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Obec Očihov
__________________________________________________
Č. OOP. : ……………..

V obci Očihov dne ……...….…

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OČIHOV
Zastupitelstvo obce Očihov, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, §
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

vydává
Změnu č. 1 Územního plánu Očihov,
vydaného formou opatření obecné povahy s účinností ode dne 20.10.2011

čl. I.
Změna č. 1 Územního plánu Očihov (dále jen změna č. 1) navrhuje tyto změny a úpravy v textové
části Územního plánu Očihov (dále jen ÚP):

1. V části „Obsah dokumentace Obsah územního plánu“ se ruší celý text a nahrazuje se novým
textem, který zní:

„I. Textová část Územního plánu Očihov:
1.a) Vymezení zastavěného území
1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
1.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování vymezení ploch a koridorů
pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn
v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně
1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití
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(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výšková regulace zástavby, charakteru a
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)
1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 odst. 1 katastrálního zákona
1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

2. Kap. 1. Vymezení zastavěného území se upravuje takto:
2.1. V názvu kap. se za číslici „1.“ vkládá písmeno „a)“
2.2. Na konci předposlední věty se ruší text „30.9.2009“ a nahrazuje se novým textem, který zní:
„15.3.2019“

3. Kap. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot se upravuje takto:
3.1. V názvu kap. se ruší číslice „2.“ a nahrazuje se textem „1.b)“ a před slovo „Koncepce“ se vkládá
nové slovo, které zní: „Základní“
3.2. V názvu kap. 2.1. Koncepce rozvoje území se ruší číslice „2.“ a nahrazuje se textem „1.b)“
3.3. V názvu kap. 2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území se ruší číslice „2.“ a nahrazuje se textem
„1.b)“
3.4. V názvu kap. 2.2.1. Architektonické a urbanistické hodnoty se ruší číslice „2.“ a nahrazuje se
textem „1.b)“
3.5. V názvu kap. 2.2.2. Přírodní hodnoty se ruší číslice „2.“ a nahrazuje se textem „1.b)“, dále se
tato kap. upravuje takto:
3.5.1. V první větě druhého odstavce se na konci textu v závorce „(podrobněji kapitola 5.2)“ ruší
text: „5.2.“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „1.e)2“

4. Kap. 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně se upravuje takto:
4.1. V názvu kap. se ruší číslice „3.“ a nahrazuje se textem „1.c)“, za slovo „včetně“ se vkládá nový
text, který zní: „urbanistické kompozice“ a za slovo „vymezení“ se vkládá nový text, který zní:
„ploch s rozdílným způsobem využití,“
4.2. V názvu kap. 3.1. Urbanistická koncepce se ruší číslice „3.“ a nahrazuje se textem „1.c)“, dále
tato kap. upravuje takto:
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4.2.1. Na konec kap. se vkládá nový text, který zní:
„Na zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby jsou vymezeny tyto
druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
 plochy bydlení
 BI = plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
 plochy rekreace
- RH = plochy hromadné rekreace
 plochy občanského vybavení
- OV = plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední
- OH = plochy občanského vybavení – hřbitovy
 plochy veřejných prostranství
- PV = plochy pro veřejná prostranství
 plochy smíšené obytné
- SV = plochy smíšené a obytné - venkovské
 plochy dopravní infrastruktury
 plochy technické infrastruktury
 plochy výroby a skladování
- VL = plochy výroby a skladování – lehká výroba
- VLs = plochy výroby a skladování – lehká výroba, index s = specifická plocha (plocha pro
umístění kontejnerů na tříděný odpad)
 zeleň na veřejných prostranstvích
- ZV = zeleň veřejná (bez rozlišení)
 zeleň soukromá a vyhrazená
- ZS = zeleň soukromá a vyhrazená
 zeleň přírodního charakteru
- ZP = zeleň přírodní - biokoridor v zastavěném území
 plochy vodní a vodohospodářské
- W = plochy vodní a vodohospodářské plochy
Podmínky využití území v těchto plochách s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v kap.
1.f).“
4.3. V názvu kap. 3.2. Specifikace navrhovaných zastavěných a přestavbových ploch: se ruší
číslice „3.“ a nahrazuje se textem „1.c)“, dále se tato kap. upravuje takto:
4.3.1. V odstavci s názvem „Z15 - Smíšené obytné území“ se v části „Podmínky“ ve třetí odrážce
ruší text: „(např. okna obytných místností nebudou obrácena ke hřbitovu; umístění staveb na
pozemku bude min. 20 m od hranice pozemku hřbitova; objekty budou zásobovány pitnou vodou
z jiného než místního zdroje – napojeny na vodovod; nesmí být budovány studny a krechty). RD
musí být nepodsklepené.“
4.3.2. V části s názvem „Plochy přestavby“ se za text: „Podmínky - při konkrétním řešení
zástavby v OP II. stupně zdroje přírodní minerální vody je nutno dodržovat speciální režimová
opatření.“ vkládá nový text, který zní: „P2 – Občanská vybavenost – navržená plocha přestavby pro
komunitní centrum se sportovně rekreačním zázemím včetně víceúčelového hříště. Požadavek
obce.“
4.4. V názvu kap. 3.3. Systém sídelní zeleně se ruší číslice „3.“ a nahrazuje se textem „1.c)“
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5. Kap. 4. Koncepce veřejné infrastruktury se upravuje takto:
5.1. V názvu kap. se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“, za slovo „infrastruktury“ se vkládá
nový text, který zní: „včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“
5.2. V názvu kap. 4.1. Dopravní infrastruktura se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.3. V názvu kap. 4.1.1. Komunikace vozidlové: se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.4. V názvu kap. 4.1.2. Komunikace pro pěší: se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.5. V názvu kap. 4. 1.3. Komunikace pro cyklodopravu a pro pěší: se ruší číslice „4.“ a nahrazuje
se textem „1.d)“
5.6. V názvu kap. 4.1.4. Odstavné a parkovací plochy: se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem
„1.d)“
5.7. V názvu kap. 4. 1.5. Železniční infrastruktura se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.8. V názvu kap. 4. 2. Technická infrastruktura se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.9. V názvu kap. 4.2.1. Vodní toky a vodní nádrže se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.10. V názvu kap. 4.2.2. Zásobování pitnou vodou se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.11. V názvu kap. 4.2.3. Kanalizace a čištění odpadních vod se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se
textem „1.d)“
5.12. V názvu kap. 4.2.4. Zásobování teplem se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.13. V názvu kap. 4.2.5. Zásobování plynem se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“, dále
se tato kap. upravuje takto:
5.13.1. Text druhého odstavce se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: „Územím prochází
vysokotlaký plynovod VTL DN 1400 Hora Svaté Kateřiny – Rozvadov (plynovod Gazela).“
5.13.2. Na konec této kap. se vkládá nový text, který zní:
Pro posílení plynárenské přenosové soustavy bude přes území obce veden VTL plynovod DN 1
400 hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) v koridoru KT-1 a to v souběhu
s VTL plynovodem Gazela.
Stanovují se tyto podmínky pro rozhodování v koridoru KT-1:
1. V koridoru KT-1 budou umístěny VTL plynovod DN 1.400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice
krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) jako stavba hlavní a dále stavby vedlejší. Stavby vedlejší
(zejména stavby nezbytné pro provoz plynovodu a vyvolané přeložky technické a dopravní
infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být umístěny i s přesahem mimo
vymezený koridor KT-1.
2. Do doby zahájení užívání dokončené stavby VTL plynovodu bude území koridoru KT-1 užíváno
v souladu s regulačními podmínkami stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem využití
s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opatření nesouvisející ani nevyvolané
stavbou VTL plynovodu se mohou umisťovat do tohoto koridoru KT-1 do doby zahájení užívání
dokončeného VTL plynovodu pouze pokud budou určeny k zajištění obrany a bezpečnosti státu
nebo ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Koridor KT-1 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování
vybudované trasy VTL plynovodu jako limitu využití území včetně podmínek jeho OP a BP.
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4. Nová výstavba VTL plynovodu v koridoru KT-1 bude koordinována se záměrem přeložky silnice
I/27 dle řešení ÚP.
5. Funkčnost částí prvků ÚSES RBK 1088, LBK11, LBK2 vymezených v koridoru KT-1 bude
dočasně po dobu výstavby VTL plynovodu přerušena. Po zprovoznění VTL plynovodu bude
dotčené území rekultivováno a funkčnost těchto prvků ÚSES bude obnovena.
5.14. V názvu kap. 4.2.6. Produktovody se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.15. V názvu kap. 4.2.7. Zásobování elektrickou energií se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem
„1.d)“
5.16. V názvu kap. 4.2.8. Elektronické komunikace se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.17. V názvu kap. 4.2.9. Nakládání s odpady se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“
5.18. Kap. 4. 2.10. Navržená ochranná pásma technické infrastruktury se ruší včetně názvu a
přiložené tabulky
5.19. V názvu kap. 4.3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury se ruší číslice „4.“ a nahrazuje
se textem „1.d)“ a na konec této kap. se vkládá nový text, který zní: „Změna č.1 navrhuje v Očihově
plochu přestavby občanského vybavení pro komunitní centrum se sportovně rekreačním zázemím
včetně víceúčelového hřiště.“
5.20. V názvu kap. 4.4. Veřejná prostranství se ruší číslice „4.“ a nahrazuje se textem „1.d)“

