jsou v zastav⌥ném území navr eny dv⌥ lokality
Z3/Z4 a Z3/Z5 (zde ji jedna stavba RD stojí). Lokalita Z3/Z7 je jediná
ur⌃ená zm⌥nou ⌃.3 ÚP pro zástavbu vn⌥ zastav⌥ného území. Plocha je
zd vodnitelná, nebo↵ je ur⌃ená pro ú⌃ely v stavby jednoho domu
navazujícího na stávající novostavbu.
Dal⌦í úpravy souvisí s zp esn⌥ním regulativ funk⌃ního a prostorového
uspo ádání zejména s ohledem na stávající urbanistické hodnoty
vesnice. Zm⌥nou ⌃. 3 územního plánu jsou vymezeny plochy sídelní
zelen⌥ - zele soukromá a vyhrazená Z3/Z1a, b, c; Z3/Z3; Z3/Z6a, b. V
t⌥chto v⌦ech p ípadech se jedná o úpravu dle sou⌃asného stavu
vyu ívání.
Koncepce dopravní a technické obsluhy se nem⌥ní. Plochy zm⌥ny s
p edpokládanou zástavbou navazují na stávající dopravní systém resp.
komunika⌃ní dostupnost je zaji⌦t⌥na prost ednictvím vazeb na
stávající komunika⌃ní sí↵. Pro v hledové období je ve smyslu ZÚR SK
respektována obchvatová trasa p elo ky silnice II/117 procházející po
severov chodním obvodu katastrálního území Jivina u Ho ovic mimo
zastav⌥né území Komárova a obce Jivina. Koncepce ob⌃anské
vybavenosti se nem⌥ní, stávající ob⌃anská vybavenost z stává
zachována.

3

Orgány územního plánování postupem
podle tohoto zákona koordinují ve ejné
i soukromé zám⌥ry zm⌥n v území,
v stavbu a jiné ⌃innosti ovliv ující
rozvoj území a konkretizují ochranu
ve ejn ch zájm vypl vajících ze
zvlá⌦tních právních p edpis .

Není zále itostí projektanta - zhotovitele zm⌥ny ÚP.
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Cíle územního plánování stanovené v §
18 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e⌦ení Zm⌥ny ⌃. 3 ÚP Jivina

4

Územní plánování ve ve ejném zájmu
chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a
civiliza⌃ní hodnoty území, v⌃etn⌥
urbanistického, architektonického a
archeologického d⌥dictví. P itom chrání
krajinu jako podstatnou slo ku prost edí
ivota obyvatel a základ jejich
toto nosti. S ohledem na to ur⌃uje
podmínky pro hospodárné vyu ívání
zastav⌥ného území a zaji⌦↵uje ochranu
nezastav⌥ného území a
nezastaviteln ch pozemk . Zastavitelné
plochy se vymezují s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru vyu ití
zastav⌥ného území.

Zm⌥nou ⌃. 3 ÚP Jivina není urbanistická koncepce m⌥n⌥na.
Zm⌥nou ÚP jsou navr eny nové zastavitelné plochy pro obytnou
zástavbu v marginálním rozsahu. Nová v stavba je prioritn⌥
navrhována v p irozen ch prostorov ch rezervách v existující zástavb⌥
v p ímé návaznosti na stávající komunika⌃ní systém (tedy bez nároku
na vytvo ení nov ch obslu n ch a nepr jezdn ch obslu n ch
komunikací do hloubky parcel).
P ed zástavbou je nadále chrán⌥na údolní niva Jalového potoka.
Stávající území samot je stabilizováno a není dále územn⌥ rozvíjeno.
Zm⌥nou nejsou navrhovány ádné nové v ⌦kové stavby, zaji⌦t⌥no je
zachování dimenze, m⌥ ítka a hmot tradi⌃ní architektury u nové
v stavby situované v cenn ch lokalitách se soust ed⌥n mi hodnotami
krajinného rázu.
Jsou nadále respektovány územním plánem vyspecifikované objekty
památkového zájmu v Jivin⌥. Lokality zm⌥n se net kají ani vymezené
vesnické památkové zóny Kle⌦t⌥nice zasahující do katastrálního území
Jivina u Ho ovic.
Území obce Jivina je územím s archeologick mi nálezy. Dle ÚAP je do
koordina⌃ního v kresu nov⌥ zakreslena archeologická zóna II. stupn⌥
zasahující historické jádro Jiviny.
Zm⌥nou ÚP ⌃. 3 Jivina byla prov⌥ ena návaznost navazujících prvk
ÚSES v rámci sousedních územních plán obcí Komárov a Zaje⌃ov a
zp esn⌥na s ohledem na po adavky vycházející ze ZÚR SK.

5

V nezastav⌥ném území lze v souladu s
jeho charakterem umis↵ovat stavby,
za ízení, a jiná opat ení pouze pro
zem⌥d⌥lství, lesnictví, vodní
hospodá ství, t⌥ bu nerost , pro
ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou
dopravní a technickou infrastrukturu,
pro sni ování nebezpe⌃í ekologick ch a
p írodních katastrof a pro odstra ování
jejich d sledk , a dále taková technická
opat ení a stavby, které zlep⌦í podmínky
jeho vyu ití pro ú⌃ely rekreace a
cestovního ruchu, nap íklad cyklistické
stezky, hygienická za ízení, ekologická a
informa⌃ní centra. Uvedené stavby,
za ízení a jiná opat ení v⌃etn⌥ staveb,
které s nimi bezprost edn⌥ souvisejí
v⌃etn⌥ oplocení, lze v nezastav⌥ném
území umis↵ovat v p ípadech, pokud je
územn⌥ plánovací dokumentace
v slovn⌥ nevylu⌃uje.

Je e⌦eno v rámci aktualizovan ch podmínek pro vyu ití ploch s
rozdíln m zp sobem vyu ití.

Na nezastaviteln ch pozemcích lze
v jime⌃n⌥ umístit technickou
infrastrukturu zp sobem, kter
neznemo ní jejich dosavadní u ívání.

Je e⌦eno v rámci podmínek pro vyu ití ploch s rozdíln m zp sobem
vyu ití.

6

Zm⌥nou ⌃.3 je i nadále zohledn⌥na stávající urbanistická struktura
sídla a charakter a vyu ití nezastav⌥ného území.

g.2) Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování

a

Úkoly územního plánování
stanovené v § 19
stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e⌦ení Zm⌥ny ⌃. 3 ÚP Jivina

zji⌦↵ovat a posuzovat stav
území, jeho p írodní,
kulturní a civiliza⌃ní
hodnoty,

Zm⌥nou ⌃.3 byly zohledn⌥ny hodnoty e⌦eného území, které nejsou dot⌃eny. Jako
podklad pro zm⌥nu ⌃.3 územního plánu obce byl pou it zejména vlastní pr zkum
projektanta zm⌥ny ⌃.3. Zm⌥nou ⌃.3 do⌦lo v souladu s tímto písmenem k
aktualizaci stavu území. Byla aktualizována hranice zastav⌥ného území.
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Úkoly územního plánování
stanovené v § 19
stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e⌦ení Zm⌥ny ⌃. 3 ÚP Jivina

b

stanovovat koncepci
rozvoje území, v⌃etn⌥
urbanistické koncepce s
ohledem na hodnoty a
podmínky území,