6. Kap. 5. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů se upravuje takto:
6.1. V názvu kap. se ruší číslice „5.“ a nahrazuje se textem „1.e)“, za slova „vymezení ploch“ se
vkládá nový text, který zní: „s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině“ a za slovem
„dobývání“ se se ruší slovo „nerostů“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „ložisek nerostných
surovin a podobně“
6.2. V názvu kap. 5.1 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití se ruší
číslice „5.“ a nahrazuje se textem „1.e)“, dále se tato kap. upravuje takto:
6.2.1. V části „■ (NSx) plochy smíšené nezastavěného území“ se v druhém odstavci na konci
textu v závorce (regulativy využití – viz. kap.6) ruší číslovka „6“ a nahrazuje se novým textem, který
zní: „1.f)“
6.3. V názvu kap. 5.2 Územní systém ekologické stability se ruší číslice „5.“ a nahrazuje se textem
„1.e)“, dále se tato kap. upravuje takto:
6.3.1. Na konec této kap. se vkládá nový text, který zní: „Funkčnost částí prvků ÚSES RBK 1088,
LBK11, LBK2 vymezených v koridoru KT-1 bude dočasně po dobu výstavby VTL plynovodu
přerušena. Po zprovoznění VTL plynovodu bude dotčené území rekultivováno a funkčnost těchto
prvků ÚSES bude obnovena.“
6.4. V názvu kap. 5.2.1. Regionální systém ÚSES se ruší číslice „5.“ a nahrazuje se textem „1.e)“
6.5. V názvu kap. 5.2.2. Lokální systém ÚSES se ruší číslice „5.“ a nahrazuje se textem „1.e)“
6.6. V názvu kap. 5.3 Prostupnost krajiny se ruší číslice „5.“ a nahrazuje se textem „1.e)“, dále se
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tato kap. upravuje takto:
6.6.1. Na konci druhého odstavce označeného číslem „1.2“ se ruší text v závorce „(Z3)“
6.7. V názvu kap. 5.4 Protierozní opatření se ruší číslice „5.“ a nahrazuje se textem „1.e)“
6.8. V názvu kap. 5.5 Ochrana před povodněmi se ruší číslice „5.“ a nahrazuje se textem „1.e)“
6.9. V názvu kap. 5.6

Rekreace se ruší číslice „5.“ a nahrazuje se textem „1.e)“, dále se tato kap.

upravuje takto:
6.9.1. Na konci čtvrtého odstavce na konci textu se ruší číslo „6“ v závorce a nahrazuje se novým
textem, který zní: „1.f)“
6.10. V názvu kap. 5.7 Nerostné suroviny se ruší číslice „5.“ a nahrazuje se textem „1.e)“

7. Kap. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití,
podmíněně přípustného využití těchto ploch, stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu se upravuje takto:
7.1. V názvu kap. se ruší číslice „6.“ a nahrazuje se textem „1.f)“, za slova „(hlavní využití)“ se vkládá
nový text, který zní: „pokud je možné jej stanovit“, za slovy „nepřípustného využití“ se vkládá nový
text, který zní: „(včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení
a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení“ a
za slova „krajinného rázu“ se vkládá nový text, který zní: „(například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití)“
7.2. V názvu kap. 6.1. Společná ustanovení se ruší číslice „6.“ a nahrazuje se textem „1.f)“, dále se
tato kap. upravuje takto:
7.2.1. Na konci první věty prvního odstavce se za slovy „ve výkrese“ ruší písmeno „A“
7.2.2. Text třetího odstavce se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„Na území obce jsou řešeny tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití, které pokrývají území
obce jednoznačně a beze zbytku:
 plochy bydlení
 BI = plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
 plochy rekreace
- RH = plochy hromadné rekreace
 plochy občanského vybavení
- OV = plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední
- OH = plochy občanského vybavení – hřbitovy
 plochy veřejných prostranství
- PV = plochy pro veřejná prostranství
 plochy smíšené obytné
- SV = plochy smíšené a obytné - venkovské
 plochy dopravní infrastruktury
 plochy technické infrastruktury
 plochy výroby a skladování
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- VL = plochy výroby a skladování – lehká výroba
- VLs = plochy výroby a skladování – lehká výroba, index s = specifická plocha (plocha pro
umístění kontejnerů na tříděný odpad)
 zeleň na veřejných prostranstvích
- ZV = zeleň veřejná (bez rozlišení)
 zeleň soukromá a vyhrazená
- ZS = zeleň soukromá a vyhrazená
 zeleň přírodního charakteru
- ZP = zeleň přírodní - biokoridor v zastavěném území
 plochy vodní a vodohospodářské
- W = plochy vodní a vodohospodářské plochy
 plochy zemědělské
- NZ = plochy zemědělské
 plochy lesní
- NL = plochy lesní
 plochy přírodní
-NP = plochy přírodní
 plochy smíšené nezastavěného území
- NSx = plochy smíšené nezastavěné území
o p = přírodní
o z = zemědělská
o l = lesnická
o v = vodohospodářská
o ochranná (protierozní, izolační)
o r = rekreačně nepobytová“
7.3. V názvu kap. 6.2. Podmínky pro využití navrhovaných ploch se ruší číslice „6.“ a nahrazuje
se textem „1.f)“, dále se tato kap. upravuje takto:
7.3.1. V názvu části „BI – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ“ se před slovo
„BYDLENÍ“ vkládá nový text, který zní: „PLOCHY“
7.3.2. V názvu části „RH – HROMADNÉ REKREACE“ se před slovo „HROMADNÉ“ vkládá nový
text, který zní: „PLOCHY“, dále se na konci odstavce „- Podmínky prostorového uspořádání“
ruší text:
„- střechy se doporučují valbové nebo sedlové
- typ oplocení bude jednotný“
7.3.3. V názvu části „OV - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ“ se
ruší slovo „OBČANSKÉ“ a nahrazuje se slovy: „PLOCHY OBČANSKÉHO“, dále se na konec
odstavce „- Přípustné využití“ vkládá nový text, který zní:
„- sportovní zařízení včetně víceúčelového hřiště
- komunitní centrum včetně knihovny“
a v na konci odstavce „-Podmínky prostorového uspořádání“ se ruší text:
„-střechy se doporučují valbové nebo sedlové“
7.3.4. V názvu části „OH - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY“ se ruší slovo „OBČANSKÉ“ a
nahrazuje se slovy: „PLOCHY OBČANSKÉHO“
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7.3.5. V názvu části „PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ“ se před slovo „VEŘEJNÁ“ vkládá nový
text, který zní: „PLOCHY PRO“
7.3.6. V části „SV – PLOCHY SMÍŠENÉ A OBYTNÉ – VENKOVSKÉ“ v odstavci „- Podmínky
prostorového uspořádání“ se ruší text čtvrté odrážky: „-střechy se doporučují valbové nebo
sedlové“ a dále se v tomto odstavci v části „Podmínky pro smíšenou plochu Z15:“ ruší text
v závorce: „(např. okna obytných místností nebudou obrácena ke hřbitovu, umístění staveb na
pozemku bude min. 20 m od hranice pozemku hřbitova; objekty budou zásobovány pitnou vodou
z jiného než místního zdroje – napojeny na vodovod).“
7.3.7. Název části „VL(s) – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL“ se ruší a nahrazuje se
novým textem, který zní: „ VL – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÁ VÝROBA“ a
v odstavci „- Hlavní využití:“ se ruší text poslední odrážky: „- VLs – stávající prostor pro umístění
kontejnerů na tříděný odpad“
7.3.8. Na konec části s názvem „VL(s) – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL“ se
vkládá nový text, který zní:
„VLs – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÁ VÝROBA index s = specifická plocha
(plocha pro umístění kontejnerů na tříděný odpad)
- Hlavní využití:
-