Koncepce rozvoje e⌦eného území se zm⌥nou ⌃.3 nem⌥ní a z stává v✏platnosti dle
platného územního plánu obce. Zm⌥nou ⌃. 3 územního plánu je dáno vymezenou
plochu Z2 prov⌥ it územní studií s ohledem na krajinn ráz (pohledov⌥
exponované území).

c

prov⌥ ovat a posuzovat
pot ebu zm⌥n v území,
ve ejn zájem na jejich
provedení, jejich p ínosy,
problémy, rizika s ohledem
nap íklad na ve ejné zdraví,
ivotní prost edí,
geologickou stavbu území,
vliv na ve ejnou
infrastrukturu a na její
hospodárné vyu ívání,

Po adavky vychází z konkrétních zám⌥r . Pro smí⌦enou obytnou (venkovskou)
funkci jsou v zastav⌥ném území navr eny dv⌥ lokality Z3/Z4 a Z3/Z5 (zde ji jedna
stavba RD stojí). Lokalita Z3/Z7 je jediná ur⌃ená zm⌥nou ⌃.3 ÚP pro zástavbu vn⌥
zastav⌥ného území. Plocha je zd vodnitelná, nebo↵ je ur⌃ená pro ú⌃ely v stavby
jednoho domu navazujícího na stávající novostavbu. Dal⌦í úpravy souvisí s
zp esn⌥ním regulativ funk⌃ního a prostorového uspo ádání zejména s ohledem
na stávající urbanistické hodnoty vesnice. Zm⌥nou ⌃. 3 územního plánu jsou
vymezeny plochy sídelní zelen⌥ - zele soukromá a vyhrazená Z3/Z1a, b, c; Z3/Z3;
Z3/Z6a, b. V t⌥chto v⌦ech p ípadech se jedná o úpravu dle sou⌃asného stavu
vyu ívání.
Koncepce dopravní a technické obsluhy se nem⌥ní. Plochy zm⌥ny s
p edpokládanou zástavbou navazují na stávající dopravní systém resp.
komunika⌃ní dostupnost je zaji⌦t⌥na prost ednictvím vazeb na stávající
komunika⌃ní sí↵.Pro v hledové období je ve smyslu ZÚR SK respektována
obchvatová trasa p elo ky silnice II/117 procházející po severov chodním obvodu
katastrálního území Jivina u Ho ovic mimo zastav⌥né území Komárova a obce
Jivina. Koncepce ob⌃anské vybavenosti se nem⌥ní, stávající ob⌃anská vybavenost
z stává zachována.
Lokality ur⌃ené zm⌥nou k zastav⌥ní nezasahují do území rizik (poddolovaná
území, sesuvná území, území záplav). Nov⌥ vymezená lokalita Z3/Z4 se tém⌥ celá
nachází v hranici 50 m od lesa. Stavba blí e jak 50 m od hranic lesa je pouze
v jime⌃n⌥ mo ná za podmínek dan ch v navazujícím ízení.

d

stanovovat urbanistické,
architektonické a estetické
po adavky na vyu ívání a
prostorové uspo ádání
území a na jeho zm⌥ny,
zejména na umíst⌥ní,
uspo ádání a e⌦ení staveb,

Zm⌥nou ⌃.3 nedojde k ovlivn⌥ní stávající urbanistické struktury obce. Zm⌥nou ⌃. 3
územního plánu je dáno vymezenou plochu Z2 prov⌥ it územní studií s ohledem
na krajinn ráz (pohledov⌥ exponované území).

e

stanovovat podmínky pro
provedení zm⌥n v území,
zejména pak pro umíst⌥ní
a uspo ádání staveb s
ohledem na stávající
charakter a hodnoty území,

Zm⌥na ⌃.3 upravuje podmínky vyu ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití, v⌃etn⌥
podmínek pro nové zastavitelné plochy.
Zm⌥nou jsou upraveny regulativy prostorového uspo ádání území s cílem
nep im⌥ en⌥ nezahu⌦↵ovat zástavbu v zastav⌥ném území, respektovat stávající
urbanistickou strukturu a v ⌦kovou hladinu.
Zm⌥nou jsou upraveny regulativy prostorového uspo ádání území s cílem
nep im⌥ en⌥ nezahu⌦↵ovat zástavbu v zastaviteln ch plochách a vytvá et podmínky
pro dostate⌃né rekrea⌃ní zázemí (zahrady) nov ch stavebních pozemk .

f

stanovovat po adí
provád⌥ní zm⌥n v území
(etapizaci),

Není p edm⌥tem zm⌥ny.

g

vytvá et v území podmínky
pro sni ování nebezpe⌃í
ekologick ch a p írodních
katastrof a pro
odstra ování jejich
d sledk , a to p írod⌥
blízk m zp sobem,

S✏ohledem na charakter zm⌥ny ⌃.3 není v✏dokumentaci e⌦eno a z stává
v✏platnosti dle vydaného územního plánu obce.

h

vytvá et v území podmínky
pro odstra ování d sledk
náhl ch hospodá sk ch
zm⌥n,

S✏ohledem na charakter zm⌥ny ⌃.3 není v✏dokumentaci e⌦eno a z stává
v✏platnosti dle vydaného územního plánu obce.
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Úkoly územního plánování
stanovené v § 19
stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e⌦ení Zm⌥ny ⌃. 3 ÚP Jivina

i

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

Zm⌥nou ⌃. 3 územního plánu je dáno vymezenou plochu Z2 prov⌥ it územní studií
s ohledem na krajinn ráz (pohledov⌥ exponované území).

j

prov⌥ ovat a vytvá et v
území podmínky pro
hospodárné vynakládání
prost edk z ve ejn ch
rozpo⌃t na zm⌥ny v
území,

Není p edm⌥tem zm⌥ny.

k

vytvá et v území podmínky
pro zaji⌦t⌥ní civilní ochrany,

S✏ohledem na charakter zm⌥ny ⌃.3 není v✏dokumentaci e⌦eno a z stává
v✏platnosti dle vydaného územního plánu obce.

l

ur⌃ovat nutné asana⌃ní,
rekonstruk⌃ní a rekultiva⌃ní
zásahy do území,

V e⌦eném území nebylo nutné e⌦it asana⌃ní ani rekultiva⌃ní zásahy do území.

m

vytvá et podmínky pro
ochranu území podle
zvlá⌦tních právních
p edpis p ed negativními
vlivy zám⌥r na území a
navrhovat kompenza⌃ní
opat ení, pokud zvlá⌦tní
právní p edpis nestanoví
jinak,

Není p edm⌥tem zm⌥ny.

n

regulovat rozsah ploch pro
vyu ívání p írodních zdroj ,

S✏ohledem na charakter zm⌥ny ⌃.3 není v✏dokumentaci e⌦eno a z stává
v✏platnosti dle vydaného územního plánu obce.

o

uplat ovat poznatky
zejména z obor
architektury, urbanismu,
územního plánování a
ekologie a památkové
pé⌃e.

P i zpracování zm⌥ny ⌃.3 územního plánu obce byly zohledn⌥ny aktuální poznatky
z v ⌦e uveden ch obor , které byly aplikovány zejména p i úprav⌥ podmínek pro
vyu ití ploch s rozdíln m vyu itím.