pozemky staveb lehkého průmyslu

-

pozemky staveb pro drobnou řemeslnou výrobu

-

nerušící výrobní a nevýrobní služby

-

skladování

-

VLs – stávající prostor pro umístění kontejnerů na tříděný odpad

- Přípustné využití:
-

související administrativa a stravovací zařízení

-

služební a pohotovostní byty

-

plochy zeleně

-

nezbytná související technická a dopravní vybavenost

- Nepřípustné využití:
-

živočišná výroba,

-

samostatné skladové areály, logistická centra s vysokými nároky na dopravní
obsluhu,

-

veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní
účinky překračující nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech
zasahují za hranice areálu.“

7.3.9. Název části „ZV - ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH“ se ruší a nahrazuje se
novým textem, který zní: „ZV – ZELEŇ VEŘEJNÁ (BEZ ROZLIŠENÍ)“
7.3.10. Název části „ZP - ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU“ se ruší a nahrazuje se novým
textem, který zní: „ZP – ZELEŇ PŘÍRODNÍ – BIOKORIDOR V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ“
7.3.11. V názvu části „NZ - ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY“ se ruší text: „ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY“ a
nahrazuje se novým textem, který zní: „PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ“
7.3.12. V názvu části „NL – LESNÍ PLOCHY“ se ruší text: „LESNÍ PLOCHY“ a nahrazuje se novým
textem, který zní: „PLOCHY LESNÍ“

10

ZMĚNA Č. 1 ÚP OČIHOV

7.3.13. V názvu části „NP – PŘÍRODNÍ PLOCHY“ se ruší text: „PŘÍRODNÍ PLOCHY“ a nahrazuje
se novým textem, který zní: „PLOCHY PŘÍRODNÍ“
7.3.14. V názvu části „NSx – SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ“ se před slovo „SMÍŠENÉ“ vkládá
nový text, který zní: PLOCHY“ a na konec slova „NEZASTAVĚNÉ“ se vkládá text „HO“

8. Kap. 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit se upravuje takto:
8.1. V názvu kap. se ruší číslice „7.“ a nahrazuje se textem „1.g)“
8.2. V názvu kap. 7.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit i
uplatnit předkupní právo se ruší číslice „7.“ a nahrazuje se textem „1.g)“, dále se tato kap. upravuje
takto:
8.2.1. Odstavec s názvem „WA01“ se ruší včetně názvu
8.2.2. V odstavci s názvem „WD01“ se ruší text za slovy „komunikace I/27“
8.2.3. V odstavci s názvem „WD02“ se ruší text za slovem „Očihovcem“
8.2.4. V odstavci s názvem „WD03“ se ruší text za slovy „lokality Z12“
8.2.5. V odstavci s názvem „WD04“ se ruší text za slovy „lokalit Z13, Z14“
8.2.6. V odstavci s názvem „WD05“ se ruší text za slovy „lokality Z13“
8.2.7. Za odstavcem s názvem „WD05“ se ruší text: „Navíc v místech komunikací WD03-WD05 je
plánovaná výstavba inženýrských sítí potřebných k napojení citovaných lokalit.“
8.2.8. Na konec této kap. se vkládá nový text, který zní:
„1.g) 2 Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění
* ÚP navrhuje tuto asanaci, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit:
WA01 - K asanaci navržen bývalý areál zemědělské výroby (přestavbová lokalita P1/OV) a to z
důvodu ochrany zdroje přírodní minerální vody a možné kontaminace těžkými kovy a ropnými
produkty. Pro návrh konkrétních opatření je třeba provést hydrogeologický průzkum. Na základě
průzkumu v lokalitě je však doporučeno kolem znečištěné zóny vytvořit nepropustnou clonu v
kombinaci s propustnou reaktivní stěnou a předčištěné vody odvádět drenážním systémem v trase
podél stávající komunikace II/224 mimo ochranné pásmo II. stupně zdroje přírodní minerální vody do
jednotné kanalizace v Očihově a dále do recipientu.
* ÚP navrhuje tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit (věcná
břemena):
VT01 – VTL plynovod DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda)
Inženýrské sítě v navržených komunikacích WD03 – WD05 pro napojení rozvojových ploch.
* ÚP navrhuje tato veřejně prospěšná opatření pro založení prvků ÚSES, pro která lze práva k
pozemkům vyvlastnit:
WU01 - RBK2 (RK 1088) "Valovský les - RK 1086"
úsek regionálního biokoridoru podél Očihovského rybníka
založení zeleně na orné půdě
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(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU02 - RBK 2 (RK 1088) "Valovský les - RK 1086"
úsek v polní trati podél Valovského potoka k Blšance
založení břehového a doprovodného porostu podél vodoteče na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU03 - LBC 4 "Soutok Blšanky a Očihoveckého potoka"
krajinářské úpravy na soutoku Blšanky a Očihoveckého potoka
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU04 - LBC 9 "Proti bojišti"
založení zeleně na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU05 - LBC 11 "Lada nad Očihoveckým potokem"
dílčí část biocentra - založení zeleně na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU06 - LBK 1 "Valovský potok"
dílčí úsek biokoridoru - založení zeleně na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU07 - LBK 9 "V zahrádce - za pasteveckým domem"
dílčí část koridoru mezi LBC 5 a silnicí I/27; založení TTP, rozptýlené zeleně a prvků
protierozní ochrany nad chmelnicemi
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU08 - LBK 9 "V zahrádce - za pasteveckým domem"
dílčí část koridoru nad Očihovcem mezi silnicí I/27 a LBC 12; založení TTP, rozptýlené
zeleně a prvků protierozní ochrany na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU09 - LBK 11 "Na pláni I."
biokoridor mezi LBC 7 a LBC 13; založení TTP, rozptýlené zeleně a prvků protierozní
ochrany na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU10 - LBK 12 "Na pláni II"
biokoridor v polní trati mezi LBC 13 a RBK 1; založení TTP, rozptýlené zeleně a prvků
protierozní ochrany na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)“

9. Kap. 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření pro které lze
uplatnit předkupní právo se upravuje takto:
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9.1. V názvu kap. se ruší číslice „8.“ a nahrazuje se textem „1.h)“, dále se za slovy „staveb a“ ruší
text: „veřejně prospěšných opatření“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „veřejných
prostranství“ a za slova „předkupní právo“ se vkládá nový text, který zní: „s uvedením v čí
prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a
případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona“
9.2. Text této kap. se ruší a vkládá se nový text, který zní: „ÚP navrhuje tyto veřejně prospěšné
stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo a zároveň lze práva k pozemkům vyvlastnit:
„WD01 - Přeložka komunikace I/27 – kat. území Očihov, parc. č. 2040/13, 2040/14, 1997/2, 1990,
1997/1, 2020/1, 2017/2, 2017/1, 2032, 2039/1, 2040/12, 2040/8, 2040/24, 2040/25, 2040/27,
2039/2, 2040/33, 2040/28, 2040/26, 2040/35, 2040/32, 2078, 2040/29, 2040/30, 2818/2, 1676,
1675, 1664, 2874, 1637/1, 2875, 1637/3, 1637/4, 1596/10, 1596/11, 1596/4, 1596/5, 1596/7,
1596/6, 1596/1, 2780/1, 1489/1, 1488, 1498, 1508/1, 1463/18, 1463/17, 1463/16, 1463/1, 2813/1,
1370/4, 1282/12, 1353/41, 1353/42, 1353/1, 1353/33, 2811, 641/12, 2806, 461/16, 461/15, 461/14,
565/7, 565/8, 1633, 2867, 2824/2, 1684/7, 1684/6, 2828, 1912/1, 1912/11, 1912/10, 1912/9,
1912/2, 1912/4, 1912/5 – vyvlastnění ve prospěch státu
WD02 - Chodník pro pěší a cyklostezka mezi Očihovem a Očihovcem – kat. území Očihov, parc. č.
2850, 217/8, 217/7, 2853/1, 248/15, 254/3, 254/2, 691, 714/1, 680, 881 – vyvlastnění ve prospěch
obce
WD03 - Místní komunikace pro napojení navrhované lokality Z12, kat. území Očihov, parc. č. 1792/7,
1793/2 – vyvlastnění ve prospěch obce
WD04 - Rozšíření místní komunikace pro napojení navrhovaných lokalit Z13, Z14, kat. území Očihov,
parc. č. 437/6, 437/7, 437/8, vyvlastnění ve prospěch obce
WD05 - Místní komunikace pro napojení navrhované lokality Z13, kat.území Očihov, parc. č. 1439/5 –
vyvlastnění ve prospěch obce
ÚP nenavrhuje žádné veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit pouze předkupní právo.

1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
ÚP nenavrhuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona, v platném znění.“

10. Kap. 9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv se ruší včetně názvu.

11. Kap. 10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní
studií podmínkou pro rozhodování se ruší včetně názvu.

12. Kap. 11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu se ruší včetně
názvu.

13. Kap. 12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) se ruší včetně názvu.
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14. Kap. 13. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části se upravuje takto:
14.1. V názvu kap. se ruší číslice „13.“
14.2. Na konci odstavce s názvem „Textová část:“ se ruší text: „II. Textová část odůvodnění
územního plánu Očihov obsahuje 48 stránek včetně titulního listu (bez stránek připomínek po
veřejném projednání).“
14.3. Na konci odstavce s názvem „Grafická část“ se ruší text s názvem: „II. Odůvodnění územního
plánu obsahuje následující výkresy:“ včetně názvu

čl. II.
Textová část změny č.1 je vypracovaná v rozsahu 14 stran textu včetně titulní strany i obsahu.

II. Grafická část změny č.1 Územního plánu Očihov:
v.č.1. Výkres základního členění

M 1:5 000

v.č.2. Hlavní výkres, situace a) – d)

M 1:5 000

v.č.2a. Výkres technické infrastruktury, situace a) – d)

M 1:5 000

v.č.2b. Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, situace a) – d)

M 1:5 000

v.č.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, situace a) – c)

M 1:5 000
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a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP OČIHOV
Zastupitelstvo obce Očihov rozhodlo dne 1.10.2018 na svém zasedání pod č. usnesení 3/37/2018, o
pořízení změny č.1 ÚP Očihov zkráceným postupem na základě návrhu oprávněného investora
NET4GAS, s.r.o..
Na základě usnesení zastupitelstva obce byl pořízen návrh Změny č.12 ÚP Očihov.
Oznámení zahájení veřejného projednání návrhu změny bylo oznámeno dne 30.7.2019. Veřejná
vyhláška byla vyvěšena od 30.7.2019 do 4.9.2019. Veřejné projednání se konalo dne 4.9.2019.
Ke změnám řešení provedených v návrhu územního plánu Očihov byla uplatněna stanoviska
dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Stanoviska dotčených orgánů byla vesměs souhlasná.
Podle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona vydal KÚ ÚK UPS dne 21.10.2019 pod č.j.:
KUUK/143851/2019/UPS, spis.zn.: KUUK/129755/2019 negativní stanovisko. Změna č.1 ÚP Očihov
byla na základě tohoto stanoviska upravena a KÚ ÚK vydal dne 13.3.2020 pod č.j.:
KUUK/039694/2020, spis.zn.: KUUK/032282/2020 potvrzení o odstranění nedostatků – v souladu
s ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona konstatoval KÚ ÚK UPS, že nedostatky zjištěné při posouzení
podle § 55b odst. 4 stavebního zákona byly odstraněny a lze pokračovat v řízení o změně č.1 ÚP
Očihov.
Nebylo třeba opakované veřejné projednání.

b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
 Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1, schválené vládou ČR
dne 15.4.2015 usnesením č. 276, ve znění Aktualizace č.2, schválené vládou ČR dne 2.9.2019
usnesením č. 629 a ve znění Aktualizace č.3, schválené vládou ČR dne 2.9.2019 usnesením
č. 630 (dále jen PÚR ČR):
Území obce Očihov neleží v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose vymezené v PÚR ČR. Území
obce neleží ani v žádné specifické oblasti.
PÚR ČR na území obce stabilizuje tranzitní VTL plynovod Gazela (původně P4).
Změna č.1 na území obce stabilizuje stávající trasu VTL plynovodu Gazela včetně jejího OP, BP, 2. a
3. aktualizace Politiky územního rozvoje ČR se věcně nedotýká řešeného území.
PÚR ČR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury sídelní a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
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krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty. Brání upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
Změna č.1 chrání kulturní hodnoty území, zejména nemovité kulturní památky, architektonicky
významné stavby, chrání zachovanou urbanistickou strukturu obce Očihov a sídla Očihovec i místních
částí na území obce Beraní Dvůr a Hradčany, respektuje dochované zemědělské usedlosti. Změna
č.1 chrání přírodní hodnoty území, zejména rybníky na území obce, údolní nivy potoků, chmelnice.
Změna č.1 řeší 1 koridor nadmístní technické infrastruktury KT-1, který je veden napříč kulturní
krajinou v souběhu se stávajícím VTL plynovodem Gazela na západním okraji území obce. Koridor
KT-1 je veden přes funkční LBK 2 a přes navržený nefunkční RBK 1088, LBK 11. Funkčnost těchto
vybraných prvků ÚSES bude dočasně pozastavena po dobu výstavby podzemní trasy VTL plynovodu.
Po zprovoznění plynovodu bude dotčené území rekultivováno a funkčnost prvků ÚSES bude
obnovena. Přestavbová plocha P2 je řešena v hranicích ZÚ bez nového záboru dosud nezastavěné
kulturní krajiny.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblasti dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Změna č.1 neřeší žádnou plochu pro rozvoj zemědělské ani lesnické výroby. Koridor veřejné
technické infrastruktury KT-1 je určen pro podzemní trasu inženýrské sítě nadmístního významu a
tedy nezabírá ZPF.
Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž
k segregaci dochází, zvažovat existující a potencionální důsledky a navrhovat při územně
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její
úrovně.
Změna č.1 zachovává rozvojové plochy dle ÚP. Změna č.1 navrhuje další přestavbovou plochu P2
v obci pro občanské vybavení, která je prioritně určena pro komunitní centrum s posilovnou se
zázemím a s víceúčelovým hřištěm. Změna č.1 tedy zvýší sociální soudržnost obyvatel.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí,
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Změna č.1 zapracovává požadavek oprávněného investora působícího na území obce. Dle jeho
požadavku je řešen koridor veřejné technické infrastruktury v souběhu se stávajícím VTL plynovodem
Gazela. Koridor KT-1 je vymezen v 3.A-ZÚR ÚK (P1). Na základě návrhu změny ÚP Očihov je řešena
i přestavbová plocha P2 pro občanské vybavení.
Změnou č.1 budou zlepšeny stávající životní podmínky na území obce a to výstavbou komunitního
centra na ploše P2. Koridor KT-1 vede mimo sídla. Tato priorita je změnou č.1 naplněna.