Zm⌥na ⌃.3 územního plánu Jivina je v✏souladu s✏cíli a úkoly územního plánování.

h)

V sledek p ezkoumání návrhu zm⌥ny územního plánu s po adavky stavebního zákona a
jeho provád⌥cích p edpis↵
Návrh zm⌥ny je zpracován v souladu se zákonem ⌃. 383/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn⌥ní pozd⌥j⌦ích p edpis a p im⌥ en⌥ v rozsahu p ílohy ⌃. 7 vyhlá⌦ky ⌃. 500/2006 Sb. a vychází z
metodického doporu⌃ení MMR.
V✏návrhu zm⌥ny byly prov⌥ eny a dopln⌥ny dal⌦í regulativy (podmínky vyu ití ploch ) stanovené v✏závazné
⌃ásti. Zm⌥nou se nevytvá ejí mo nosti st etu s po adavky vypl vajícími z✏nad azené dokumentace.
Sou⌃ástí v roku jsou tyto v kresy resp. v ezy t kající se zájmové oblasti
V.1
V kres základního ⌃len⌥ní území (M1 : 5000);
V.2
Hlavní v kres (M1 : 5000).
V.3
V kres ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb, opat ení a asanací (M1:5000).
Sou⌃ástí od vodn⌥ní jsou tyto v kresy resp. v ezy t kající se zájmové oblasti
B
Koordina⌃ní v kres (M 1:5 000);
C
V kres p edpokládan ch zábor p dního fondu (M 1:5 000).
P i práci byly vyu ity zejména tyto podklady:
ZÚR St edo⌃eského kraje (2. aktualizace);
Územn⌥ analytické podklady ORP Ho ovice (2016);
Územní plán Jivina;
16
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-

Pochozí pr zkum;
Konzultace s pov⌥ en m zastupitelem obecního ú adu a s po izovatelem.

i)
V sledek p ezkoumání návrhu zm⌥ny územního plánu s po adavky zvlá⌦tních právních p edpis↵ a se
stanovisky dot⌃en ch orgán↵ podle zvlá⌦tních právních p edpis↵, pop ípad⌥ s v sledkem e⌦ení rozpor↵
Dot⌃ené orgány ve sv ch stanoviscích podle zvlá⌦tních p edpis neuplatnily ádné po adavky. Rozpory se
nevyskytly.
j)

Zpráva o vyhodnocení vliv↵ na udr iteln rozvoj území obsahující základní informace o
v sledcích tohoto vyhodnocení v⌃etn⌥ v sledk↵ vyhodnocení vliv↵ na ivotní prost edí
Krajsk ú ad St edo⌃eského kraje a základ⌥ ust. § 10i odst.2 zákona ⌃. 200/2001 Sb., o posuzování vliv na
ivotní prost edí, ve zn⌥ní pozd⌥j⌦ích p edpis nepo aduje zpracovat vyhodnocení vliv na ivotní prost edí. P íslu⌦n
orgán ochrany p írody sv m stanoviskem vylou⌃il v znamn vliv koncepce na území Natura 2000 podle ustanovení § 45i
zákona ⌃. 214/1992 Sb., o ochran⌥ p írody a krajiny, ve zn⌥ní pozd⌥j⌦ích p edpis .
k)

Stanovisko krajského ú adu podle § 55b odst. 4
Krajsk ú ad St edo⌃eského kraje uplatnil dne 29.3.2021 stanovisko SZ 034488/2021/KUSK ÚS⇤/JP, ve kterém
upozornil na nedostatky, spo⌃ívající v✏doporu⌃ení regulativ pro po adovanou územní studii.

l)

Sd⌥lení, jak bylo stanovisko podle § 55b odst. 4 zohledn⌥no
Na základ⌥ usnesení zastupitelstva obce Jivina ⌃. 2/2021 bod ⌃. 7 ze dne 11. 5. 2021 byla ⌃ást textu obsahující
doporu⌃ené regulativy ze zm⌥ny územního plánu odstran⌥na. Uvedená úprava byla zapracována do dokumentace
p edlo ené zastupitelstvu ke schválení.
m)

Komplexní zd↵vodn⌥ní p ijatého e⌦ení
m.1) Základní údaje o e⌦eném území
plochy zm⌥n v zastav⌥ném území - zastavitelné plochy s navr en m funk⌃ním vyu itím

ozna⌃ení zp sob vyu ití zp sob vyu ití plochy
zm⌥ny
plochy v ÚP navr en zm⌥nou 3 ÚP

Z3/Z1a,
plochy
b, c p írodní

plochy sídelní zelen⌥ zele soukromá a
vyhrazená
plochy ob⌃anského
vybavení - sportovní
za ízení
plochy sídelní zelen⌥ zele soukromá a
vyhrazená

veliko
st
(ha)

limit

lesní
pozemek;
0,1
prvek ÚSES
- LBC 12

0,013

OP lesa

dle evidence KN sportovi⌦t⌥ a
rekrea⌃ní plocha - úprava dle
sou⌃asného stavu vyu ívání
dle evidence KN zahrada úprava dle sou⌃asného stavu
vyu ívání

-

plochy lesní

Z3/Z3

plochy
ve ejn ch
prostranství

Z3/Z4

plochy sídelní
zelen⌥ - zele plochy smí⌦ené obytné
soukromá a
(venkovské)
vyhrazená

0,17

Z3/Z5

plochy sídelní
zelen⌥ - zele plochy smí⌦ené obytné
soukromá a
(venkovské)
vyhrazená

0,28

na ⌃ásti plochy vydané stavební
povolení na stavbu rodinného
domu

maximáln⌥
dva rodinné
domy

0,83

dle evidence KN orná p da V.
t ídy ochrany ZPF; úprava dle
sou⌃asného stavu vyu ívání oplocené pozemky vyu ívané
jako zahrady související s ji
realizovanou v stavbou

drobné stavby
rekrea⌃ního
zázemí ke
stávajícím
rodinn m
dom m dle
po adavk
vlastník

celkem

OP lesa

rozhodnutí o trvalém odn⌥tí
lesních pozemk - úprava dle
sou⌃asného stavu vyu ívání

potenciál pro
v stavbu

Z3/Z2

navr ené
plochy
plochy sídelní zelen⌥ Z3/Z6a, b smí⌦ené
zele soukromá a
nezastav⌥néh vyhrazená
o území(N4)

0,044

vydaná stanoviska a rozhodnutí

1,4370

OP lesa !