17

ZMĚNA Č. 1 ÚP OČIHOV

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Změna č.1 podporuje koordinovaný rozvoj území a zapracovává koridor veřejné infrastruktury, který je
vymezen v 3.A-ZÚR ÚK. Na území obce Očihov je koridor KT-1 vymezen v souběhu s plynovodem
Gazela, a tudíž se v krajině nevytvoří nový liniový prvek.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných

ploch

pro

vytváření

pracovních

příležitostí

zejména

v hospodářsky

problémových regionech tak řešení problémů v těchto územích.
Změna č.1 nenavrhuje žádné zastavitelné plochy pro nové pracovní příležitosti.
Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Změna č.1 zachovává sídelní strukturu území. Průhledný koridor KT-1 pro podzemní trasu VTL
plynovodu vede západním okrajem území obce mimo zastavěné území. Přestavbová plocha P2 pro
komunitní centrum zlepší sociální podmínky zejména obyvatel obce.
Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívaní opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné
v nárocích na veřejné rozpočty a dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Změna č.1 řeší na základě návrhu na pořízení změny ÚP Očihov zkráceným postupem koridor pro
nadmístní technickou infrastrukturu. Na základě dalšího návrhu na změnu ÚP Očihov je řešena
přestavbová plocha v hranicích ZÚ pro občanské vybavení, v ÚP stávající území ZV – zeleň na
veřejných prostranstvích a SV – smíšené obytné území.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné
zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou
důsledné ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro
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ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky
pro využití přírodních zdrojů.
Koridor KT-1 - koridor technické infrastruktury pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice
ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) zasahuje do nezastavěné kulturní krajiny na
území obce Očihov. V tomto koridoru bude umístěna podzemní stavba bez vlivu na krajinný ráz, bez
záboru ZPF, bez ovlivnění podmínek zemědělské prvovýroby, koridor je vymezen ve vydané 3.A-ZÚR
ÚK. Na základě stanoviska KÚ ÚK, OŽPZ ze dne 27.11.2017, č.j. 4459/ZPZ/2017/N-2782 nebylo
třeba tento koridor vyhodnotit z hlediska svého vlivu na EVL a ptačí oblasti. Na území obce Očihov je
koridor KT-1 vymezen v souběhu s plynovodem Gazela a tudíž se v krajině nevytvoří nový liniový
prvek. Koridor KT-1 nezasahuje na území obce do žádné lokality Natura 2000 ani do ptačí oblasti.
Koridor je veden kulturní krajinou přes ZPF a PUPFL, přes údolní nivu Valovského potoka. Tomuto
potoku se nelze vyhnout, neboť prioritou trasy koridoru je její souběh se stávajícím VTL plynovodem
Gazela. Celá trasa nového VTL plynovodu na území Ústeckého a Plzeňského kraje byla ověřena ve
studii proveditelnosti a byla shledána jako invariantní. Koridor KT-1 je veden přes funkční LBK 2 a
přes navržený nefunkční RBK 1088, LBK11. Funkčnost těchto vybraných prvků ÚSES bude dočasně
pozastavena po dobu výstavby podzemní trasy VTL plynovodu. Po zprovoznění plynovodu bude
dotčené území rekultivováno a funkčnost prvků ÚSES bude obnovena. Pro koridor KT-1 jsou
navrženy regulační podmínky, které jsou dostatečnou zárukou ochrany přírodních hodnot jeho území.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajišťování migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Změna č.1 zachovává sídelní strukturu území dle ÚP a nerozšiřuje zastavitelné území do dosud
nezastavěné kulturní krajiny. Tímto jsou zachovány podmínky propustnosti krajiny pro zvěř i člověka
dle ÚP. V koridoru veřejné technické infrastruktury KT-1 bude umístěna podzemní stavba bez
omezení průchodnosti území.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy: cílem je zachování souvislých
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.
Změna č.1 zachovává koncepci rozvoje sídel dle ÚP. Změna č.1 rovněž zachovává beze změny
koncepci krajiny, tedy i stávající a navržené plochy krajinné zeleně dle ÚP. Změna č.1 navrhuje
přestavbovou plochu P2 pro občanské vybavení (sport, komunitní centrum) na místě veřejného
prostranství s veřejnou zelení na severovýchodním okraji obce.Součástí plochy P2 bude i stávající
veřejná zeleň.
Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistiku, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
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území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská,
hipo).
Změna č.1 přiměřeně rozvíjí podmínky cestovního ruchu, neboť zapracovává kromě 1 koridoru
nadmístní technické infrastruktury dle 3.A-ZÚR ÚK rovněž 1 přestavbovou plochu pro občanské
vybavení s hřištěm, kde bude vybudováno komunitní centrum. Tato přestavbová plocha P2 přispěje
k rozšíření nabídky rekreačně sportovních a kulturních aktivit nadzemí obce.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území z kvalitnější
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní
a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je – li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat
vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo
jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými
opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a
železnic,a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i
možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Změna č.1 zachovává dopravní infrastrukturu na území obce beze změny. Změna č.1 plně respektuje
navrženou přeložku silnice I/27 včetně připojení přeložky na stávající silnici II/221 u Blšan. Dle 3.AZÚR ÚK je vymezen koridor pro veřejnou infrastrukturu:
-

koridor KT-1 - koridor technické infrastruktury pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku
hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) sleduje trasu VTL plynovodu Gazela a
tudíž se v krajině nevytvoří nový liniový prvek. Navíc se jedná o podzemní stavbu bez vlivu na
fragmentaci krajiny.

Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Koncepce dopravní infrastruktury není změnou č.1 měněna.
Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.
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Na území obce nedochází k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro
ochranu lidského zdraví. Změna č. 1 neumisťuje do území obce žádné aktivity, které by tuto dnešní
příznivou situaci negativně ovlivnily.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Změna č.1 nenavrhuje žádné zastavitelné plochy. Změna č.1 nenavrhuje žádná protipovodňová
opatření v krajině. Změna č.1 zachovává koncepci krajiny tak, jak ji řeší ÚP. Navržená opatření pro
založení jednotlivých prvků ÚSES dle ÚP zvýší v krajině rovněž retenci vody. Změna č.1 nerozšiřuje
zastavěné území do kulturní nezastavěné krajiny.
Řešený koridor KT-1 neovlivní v údolní nivě Valovského potoka průtoky vod, neboť v tomto koridoru
bude umístěna podzemní trasa VTL plynovodu, která nebude vytvářet v krajině a tudíž ani v údolní
nivě Valovského potoka žádné liniové bariéry, které by negativně ovlivnily podmínky koncepce
ochrany přírodních hodnot dle ÚP.
Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby v území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
Na území obce Očihov je aktualizované vymezené záplavové území Q100 řeky Blšanky včetně aktivní
zóny. Změna č.1 neumisťuje zastavitelné plochy do stanoveného záplavového území Q 100 řeky.
Změna č.1 navrhuje novou přestavbovou plochu P2 občanská vybavenost v hranicích zastavěného
území, která však zasahuje do záplavového území Q 100 řeky Blšanky dle poskytnutých
aktualizovaných ÚAP ORP Podbořany. Plocha P2 nezasahuje do aktualizované aktivní zóny Q 100 řeky
Blšanky. Na ploše P2 bude přestavěna stávající nemovitost pro účely komunitního centra, rovněž
přilehlé pozemky v ploše P2 budou upraveny pro víceúčelové využití jako shromažďovací, relaxační a
sportovně rekreační plocha občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury. Nepředpokládá se
tedy výrazné navýšení rozsahu nadzemních objektů, které by negativně ovlivnily průtokové podmínky
řeky Blšanky při záplavách. Koridor nadmístní technické infrastruktury ve veřejném zájmu na území
obce Očihov nezasahuje do údolní nivy Blšanky. VTL plynovod v koridoru KT-1 překoná
mimoúrovňově Valovský potok bez vlivu na průtoky vody. Prioritou koridoru KT-1 je souběh se
stávajícím VTL plynovodem Gazela, a proto nelze tento koridor umístit jinam. Do grafické části
odůvodnění změny č.1 do Koordinačního výkresu je tedy zapracováno záplavové území Q100 řeky
Blšanky včetně aktivní zóny dle aktualizovaných ÚAP ORP Podbořany z prosince 2019.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
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podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se
specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů)
v dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat
atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční

dopravy,

protože

mobilita

a

dostupnost

jsou

klíčovými

předpoklady

hospodářského rozvoje ve všech regionech.
Změna č.1 stabilizuje na území obce stávající trasu VTL plynovodu Gazela včetně OP, BP. Změna č.1
navrhuje koridor KT-1 pro veřejnou technickou infrastrukturu a to ve vazbě na stávající trasu
nadmístní inženýrské sítě: koridor KT-1 pro nový VTL plynovod DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN –
hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) je řešen jako paralelní linie ke stávajícímu plynovodu Gazela
dle 3.A-ZÚR ÚK, šířka koridoru byla dle požadavku a podkladu oprávněného investora zúžena na 400
m, v kontaktu se zástavbou Beraního Dvora se koridor KT-1 vyhýbá zastavěnému území v hranici ZÚ.
Tímto řešením se výrazně omezí území, které bude po zprovoznění nového VTL plynovodu dotčeno
zcela novými limitem využití území (BP = 2 x 200 m). Dopravní infrastruktura není změnou č.1
měněna.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh na ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Koncepce rozvoje území je řešena dle konkrétního požadavku oprávněného investora na umístění
nadmístní veřejné technické infrastruktury v koridoru KT-1 a rovněž dle požadavku obce na změnu
využití stávajících pozemků v ZÚ pro sportovní a kulturně rekreační aktivity. Změna č.1 zvýší kvalitu
života obyvatel, zejména přestavbovou plochou P2 pro OV. Koridor KT-1 je veden ve vazbě na
stávající trasu nadmístní technické infrastruktury mimo zástavbu. Koncepce rozvoje ostatní veřejné
infrastruktury místního charakteru dle ÚP je zachována.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy
nebo městskou hromadnou dopravu umožňující

účelné propojení plochy bydlení, ploch

rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na
kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území.
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Koncepce dopravní infrastruktury není změnou č.1 měněna.
Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
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(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávky vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i
v budoucnosti.
Koncepce rozvoje technické infrastruktury místního charakteru dle ÚP není změnou č.1 měněna a to
včetně zásobování území pitnou vodou a zpracování odpadních vod. Změna č.1 navrhuje koridor pro
nadmístní technickou infrastrukturu vymezenou v 3.A-ZÚR ÚK bez vlivu na zvýšení kvality života
obyvatel obce Očihov. Nová přestavbová plocha P2 (OV) bude napojena na stávající inženýrské sítě
vedené v přilehlých místních komunikacích.
Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi.
Změna č.1 nenavrhuje žádné specifické plochy výroby určené výhradně pro umístění FVE, VTE.
Změna č.1 neřeší na území obce ani žádnou MVE z důvodu přírodních a kulturních hodnot území
obce a zejména na základě schváleného obsahu návrhu změny č.1 ÚP Očihov a schválené žádosti o
pořízení změny ÚP – zkrácený postup.
Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
(32)

Při

stanovování

urbanistické

koncepce

posoudit

kvalitu

bytového

fondu

ve

znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Změna č.1 zachovává urbanistickou koncepci dle ÚP a řeší novou přestavbovou plochu P2 pro
občanské vybavení.
Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
 Změna č. 1 je zpracována přiměřeně v souladu s PÚR ČR.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje vydalo 9.5.2017 usnesením č. 022/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 ÚPD:


1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, úplné znění Zásady územního

rozvoje Ústeckého kraje ve znění aktualizace č.1 (dále jen 1.A-ZÚR ÚK), nabytí účinnosti
20.05.2017.


3. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, úplné znění Zásady územního

rozvoje Ústeckého kraje ve znění aktualizace č.3 (dále jen 3.A-ZÚR ÚK), nabytí účinnosti
17.02.2019.


Na základě požadavku schválené zprávy o uplatňování ÚP Očihov za období 2011 – 2015

(kap.c)2) je vyhodnocení priorit dle ZÚR ÚK provedeno zvlášť pro ÚP a pro řešenou změnu č.1. Pro
ÚP je vyhodnocení zpracováno zpětně dle původní ZÚR ÚK.
a) priority ZÚR ÚK:
Základní priority územního plánování v Ústeckém kraji vycházejí a dále zpřesňují republikové
priority územního plánování vymezené v PÚR ČR.
 ÚP naplňuje priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění rozvoje území.
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 Změna č. 1 naplňuje priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území přiměřeně a to vzhledem k obsahu této změny č.1:
Základní priority
(1) Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi
třemi pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního
prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů sociální
soudržnosti obyvatel kraje.
 Řešení ÚP rozvíjí všechny 3 pilíře URU vyváženě: jsou navrženy zastavitelné plochy výroby (Z14,
Z30, 31) a nové trasy nadmístní technické infrastruktury, jsou navržena opatření v krajině pro
založení vybraných nefunkčních prvků ÚSES a zastavitelná plocha Z18 vodní nádrž. Rovněž je
posílena veřejná infrastruktura – jsou řešeny plochy pro přeložku silnice I/27 včetně napojení na
silnici II/221 u Blšan, je navržena cyklostezka mezi sídly na území obce, je navržena plocha
občanského vybavení. Podmínky sociálního pilíře zlepší plocha Z10 pro rekreaci.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 významně posiluje hospodářský pilíř udržitelného rozvoje území, avšak pouze s
nadmístním významem bez přímé vazby na území obce Očihov. Změna č.1 zároveň významně
posiluje pilíř sociální soudržnosti a to novou přestavbovou plochou P2 pro občanské vybavení, na
které budou realizovány víceúčelové hřiště a komunitní centrum. Podmínky pro příznivé životní
prostředí jsou v obci zachovány. Místní podmínky pro rozvoj hospodářského pilíře URU dle
koncepce ÚP nebudou touto změnou č. 1 negativně ovlivněny ani měněny. Koridor pro veřejnou
technickou infrastrukturu nadmístního významu pro nový VTL plynovod a rovněž i přestavbová
plocha P2 byly posouzeny v rámci stanovisek KÚ ÚK, OŽPZ k návrhům na pořízení změny ÚP
Očihov zkráceným postupem.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat
meze únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození a nebo
bránit rozvoji jiných žádoucím forem využitého území.
 ÚP zapracovává v části odůvodnění stávající limity využití území. Zároveň řešením ÚP nevzniká
do budoucna předpoklad překročení únosnosti území. Jako rozhodující počin koncepce ÚP je
navržená přeložka silnice I/27 zcela mimo centrální část území obce s rozdrobeným zastavěným
územím. Přeložkou silnice I/27 se zklidní dopravní situace mezi Očihovem, Očihovcem a místními
částmi Hradčany a Beraní Dvůr. Přeložka silnice I/27 vede západně od obou sídel i obou místních
částí. Navržená trasa VTL plynovodu Gazela je vedena rovněž západně od těchto zastavěných
území.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 aktualizuje limity využití území dle ÚAP ORP Podbořany. Navržený VTL plynovod
Gazela změna č.1 stabilizuje jako limit využití území včetně OP, BP, neboť je již provozovaný.
Koridor KT-1 je řešen v souběhu se stávajícím VTL plynovodem Gazela, a tudíž nezatíží území
obce dalšími limity využití území (BP = 2 x 200 m), které byl mohly zabránit dalšímu rozvoji území.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.