-

maximáln⌥
jeden rodinn
dle evidence KN zahrada,
d ms
neplodná p da
ohledem na
blízkost lesa
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plochy zm⌥n v nezastav⌥ném území - zastavitelné plochy s navr en m funk⌃ním vyu itím
ozna⌃ení
zm⌥ny

Z3/Z7

zp sob vyu ití
plochy v ÚP

plochy zem⌥d⌥lské

zp sob vyu ití plochy
velikost
navr en zm⌥nou 3
(ha)
ÚP
plochy smí⌦ené
obytné (venkovské)

celkem

0,273

limit

vydaná stanoviska
a rozhodnutí

trval travní porost
- V. t ída ochrany
ZPF

potenciál pro
v stavbu

maximáln⌥
- jeden rodinn
d m

0,2730

plochy zm⌥n v nezastav⌥ném území - plochy opat ení v krajin⌥
ozna⌃ení
zm⌥ny
Z3/N8

zp sob vyu ití
plochy v ÚP

zp sob vyu ití plochy
velikost
navr en zm⌥nou 3
(ha)
ÚP

plochy smí⌦ené
plochy zem⌥d⌥lské
nezastav⌥ného území

celkem

limit

vydaná stanoviska
a rozhodnutí

trval travní porost
- stávající liniov
0,085
krajinn prvek k
ochran⌥
0,0850

potenciál pro
v stavbu

-

-

plochy zm⌥n v nezastav⌥ném území - po adavky se ZÚR (VPO a VPS) koordinováno se sousedními územními
plány obcí Komárov a Zaje⌃ov
ozna⌃ení
zm⌥ny

Z3/N9

Z3/N10

zp sob vyu ití
plochy v ÚP

zp sob vyu ití plochy
velikost
navr en zm⌥nou 3
(ha)
ÚP

plochy
zem⌥d⌥lské,
plochy smí⌦ené
nezastav⌥ného
území

plochy p írodní

plochy lesní

p ekryvná funkce,
plochy lesní

Z3/11 p ekryvná funkce,
D09 plochy zem⌥d⌥lské
plochy zem⌥d⌥lské
5
celkem

limit

popis

trval travní porost
p eva uje dle dopln⌥ní RC 1422
11
evidence KN; VPO Kle⌦t⌥nice
ZÚR SK
2,8

23

potenciál pro
v stavbu

-

pozemek ur⌃en k
dopln⌥ní RK 1175
pln⌥ní funkce lesa
(Pod Krkav⌃inou dle evidence KN;
Kle⌦t⌥nice)
VPO - ZÚR SK
orná p da
plocha koridoru
v hledov⌥
p eva uje dle
pro v hledov
obchvat silnice
evidence KN; VPS
silni⌃ní obchvat
II/117
D095 - ZÚR SK
Komárova

36,8000

m.2) Dopl ující informace a zd↵vodn⌥ní (ve ⌃len⌥ní textové ⌃ásti územního plánu)
Vymezení zastav⌥ného území
Zm⌥nou ⌃.3 ÚP byla dle aktuální mapy evidence KN vymezena hranice zastav⌥ného území k datu 24. 7. 2020.
Po⌃et zastav⌥n ch území se zm⌥nou nezm⌥nil, jsou vymezena ⌃ty i zastav⌥ná území (Jivina, samota U Hude⌃k ,
pozemek technické vybavenosti, TVP Zaje⌃ov).
Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Zm⌥nou ⌃. 3 ÚP Jivina není základní koncepce m⌥n⌥na.
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Urbanistická koncepce, ochrana kulturních hodnot

Jivina - pohled od v chodu
Zm⌥nou ⌃. 3 ÚP Jivina není urbanistická koncepce m⌥n⌥na. Návrh plo⌦ného a prostorového uspo ádání území
není zásadn⌥ m⌥n⌥n.
S ohledem na charakter zástavby jsou zm⌥nou nastaveny podmínky prostorového uspo ádání pro tyto plochy:
- plochy smí⌦ené obytné (venkovské)
- plochy smí⌦ené obytné (venkovské) - historické jádro
- plochy bydlení (rodinné domy)
- plochy sídelní zelen⌥ - zele soukromá a vyhrazená.
Pro smí⌦enou obytnou (venkovskou) funkci jsou v zastav⌥ném území navr eny dv⌥ lokality Z3/Z4 a Z3/Z5
(zde ji jedna stavba RD stojí). Lokalita Z3/Z7 je jediná ur⌃ená zm⌥nou ⌃.3 ÚP pro zástavbu vn⌥ zastav⌥ného území.
Plocha je zd vodnitelná, nebo↵ je ur⌃ená pro ú⌃ely v stavby jednoho domu navazujícího na stávající novostavbu. Dal⌦í
úpravy souvisí s zp esn⌥ním regulativ funk⌃ního a prostorového uspo ádání zejména s ohledem na stávající
urbanistické hodnoty vesnice.
Zm⌥nou ⌃. 3 územního plánu je dáno vymezenou plochu Z2 prov⌥ it územní studií s ohledem na krajinn ráz
(pohledov⌥ exponované území). Zm⌥nou ⌃. 3 územního plánu jsou vymezeny plochy sídelní zelen⌥ - zele soukromá a
vyhrazená Z3/Z1a, b, c; Z3/Z3; Z3/Z6a, b. V t⌥chto v⌦ech p ípadech se jedná o úpravu dle sou⌃asného stavu vyu ívání.
Pro plochy sídelní zelen⌥ - zele soukromá a vyhrazená jsou upraveny regulativy funk⌃ního vyu ívání.
Regulativy funk⌃ního vyu ívání jsou nov⌥ nastaveny i pro plochy sídelní zelen⌥ - zele ve ejná (návrhové
plochy dle ÚP).
Ochrana a rozvoj hodnot území
Vymezené hodnoty územním plánem nejsou zm⌥nou ⌃. 3 ÚP dot⌃eny.
Jsou respektovány vyspecifikované objekty památkového zájmu v Jivin⌥. Lokality zm⌥n se net kají ani vymezené
vesnické památkové zóny Kle⌦t⌥nice zasahující do katastrálního území Jivina u Ho ovic.
Celé území obce Jivina je územím s archeologick mi nálezy. Do koordina⌃ního v kresu je nov⌥ zakreslena
archeologická zóna II. stupn⌥ zasahující historické jádro Jiviny.
Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravní obsluhy se nem⌥ní.
Dle aktuálních podklad (ÚAP) se zájmového území (k.ú. Jivina u Ho ovic) net kají zájmy leti⌦t⌥ Ho ovice.
Pro v hledové období je ve smyslu ZÚR SK respektována obchvatová trasa p elo ky silnice II/117 procházející
po severov chodním obvodu katastrálního území Jivina u Ho ovic mimo zastav⌥né území Komárova a obce Jivina. Trasa
ve ejn⌥ prosp⌥⌦né stavby D095 - koridor pro silni⌃ní obchvat II/117 je respektována, zm⌥nou ⌃. 3 ÚP Jivina je koridor
pod ozna⌃ením VD1 zapracován jako p ekryvná vrstva k plochám s rozdíln m zp sobem vyu ití nezastav⌥ného území ve ejn⌥ prosp⌥⌦ná stavba.
Plochy zm⌥ny s p edpokládanou zástavbou navazují na stávající dopravní systém resp. komunika⌃ní
dostupnost je zaji⌦t⌥na prost ednictvím vazeb na stávající komunika⌃ní sí↵.
OP silnic není zm⌥nou ⌃. 3 dot⌃eno - nep edpokládá se zde zástavba.
Technická infrastruktura
Koncepce technické obsluhy se nem⌥ní.
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Dle aktuálních podklad (ÚAP) byly v koordina⌃ním v krese aktualizována vedení in en rsk ch sítí v⌃etn⌥
radioreléov ch tras. V obci byla v roce 2013 zbudována nová trafostanice na návsi, dal⌦í posílení uvedené v návrhu ÚP
Jivina není aktuální. Územním plánem navr ená koncepce odvád⌥ní spla⌦kov ch odpadních vod na novou centrální OV
se nem⌥ní.
Plochy zm⌥ny s p edpokládanou zástavbou navazují na stávající systém technické obsluhy území. P es plochy
nejsou vedeny sít⌥, jejich p elo ky by novou zástavbu podmi ovaly.
Ob⌃anské vybavení
Koncepce ob⌃anské vybavenosti se nem⌥ní, stávající ob⌃anská vybavenost z stává zachována.
Nad rámec pokyn pro zpracování zm⌥ny ⌃. 3 ÚP a na základ⌥ aktualizace zastav⌥ného území a pochozích
pr zkum , byla do návrhu zm⌥ny ÚP za azena plocha ⌃ásti obecního sportovi⌦t⌥ s ⌃íseln m ozna⌃ením Z3/2. Jedná se o
zm⌥nu z plochy lesní na plochy ob⌃anského vybavení - sportovní za ízení. Plocha je v zastav⌥ném území, dle evidence
KN se jedná o pozemky “sportovi⌦t⌥ a rekrea⌃ní plocha”. Jde o úpravu dle sou⌃asného stavu vyu ívání. Nejedná se o
zábor PUPFL.
Ve ejná prostranství
Stávající ve ejná prostranství jsou zm⌥nou ⌃.3 respektována. Nová ve ejná prostranství nejsou zm⌥nou
navrhována. Mohou b t vymezena v rámci zm⌥nou ⌃. 3 podmín⌥né územní studie u lokality Z2.
Zm⌥nou ⌃.3 územního plánu Z3/Z3 byla ⌃ást plochy o velikosti cca 130m2 p vodn⌥ ur⌃ená pro ve ejné
prostranství p e azena do plochy sídelní zelen⌥ - zele soukromá a vyhrazená. Jde o úpravu podle sou⌃asného stavu
vyu ívání. Pozemek je zaplocen , dle evidence KN se jedná o zahradu.
Nakládání s odpady
Nové plochy, na kter ch by bylo p ípustné ukládání odpad , nejsou navr eny. Sou⌃asná koncepce
zne⌦kod ování odpad bude uplatn⌥na i pro plochu zm⌥ny ⌃.3 ÚP.
Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce uspo ádání krajiny není zásadn⌥ m⌥n⌥na.
Zm⌥nou územního plánu jsou navr ena opat ení v krajin⌥ (zm⌥ny vyu ití území nestavební povahy). Jedná se
o plochu Z3/N8 ur⌃enou zejména pro doprovodnou liniovou a ochrannou zele . Plocha bude korigovat pohledov⌥
exponovanou zástavbu na ji ním okraji vesnice ve sm⌥ru od v chodu.
Zm⌥nou územního plánu jsou aktualizovány podmínky pro vyu ití a prostorové uspo ádání ploch v
nezastav⌥ném území s ohledem na zachování a podpo ení funkcí krajiny (hospodá ská, ekologická, p doochranná,
vodohospodá ská) a na ochranu krajinného rázu. Pro umíst⌥ní, uspo ádání a architektonické ztvárn⌥ní staveb v
nezastav⌥ném území jsou stanoveny podmínky pro vyu ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití specifikované v kapitole
f. v rokové ⌃ásti ÚP. V krajin⌥ jsou regulativy zp esn⌥ny/zpodrobn⌥ny zejména s ohledem na §18 stavebního zákona.
Územní systém ekologické stability
Z hlediska územního plánování p edstavuje ÚSES jeden z limit vyu ití území (§2 stavebního zákona), kter je
t eba p i e⌦ení územního plánu respektovat jako jeden z p edpoklad zabezpe⌃ení trvalého souladu v⌦ech p írodních,
civiliza⌃ních a kulturních hodnot v území.
Rozli⌦uje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. ÚSES je tedy sí↵ skladebn ch ⌃ástí biocenter, biokoridor a interak⌃ních prvk , které jsou v krajin⌥ na základ⌥ prostorov ch a funk⌃ních kritérií ú⌃eln⌥
rozmíst⌥ny. Podle prostorové funk⌃nosti se rozli⌦ují skladebné prvky funk⌃ní (existující, jednozna⌃n⌥ vymezené) a
navr ené (nefunk⌃ní, rámcov⌥ vymezené). V e⌦eném území se vyskytují prvky regionální (biocentrum a biokoridor) a
prvky lokální (biocentra, biokoridory a interak⌃ní prvky). Regionální biokoridory propojují regionální biocentra (po 5-8
km), jsou v⌥t⌦inou slo ené, v jejich trase jsou v ekologicky p ijateln ch vzdálenostech vlo ena lokální biocentra (po 400
- 700 m). ⌅í ka biokoridoru se pohybuje v rozmezí 40 - 50 m (dle p íslu⌦ného typu spole⌃enstva). Minimální velikost
regionálního biocentra by m⌥la b t 30 ha. Celostátní systém je v dy dopln⌥n místní sítí lokálních biokoridor a lokálních
biocenter.
Dopln⌥na je kapitola t kající se v znamu interak⌃ních prvk v krajin⌥ a ochrana ÚSES.
Regionální ÚSES:
Ze ZÚR SK jsou do zm⌥ny ÚP ⌃. 3 Jivina zapracovány a zp esn⌥ny regionální prvky ÚSES. Jedná se o regionální
biokoridor RK 1174 Kle⌦t⌥nice – Ka ezské rybníky (Zaje⌃ov-Ole⌦ná-Jivina) v⌃etn⌥ vlo eného lokálního biocentra LBC3 a
regionální biocentrum RC 1422 Kle⌦t⌥nice (Komárov, Jivina, Kva , Zaje⌃ov). ZÚR SK vymezují v rámci okrajové ⌃ásti
zájmového území je⌦t⌥ regionální biokoridor RK 1175 Pod Krkav⌃inou - Kle⌦t⌥nice.
Zm⌥nou ÚP ⌃. 3 Jivina byla prov⌥ ena návaznost navazujících prvk ÚSES v rámci sousedních územních plán
obcí Komárov a Zaje⌃ov a zp esn⌥na s ohledem na po adavky vycházející ze ZÚR SK.
Zm⌥nou ⌃. 3 s ozna⌃ením Z3/N9 bylo roz⌦í eno regionální biocentrum RC1422 Kle⌦t⌥nice tak, aby navazovalo
na vymezení ve dvou aktuáln⌥ zpracovávan ch územních plán Komárov a Zaje⌃ov. P evá ná ⌃ást trasy regionálního
biokoridoru RK 1175 Pod Krkav⌃inou – Kle⌦t⌥nice je ji autorizovan ch projektantem ÚSES (Ing. Morávková) zp esn⌥na a
vymezena v rámci územního plánu Komárov (v⌃etn⌥ vo eného LBC 3) podél jihov chodní okrajové ⌃ásti katastrálního
území. Zm⌥nou ⌃. 3 ÚP s ozna⌃ením Z3/N10 byla vymezena ⌃ást tohoto RK 1175 zasahující do jihov chodního cípu
zájmového území tak, aby vymezení koridoru navazovalo na vymezení ve aktuáln⌥ zpracovávan ch územních plánech
Komárov a Zaje⌃ov.
Lokální ÚSES:
Lokální prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) nejsou návrhem zm⌥ny dot⌃eny.
Popis lokálních biocenter (BC) a lokálních biokoridor (BK) v e⌦eném území:
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LBC 4 Jivinská hora
Lokální biocentrum vlo ené do RBK 1174
V m⌥ra: 4ha
Sou⌃asn stav: Na lesní plo⌦e kamenité dubové bu⌃iny na lesním odd⌥lení 13E12.
Hodnocení: funk⌃ní BC
Návrh opat ení: p i zdravot. t⌥ b⌥ up ednost ovat zachování listná⌃ .
LBC 5 Jivina
Lokální biocentrum vlo ené do RBK 1174 (k.ú. Ole⌦ná, k.ú. Jivina u Ho ovic)
V m⌥ra: 3,23ha
Sou⌃asn stav: lesní biocentrum v jedlodubové bu⌃in⌥ na lesním odd⌥lení 11J4, 11H4 a
11J2y.
Hodnocení: funk⌃ní BC
Návrh opat ení: vyhovuje, pouze nutná probírka.
LBC 12 Jivina
Lokální biocentrum
V m⌥ra: 4,87ha
Sou⌃asn stav: biocentrum na lesních plochách uléhavé dubové bu⌃iny a lipodubové bu⌃iny
na lesních odd⌥leních 13B5, 13B9.
Hodnocení: funk⌃ní BC
Návrh opat ení: vyhovuje, postupn⌥ potla⌃it akát a javor.
LBC 17 Jivina-lomy
Lokální biocentrum
V m⌥ra: 4,8ha
Sou⌃asn stav: lesem zarostl prostor b val ch lom . Jde o ostatní p du
Hodnocení: ⌃áste⌃n⌥ funk⌃ní BC
Návrh opat ení: zv ⌦it podíl listná⌃ .
LBK: 12 - 5
Délka sekce: 830m.
Popis: lesní pozemky.
Hodnocení: funk⌃ní LBK
LBK: 12 - 8
Délka sekce: 1500m.
Popis: p evá n⌥ lesní pozemky.
Hodnocení: funk⌃ní LBK
LBK: 12 - 17
Délka sekce: 380m.Popis: pastviny. Hodnocení: funk⌃ní LBK
Délka sekce: 300m. Popis: zelen pás u zástavby. Hodnocení: ⌃áste⌃n⌥ funk⌃ní LBK
LBK: 17 - 9
Délka sekce: 450m (v e⌦. území).
Popis: zelen pás u silnice (v e⌦. území).
Hodnocení: ⌃áste⌃n⌥ funk⌃ní LBK