24

ZMĚNA Č. 1 ÚP OČIHOV

Životní prostředí
(3) Dosáhnout zásadního ozdravení a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to
jak ve volné krajině, tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů
zajištění udržitelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita
osídlení, rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).
 ÚP významně posiluje osídlení v řešeném území. Pro naprosto zásadní ozdravění podmínek
obytného prostředí v území je řešena přeložka silnice I/27 s komunikací do Blšan (vazba II/221),
která je vedena zcela mimo sídla a místní části na území obce. Klidové dopravní propojení obce a
Očihovce je zajištěno návrhem cyklostezky mezi obcí a tímto sídlem.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 respektuje veškeré návrhy ke zlepšení životního prostředí dle koncepce rozvoje území
zakotvené v ÚP. Na základě stanovisek DO ochrany přírody č.j. 4459/ZPZ/2017/N-2782 ze dne
27.11.2017 a č.j. 3484/ZPZ/2018/SEA ze dne 26.9.2018 nebylo třeba pro změnu č.1 ÚP Očihov
zpracovávat vyhodnocení jejího vlivu na ptačí oblasti a EVL ani na životní prostředí.
Koridor KT-1 pro podzemní trasu VTL plynovodu DN 1 400 prochází územím obce v souběhu
s plynovodem Gazela přes RBK 1088, LBK 11, LBK 2. Při výstavbě podzemní trasy VTL plynovodu
bude funkčnost těchto vybraných prvků ÚSES dočasně pozastavena, dotčené území po
zprovoznění plynovodu bude rekultivováno ve vazbě na své okolí a funkčnost ÚSES bude
obnovena.
Pro dotčené prvky ÚSES nenavrhuje ÚP žádné plochy změn v krajině pro zvýšení jejich ekologické
stability území. Změna č.1 nepodporuje lázeňství. Změna č.1 navrhuje přestavbovou plochu P2
občanského vybavení na podporu sportu, rekreace a kulturního zázemí obce.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek životního
prostředí (voda, půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží
Ústeckého

kraje

zejména

v Severočeské

hnědouhelné

pánvi,

v Krušných

horách

a

v narušených partiích ostatních částí Ústeckého kraje. Zlepšení stavbu složek životního
prostředí v uvedených částech území považovat za prvořadý veřejný zájem.
 Na území obce se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže Ústeckého kraje. Na území obce
neprobíhala povrchová těžba hnědého uhlí ani se zde nevyskytují narušené partie krajiny.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 tyto skutečnosti nemění. Změna č.1 nezhorší životní prostředí na území obce.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných
území (NP, CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území Natura 2000 (EVL a PO), obecně
chráněných území (PPk, VKP, ÚSES).
 ÚP vymezuje na území obce ÚSES při respektování RBK 1088 dle A1-ZÚR ÚK, pro nefunkční
prvky ÚSES jsou navržena opatření v krajině. ÚP zároveň navrhuje ucelený systém interakčních
prvků, které sledují kvalitní segmenty nezastavění kulturní krajiny.
 Priorita je řešením ÚP splněna.
 Změna č.1 přiměřeně respektuje ÚSES a vymezený systém interakčních prvků. Tyto hodnotné
úseky krajiny jsou řešeny v ÚP zejména jako plochy přírodní plochy smíšené nezastavěného
území přírodní, lesnické, zemědělské. Změna č.1 do těchto chráněných ploch umisťuje koridor
veřejné technické infrastruktury KT-1 pro podzemní trasu VTL plynovodu DN 1 400, který prochází
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územím obce v souběhu s plynovodem Gazela přes RBK 1088, LBK11, LBK2. Při výstavbě bude
funkčnost těchto vybraných prvků ÚSES dočasně pozastavena, dotčené území po zprovoznění
staveb bude rekultivováno ve vazbě na své okolí a funkčnost ÚSES bude obnovena. Přestavbová
plocha P2 je navržena v hranicích ZÚ mimo nezastavěnou hodnotnou kulturní krajinu.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(6) Revitalizovat úseky vodních toků, který byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí,
rozvojem

výroby,

nebo

urbanizačním

procesem

necitlivě

upravené,

přeložené

nebo

zatrubněné. Dosáhnout výrazného zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě ovlivněných
těžebního činnostmi a zejména chemickou a ostatní průmyslovou výrobou.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problémů vyhlášených oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší z důvodů překračování limitů některých znečišťujících látek (zejm. vlivem
těžby surovin, energetické a průmyslové výroby) a v území zasažených zejména hlukem
zejména z dopravy (dálniční a silniční, částečně i železniční doprava).
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.

Hospodářský rozvoj
(8)

Vytvářet

územně

plánovací

podmínky

pro

transformaci

ekonomické

struktury,

charakterizované větší odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným podílem progresivních výrob a
služeb odpovídající současným ekonomickým a technologickým trendům.
 ÚP navrhuje 3 zastavitelné plochy výroby a skladování pro zvýšení hospodářské stability řešeného
území.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 nenavrhuje žádnou plochu pro výrobu a skladování. Změna č.1 nemění místní
podmínky hospodářského rozvoje na území obce dle řešení ÚP. Navržený koridor nadmístní
veřejné technické infrastruktury dle 3.A-ZÚR ÚK zlepší podmínky plynárenské přepravní soustavy
ČR a zvýší tak bezpečnost provozování této soustavy bez přímého vlivu na místní podmínky
hospodářského rozvoje. Řešená přestavbová plocha P2 je určena pro komunitní centrum a
víceúčelové hřiště.
 Tato priorita není změnou č.1 naplněna z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(9) Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj palivoenergetického komplexu a
těžkého průmyslu, respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí (ÚEL) stanovené
usnesením vlády ČR č. 331/1991 a č. 444/1991 – převzaté z 2. změn a doplňků Územního plánu
velkého územního celku Severočeské hnědouhelné pánve, včetně usnesení vlády ČR č.
1176/2008.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují z celostátního
hlediska významné palivoenergetické a další surovinové zdroje, podřídit dosahování přijatelné
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meze únosnosti zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky
více ložisek současně v území s jejich koncentrovaným výskytem. Vymezení skladebných částí
ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje a v navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí a
jejich části není taxativním důvodem pro případně neuskutečněné těžby v ložisku nerostných
surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné míře respektována funkce ÚSES ve
stanoveném

rozsahu.

V případě

omezení

funkce

ÚSES

v důsledku

těžby

budou

v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační opatření
dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných
areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu (typu brownfield),
s cílem dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavěné území, kvalitní
zemědělskou půdu.
 ÚP navrhuje 1 přestavbovou plochu P1 pro občanské vybavení na části zastavěného území VL
Beraního Dvora (dříve zemědělský areál).
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 navrhuje přestavbovou plochu občanského vybavení pro vybudování komunitního
centra s víceúčelovým hřištěm a to jako přestavba zastavěného území SV a ZV. Změna č.1 řeší
rovněž koridor KT-1 pro podzemní trasu VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN –
hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) a to v souladu s 3.A-ZÚR ÚK.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách a kritický
posuzovat a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na volných plochách
mimo již zastavěná území.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(13) V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení
územního rozvoje kraje vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných
ložiskových území (CHLÚ).
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území, minimalizovat zábory
zejména nejkvalitnějších zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření – ochrana proti
erozním účinkům vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečně fragmentaci
zemědělských území, obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území vhodná
pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro energetické účely aj.
 Rozvoj obce dle ÚP je přiměřený, zastavitelné plochy vyplňují proluky a další nevyužitá území
v ZÚ, zastavitelné plochy Z12, Z15, Z41, Z40 scelují zábor krajiny mezi roztroušenými částmi
zastavěného území. Budoucí hranice ZÚ tak bude vůči krajině jasně vymezena bez zbytkových a
špatně přístupných ploch ZPF, podmínky zemědělské výroby řešením ÚP nebudou zhoršeny. ÚP
navrhuje systém protierozních opatření.
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 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 navrhuje pouze 1 přestavbovou plochu P2 občanského vybavení v hranicích ZÚ bez
dotčení kulturní krajiny a dále koridor KT-1. Koridor KT-1 pro technickou infrastrukturu nadmístního
významu ve veřejném zájmu je řešen v souběhu s plynovodem Gazela a vede zejména přes ZPF.
V koridoru KT-1 bude položena podzemní trasa VTL plynovodu bez potřeby trvalého záboru ZPF.
ZPF bude dotčen pouze dočasně při výstavbě plynovodu. Podmínky zemědělského využití území
budou po výstavbě plynovodu a rekultivace dotčeného území opět obnoveny v plném rozsahu.
Systém protierozních opatření dle řešení ÚP je změnou č.1 respektován.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.