Biokoridory jsou vedeny p es pozemky ur⌃ené k pln⌥ní funkcí lesa, ostatní plochy (zele ), podél komunikací,
p íkop , polních cest a mezí, v jime⌃n⌥ i p es zem⌥d⌥lské pozemky (TTP). Biokoridory jsou v územním plánu vymezeny
p ekryvn m zna⌃ením nad plochami s rozdíln m zp sobem vyu ití.
⌅í ka lokálního biokoridoru v min. parametrech 20 m. Plochy lokálních biocenter jsou vymezeny na plochách
min. 3 ha.
Interak⌃ní prvky
Jedná se o plo⌦nou, bodovou a liniovou zele v zem⌥d⌥lské krajin⌥ (remízy, meze, ostr vky zelen⌥, strouhy,
lemová spole⌃enstva les atd., které mohou slou it jako refugium a biotop zvlá⌦t⌥ chrán⌥n ch druh ivo⌃ich ), mají
charakter interak⌃ních prvk dopl ující biocentra a biokoridory.
Tyto plochy mají p írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele , která odd⌥luje plochy r zn ch
funkcí. Ru⌦ení p írodních prvk v krajin⌥ je vylou⌃eno.
Ochrana ÚSES
Skladebné ⌃ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory i interak⌃ní prvky, jsou nezastaviteln m územím. Umis↵ování
staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p í⌃né p echody in en rsk ch a dopravních staveb. Jiné umíst⌥ní t⌥chto
staveb je v jime⌃n⌥ p ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorov ch parametr , dan ch
p íslu⌦nou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES by m⌥ly b t uzp sobovány tak, aby nevytvá ely
migra⌃ní bariéru pro organismy.
Je nutné dodr ovat zásadu, e pro v sadbu a p ípadné jiné zásahy do prvk ÚSES se pou ívá pouze
geograficky p vodních rostlinn ch druh . Jako podklad pro tuto p vodní skladu slou í p edev⌦ím rekonstruované mapy
p vodních geobotanick ch jednotek a mapy lesních typologick ch jednotek.
Plochy ÚSES a chrán⌥n ch území p írody je t eba chránit p ed degradací nej⌃ast⌥ji antropogenního p vodu,
p ed zne⌃i⌦t⌥ním slo ek ivotního prost edí, kultivací a ruderalizací. Nejsou p ípustné ⌃innosti sni ující ekologickou
stabilitu prvk .
V plochách prvk ÚSES musí b t zaji⌦t⌥ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, zvy⌦ování ekologické
stability a p íznivé p sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regula⌃ní opat ení:
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regulace lesního hospodá ství s d razem na druhovou skladbu d evin, která by m⌥la b t co nejbli ⌦í
p vodním lesním spole⌃enstv m; na lesních plochách bude podporována p irozená obnova porost se
zachováním p vodních d evin.
revitalizace vodních tok tak, aby po spln⌥ní nezbytn ch vodohospodá sk ch funkcí plnily co nejv⌥t⌦í m⌥rou i
funkce ekologické; v prvcích ÚSES u vodote⌃í budou zalo eny ke ové a stromové porosty na vyv ⌦en ch
b ezích, v lokalitách voln⌥ p ístupn ch b ehov ch partií budou vytvo eny podmínky pro posílení zelen⌥,
v prvcích ÚSES vymezen ch na orné p d⌥ budou vytvo eny podmínky pro realizování porost p irozené
druhové skladby d evin dle stanovi⌦tních podmínek.
Chrán⌥ná území p írody

Druhová ochrana
V⌦echny druhy rostlin a ivo⌃ich jsou podle zákona ⌃. 114/1992 Sb., o ochran⌥ p írody a krajiny, ve zn⌥ní
pozd⌥j⌦ích p edpis , chrán⌥ny p ed zni⌃ením, po⌦kozováním a takov mi ⌃innostmi, které by mohly zp sobit ohro ení
t⌥chto druh na bytí, naru⌦ení jejich rozmno ovacích schopností, ⌃i zni⌃ení ekosystému, jeho jsou sou⌃ástí a podobn⌥.
Zákon ukládá v⌦em subjekt m provád⌥jícím hospodá skou ⌃innost v krajin⌥ ⌦etrn p ístup ke v⌦em voln⌥ ijícím
ivo⌃ich m a plan⌥ rostoucím rostlinám.
Dle nálezové databáze byl na území obce Jivina zaznamenán v skyt zvlá⌦t⌥ chrán⌥ného druhu ivo⌃icha raka
í⌃ního na Jalovém potoce (k.ú. Kle⌦t⌥nice, k.ú. Jivina.). Z hlediska zákona ⌃. 114/1992 Sb. je zakázáno ⌦kodliv⌥ zasahovat
do p irozeného v voje zvlá⌦t⌥ chrán⌥n ch druh ivo⌃ich . Zm⌥na ÚP ⌃. 3 nenavrhuje ádné zm⌥ny, které by ⌦kodliv⌥
zasahovaly do biotopu zvlá⌦t⌥ chrán⌥ného druhu.
Prostupnost krajiny, opat ení pro obnovu a zvy⌦ování ekologické stability krajiny
Zm⌥nou ⌃. 3 ÚP Jivina je dopln⌥no je migra⌃n⌥ v znamné území jako jeden z limit pro zachování
propustnosti krajiny pro zv⌥ . Hranice migra⌃n⌥ v znamn ch území zahrnující oblasti stálého v skytu velk ch savc i
prostory pot ebné k migraci a chránící propustnost krajiny jako celku.
Migrace ivo⌃i⌦n ch druh je zaji⌦t⌥na vymezením prvk územního systému ekologické stability a vymezením
ploch nezastav⌥ného území vodních a vodohospodá sk ch, lesních, p írodních a ploch smí⌦en ch. Prostupnost krajinou
nesmí b t naru⌦ena oplocením pozemk ve volné krajin⌥ vyjma ploch specifikovan ch v kapitole f.v rokové ⌃ásti.
Do⌃asná oplocení pastvin pomocí ohradníku ⌃i d ev⌥n ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá sk ch zví at a koní
nebo lesnick ch oplocenek nesmí naru⌦ovat sí↵ místních a ú⌃elov ch komunikací a bránit volné migraci ivo⌃ich a
pr chodnosti krajinou.
Protierozní ochrana
Funkci protierozní ochrany tvo í zejména prvky ÚSES (biocentra, biokoridory, interak⌃ní prvky), trvalé travní
porosty a cestní sí↵ stabilizovaná i navr ená k obnov⌥ v⌃etn⌥ doprovodné zelen⌥. Ochrana proti vodní erozi bude e⌦ena
organiza⌃ními a agrotechnick mi opat eními.
V plochách smí⌦eného nezastav⌥ného území budou ve vy⌦⌦í mí e uplatn⌥ny prvky zvy⌦ující ekologickou
stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt lená zele .
Dal⌦í protierozní opat ení lze dle pot eby budovat v souladu se stanoven mi podmínkami vyu ití ploch v
nezastav⌥ném území.

Ochrana p ed povodn⌥mi, ochrana vod
CHOPAV, PHO:
P evá ná ⌃ást e⌦eného území spadá do chrán⌥né oblasti p irozené akumulace vod - CHOPAV Brdy. Hranice
CHOPAV je toto ná s trasou silnice II. t ídy. Navr ená plochy zm⌥n spadají do tohoto území podobn⌥ jako v⌥t⌦ina
zastav⌥ného území.
V území musí b t respektována PHO vodních zdroj pro ve ejné vodovody Jivina a Komárov. Zm⌥nou ⌃. 3
nejsou tato PHO dot⌃ena.
Vymezená záplavová území:
Jalov potok má stanovené záplavové území v km 0,000 - 5,8 (od ústí do erveného potoka po rybník
He man). Hranice záplavového území Jalového potoka Q100 je vyzna⌃ena v grafické ⌃ásti od vodn⌥ní.
Pro Rohlovsk potok nebylo stanoveno záplavové území.
Sídelního útvaru Jivina ani lokalit zm⌥n ur⌃en ch pro zastav⌥ní se riziko povod ov ch situací dané rozlivem
t⌥chto vodote⌃í net ká. Stanovené záplavové území okrajov⌥ zasahuje ZÚ samoty U Hude⌃k (stabilizované území).
V hledová vodní nádr e Kle⌦t⌥nice:
Zm⌥nou ⌃. Z3/N9 je roz⌦í eno RBC 1422. Toto RBC spadá do oblasti s vysokou p írodní a estetickou
hodnotou, zárove v⌦ak zasahuje do zám⌥ru v hledové vodní nádr e Kle⌦t⌥nice na Jalovém potoce ⌃.h.p. 1-11-04-029
(viz. tabulka). Vzhledem k tomu, e se jedná o z ejm st et ve ejn ch zájm (vodárenské zájmy vs. zájmy ochrany p írody
a krajiny, ZPF a památek), nelze toto e⌦it na lokální úrovni v rámci ÚP. Zm⌥nou bylo nutno ÚP sladit s nad azenou
dokumentací ZÚR SK.

22

Od⌃vodn⇥ní zm⇥ny . 3 ÚP Jivina

Rekrea⌃ní vyu ívání krajiny
Net ká se zm⌥ny ÚP.
Vymezení ploch pro dob vání nerost↵ a dal⌦í omezení
Plochy pro dob vání nerost zm⌥nou ⌃. 3 ÚP vymezeny nejsou.
V zájmovém území jsou evidována poddolovaná území (viz. koordina⌃ní v kres):
Klí⌃

Název

Surovina

Stá í

Projevy

P esnost
údaj

Úrove
dokumentace

V⌥rohodnost
informací

1412 Jivina 1

⇧elezné rudy

do 19. století

null

nep esná

nedostate⌃ná

zji⌦t⌥ná

5540 Jivina 2

⇧elezné rudy

neznámé

haldy

p esná

nedostate⌃ná

zji⌦t⌥ná

1438 Kva -sever

⇧elezné rudy

p ed i po
1945

haldy

p esná

⌃áste⌃ná

zji⌦t⌥ná

1449 Komárov u Ho ovic ⇧elezné rudy

po r. 1945

null

p esná

⌃áste⌃ná

zji⌦t⌥ná

4695 Jivina 2

po r. 1945

drobné

p esná

⌃áste⌃ná

zji⌦t⌥ná

⇧elezné rudy

Plochy poddolovan ch území je mo no charakterizovat jako území s nep ízniv mi in en rsko-geologick mi pom⌥ry ve
smyslu § 13 zákona ⌃.62/1988 Sb. v platném zn⌥ní. P i realizaci stavby na poddolovaném území je nutn bá sk
posudek a doporu⌃uje se postup podle SN 73 0039 “Navrhování objekt na poddolovaném území”.
Do poddolovan ch území zasahuje lokalita zm⌥ny Z3/11-D095 (koridor pro silni⌃ní obchvat Komárova) a návrh opat ení
v krajin⌥ Z3/N10 (RBK 1175).
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Hlavní d lní díla
V zájmovém území jsou registrována 3 d lní díla (viz. koordina⌃ní v kres):
ID
d lního
díla

Název

Kategorie

Druh
díla

Profil díla

28854 SV okraj pinkového
tahu Kozojedy

Neur⌃eno

Jiné

Kruhov

13489 star d l

Neur⌃eno

Jáma

Nezji⌦t⌥n

null

Opu⌦t⌥né
pr zkumné
d lní dílo

Jáma

Obdélníkov

3x2

4431 ⌅achtice K⌅-2

Rozm⌥ry Hloubka Rok
ústí
/ délka ukon⌃ení
provozu
4

2 null
null

neznámé
62 po r. 1945

Surovina

⇧elezné rudy
⇧elezné rudy
⇧elezné rudy

Lokality je mo no charakterizovat jako území s nep ízniv mi in en rsko-geologick mi pom⌥ry. P i zabezpe⌃ování
zaji⌦t⌥ní d lních d⌥l nebo jejich likvidace se postupuje dle platného provád⌥cího p edpisu M⇧P R.
Stavební ⌃innost na území dot⌃eném d lní ⌃inností a v blízkosti star ch d lních d⌥l lze provád⌥t pouze na základ⌥
vyjád ení sou⌃asného správce d lních d⌥l, kter na základ⌥ podrobného pr zkumu m e stanovit bezpe⌃nostní pásma v
okolí d lních d⌥l a p ípadn⌥ po ádat stavební ú ad o vydání opat ení obecné povahy o stavební uzáv⌥ e.
D lní díla se nacházejí na lesních pozemcích a stavební ⌃innost není návrhem zm⌥ny v blízkosti díla navr ena umo n⌥na.
Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdíln m zp↵sobem vyu ití
Zm⌥nou jsou podrobn⌥ji stanoveny podmínky pro vyu ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu ití, upraveny
regulativy prostorového uspo ádání území s cílem nep im⌥ en⌥ nezahu⌦↵ovat zástavbu v zastav⌥ném území, respektovat
stávající urbanistickou strukturu a v ⌦kovou hladinu a vytvá et podmínky pro dostate⌃né rekrea⌃ní zázemí (zahrady)
nov ch stavebních pozemk . V krajin⌥ jsou regulativy zp esn⌥ny/zpodrobn⌥ny zejména s ohledem na §18 stavebního
zákona.
Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb a opat ení s mo ností vyvlastn⌥ní

*)

Zm⌥nou ⌃. 3 územního plánu je na základ⌥ po adavku ze ZÚR SK vymezen koridor pro ve ejn⌥ prosp⌥⌦nou
stavbu s právem vyvlastn⌥ní*):
VD 1
koridor pro v hledov silni⌃ní obchvat - obchvatová trasa silnice II/117 mimo
Komárov
Zárove byla zru⌦ena VD 1 dopravní stavba D 14 (podle VÚC Rakovnicko) - obchvat Komárova.

Z hlediska ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb dopravní infrastruktury ZÚR SK v e⌦eném území navrhují ve ejn⌥
prosp⌥⌦nou stavbu D095 - koridor pro v hledov silni⌃ní obchvat (silnice II/117) Komárova. Pro v hledové období je ve
smyslu ZÚR SK respektována obchvatová trasa p elo ky silnice II/117 procházející po severov chodním obvodu
katastrálního území Jivina u Ho ovic mimo zastav⌥né území Komárova a obce Jivina. Trasa ve ejn⌥ prosp⌥⌦né stavby
D095 - koridor pro silni⌃ní obchvat II/117 je respektována, zm⌥nou ⌃. 3 ÚP Jivina je koridor pod ozna⌃ením Z3/11-D095
zapracován jako p ekryvná vrstva k plochám s rozdíln m zp sobem vyu ití nezastav⌥ného území - ve ejn⌥ prosp⌥⌦ná
stavba (VD1). Rozsah koridoru je korigován v návaznosti na jeho vymezení sousedním územním plánem Komárov.

právo

Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb a ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní

P edkupní právo je mo nost, nikoliv povinnost. Zm⌥nou ⌃.3 jsou zru⌦eny ve ejn⌥ prosp⌥⌦né stavby dopravní a
technické infrastruktury, v⌃etn⌥ plochy nezbytné k zaji⌦t⌥ní jejich v stavby a ádného u ívání pro stanoven ú⌃el, pro
které lze uplatnit p edkupní právo. Pro ve ejn⌥ prosp⌥⌦nou stavbu technické infrastruktury posta⌃í z ízení v⌥cného
b emene. Pro koridor není ádoucí p edkupní právo vypisovat (je to plocha pro umíst⌥ní VPS).
Vymezení ploch s prov⌥ ením zm⌥n jejich vyu ití územní studií
Zm⌥nou ⌃. 3 územního plánu je dáno vymezenou plochu Z2 prov⌥ it územní studií.
Lokalita je v pohledov⌥ exponované poloze a územní studie zreguluje návrh zástavby tak, aby se minimáln⌥
uplat oval z dálkov ch pohled . P edm⌥tem e⌦ení územní studie bude dále ⌃len⌥ní lokality na stavební pozemky a
zárove budou dány závazné podmínky pro v stavbu tak, aby vznikl urbanisticky hodnotn celek s doprovodnou
liniovou zelení a ve ejn m prostranstvím.
n)

Vyhodnocení ú⌃elného vyu ití zastav⌥ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastaviteln ch ploch

Obyvatelstvo, stavební a bytov fond - trendy v voje
V letech 1991 - 2001 je mo no sledovat stagnaci popula⌃ní k ivky (177 -> 180). V období 2001 - 2006 po⌃et
trvale bydlících obyvatel v obci Jivina dále mírn⌥ klesá (180 ->166), migra⌃ní saldo je nulové. Od roku 2006 v⌦ak
dochází k nár stu po⌃tu trvale ijících obyvatel i ve smyslu rozvojov ch mo ností nastartovan ch územním plánem.
V roce 2011 ilo v obci trvale 183 obyvatel a v roce 2019 je to ji 194 obyvatel. Z 89 dom je 87 rodinn ch a z toho je 71
trvale obydlen ch (údaje 2011), zbytek je vyu íván k rekreaci (chalupa ení).
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Lokality ur⌃ené územním plánem pro zástavbu se postupn⌥ napl ují. Jedná se o lokalitu Z4 (domy stojí ⌃i
jsou vydaná stavební povolení), z 80% je napln⌥ná lokalita Z6 (3 domy stojí, dv⌥ vydaná stavební povolení), lokalita Z5
(vydané stavební povolení). Rezervu p edstavuje lokalita Z1, která je pro zástavbu nejvhodn⌥j⌦í, nicmén⌥ ji blokují
majetkoprávní vztahy. Lokalita byla d íve prov⌥ ena studií a byl zde postaven jeden d m. Nejv⌥t⌦í rezervou je lokalita Z2.
Ta je zm⌥nou ⌃.3 dána k prov⌥ ení územní studií. Obec ádala o dal⌦í rozvoj navazující na lokalitu Z2 a Z5 severn⌥ od
sídla (lokalita Za branou). Tento rozvoj byl zhotovitelem v rámci p edb⌥ n ch konzultací zamítnut jako nep im⌥ en .
Zm⌥nou ÚP jsou navr eny nové zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu v marginálním rozsahu.
Pot eba vymezení Z3/4 vznikla z po adavku spojit stávající hospoda ení (malochov ovcí) v zahrad⌥ s
bydlením. U plochy Z3/5 se jedná o úpravu související se sou⌃asn m stavem vyu ívání - plocha má charakter proluky.
Lokalita Z3/7 je ur⌃ená pro jeden rodinn d m navazující na protilehlou stavbu. V souvislosti s touto lokalitou je
navr eno opat ení v krajin⌥ Z3/N8.
o)

Rozhodnutí o námitkách a jejich od↵vodn⌥ní
K✏návrhu nebyly uplatn⌥ny ádné námitky.

p)

Vyhodnocení p ipomínek
K✏návrhu nebyly uplatn⌥ny ádné p ipomínky.

q)

Srovnávací text s vyzna⌃ením zm⌥n
Je uveden v p íloze.

P⇤ÍLOHA
Srovnávací text ✏s vyzna⌃ením zm⌥n ✏v✏textové v rokové ⌃ásti vydané k územnímu plánu Jivina✏
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