Rozvoj oblasti a osy, specifické oblasti
(15) Ve vymezených rozvojových oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území,
zajišťovat územně plánovací přípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s
důrazem na rozšiřování sítě hromadné dopravy) a občanskou vybavenost. Územní rozvoj
hospodářských a sociálních funkcí provázat s ochranou krajinných, přírodních a kulturních
hodnot. Využívat rozvojových vlastností těchto území ve prospěch okolních navazujících
území.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat předpokladů pro územní rozvoj těchto
koridorů, založených zejména na jejich výhodné dopravní dostupnosti. Rozvojových vlastností
těchto území využít pro šíření progresivního vývoje na území celého kraje. Současně
koncentrací aktivit do těchto koridorů šetřit nezastavěné území ve volné krajině.
 Území obce leží v rozvojové ose nadmístního významu NOS3 Petrohrad – Žatec – Havraň – Most
a v souladu s úkoly této NOS3 je v ÚP řešena přeložka silnice I/27 s odbočením na Blšany. ÚP pro
tuto přeložku páteřní komunikace této rozvojové osy vymezuje VPS ozn. WD01.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 tuto VPS WD01 plně respektuje. Trasa VTL plynovodu Gazela je stabilizována jako limit
využití území.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních problémů,
prosazovat formy územního, hospodářského a sociálního rozvoje vyhovující potřebám těchto
území, zvláštní pozornost při tom věnovat ochraně a revitalizaci přírodních, krajinářských a
kulturních hodnot.
 Území obce Očihov leží ve specifické oblasti nadmístního významu NSOB6 Podbořansko. V ÚP je
odstraněn zásadní problém území obce s velkým dopravním zatížením silnice I/27 procházející
Očihovcem a Hradčany. ÚP řeší přeložku silnice I/27 západně od obou sídel i obou místních částí.
Tímto řešením se výrazně zklidní obytné prostředí centrální části území obce. ÚP ve vazbě na tuto
navrženou situaci řeší i cyklostezku mezi Očihovem a Očihovcem. Rozvojové plochy řešené v ÚP
posilují jak ekonomický pilíř URU, tak i pilíř sociální soudržnosti. ÚP rovněž chrání hodnotné části
krajiny vymezením ÚSES i systému interakčních prvků.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
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 Koncepce územního, hospodářského i sociálního rozvoje stanovená v ÚP je změnou č.1 i nadále
sledována. Rovněž jsou respektována opatření k ochraně přírodních, krajinářských a kulturních
hodnot na území obce dle ÚP. Změna č.1 posiluje pilíř sociální soudržnosti a navrhuje rozvojovou
plochu občanského vybavení pro zvýšení sportovních a kulturních příležitostí v obci. Změna č.1
posílí bezpečnost energetických dodávek zemního plynu v celé Evropě a tím bude zajištěna
strategická role ČR v oblasti mezinárodního tranzitu plynu. Změna č.1 tímto řešením nemá přímou
vazbu na území obce Očihov, dodávky plynu touto plánovanou stavbou VTL plynovodu umístěnou
do koridoru technické infrastruktury KT-1 nebudou na území obce odebírány.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna částečně z důvodu jednostranného řešení změny č.1.
(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje
v dílčích územích kraje, předcházet prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a
eventuelnímu vzniku dalších problémových částí kraje, vyhledávat a uplatňovat územně
plánovací nástroje na podporu rozvoje těchto území, předcházet vzniku prostorově sociální
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnosti.
 Řešení ÚP vyváženě rozvíjí všechny 3 pilíře URU a tím zamezuje vzniku prostorové sociální
segregaci. ÚP významně posiluje vzájemnou vazbu obce Očihov, sídla Očihovec i obou místních
částí Hradčany a Beraní Dvůr řešením přeložky silnice I/27 zcela mimo tato zastavěná území
západním okrajem území obce. Zároveň je navržena cyklostezka mezi Očihovcem a Očihovem,
která je prodloužena až k obci Běsno. Dále je navržena stezka z Očihova do obce Vroutek a
z druhé strany do obce Blšany.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 řeší přestavbovou plochu P2 občanského vybavení pro rozšíření kulturního a sportovně
rekreačního zázemí obce. Tímto řešením bude posílena sociální soudržnost v obci. Změna č.1 je
zaměřena rovněž na nadmístní veřejnou technickou infrastrukturu dle 3.A-ZÚR ÚK bez zhodnocení
hospodářských podmínek na vlastním území obce Očihov.
 Tato priorita je změnou č.1.

Dopravní a technická infrastruktura
(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní provázanosti a
funkčnosti soustavy osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnice D8, úseků silnice
I/13, zkapacitnění silnice I/7, přestavbou silnice I/27, modernizací a optimalizací hlavních
železničních tratí, vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinárodního významu aj.)
 ÚP v souladu s touto prioritou a v souladu s 1.A-ZÚR ÚK řeší přeložku silnice I/27 s odbočením na
Blšany (vazba na II/221) v ÚP je zároveň pro tuto přeložku silnice I/27 vymezena VPS ozn. WD01.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 respektuje navrženou přeložku silnice I/27 beze změny. VTL plynovod v koridoru KT-1
bude položen pod zem, s navrhovanou přeložkou silnice I/27 se vykříží koordinovaně
mimoúrovňově.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(20) Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze všech částí kraje při zdůraznění
významu veřejné dopravy.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
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(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury, pro kvalitní napojení okrajových
částí kraje (zejména oblasti Krušných hor, Šluknovska a podhůří Doupovských hor).
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajům na úseku dopravy a technické
infrastruktury (zejména ve vztazích oblastí Děčínsko – Liberecko, Šluknovsko – Liberecko,
Chomutovsko – Karlovarsko, Podbořansko – Severní Plzeňsko).
 ÚP v souladu s touto prioritou a v souladu s 1.A-ZÚR ÚK řeší přeložku silnice I/27 s odbočením na
Blšany (vazba na II/221) v ÚP je zároveň pro tuto přeložku silnice I/27 vymezena VPS ozn. WD01.
Zároveň je řešen návrh VTL plynovodu Gazela jako nadmístní aktivita.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 respektuje navrženou přeložku silnice I/27 v souladu se zprávou o uplatňování ÚP
Očihov za období 2011 – 2015. Změna č.1 stabilizuje již provozovaný VTL plynovod Gazela jako
stávající limit využití území včetně OP, BP. Změna č.1 řeší

koridor nadmístní technické

infrastruktury: KT-1 pro nový VTL plynovod jako paralelní linie k VTL plynovodu Gazela s vazbou
na Plzeňský kraj.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(23) Zlepšit příhraniční vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické
infrastruktury (v příhraničních oblastech Krušných hor, Labských pískovců, Šluknovského
výběžku a v aglomeračních vztazích Teplice, Ústí nad Labem – Dresden a Chomutov, Most –
Chemnitz, Zwickau).
 ÚP řeší v souladu s úkoly pro rozvojovou osu nadmístního významu NOS3 Petrohrad – Žatec –
Havraň – Most přeložku silnice I/27, která představuje páteční osu této rozvojové osy NOS3.
 Priorita je řešením ÚP naplněna. ÚP navrhuje nový VTL plynovod Gazela dle PÚR ČR.
 Změna č.1 stabilizuje již provozovaný VTL plynovod Gazela jako stávající limit využití území včetně
OP, BP. Změna č.1 navrhuje koridor technické infrastruktury nadmístního významu KT-1 pro
přípolož VTL plynovodu Gazela s vazbou na Plzeňský kraj a SRN. Tyto aktivity řešené změnou č.1
jsou součástí rozsáhlého projektu na propojení plynárenské infrastruktury společnosti NET4GAS,
s.r.o. s plánovaným plynovodem EUGAL v Německu.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(24) Podporovat záměr na vybudování zařízení typu – Veřejné logistické centrum (VLC)
sledovaný nebo připravovaný v rámci ÚP Lovosic a přilehlých obcí, který zahrnuje rozvoj
dopravního terminálu a veřejného přístavu s propojením dálniční, silniční, železniční a vodní
dopravy.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(25) Respektovat rozvojové záměry na modernizaci a dostavbu tepelných elektráren na území
kraje, bez překročení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
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(26) Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích,
stabilizovat provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpořit jejich účelné
rozšiřování.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(27) Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou přenosové energetické
soustavy a produktovodů spolehlivost a dostatečnou kapacitnost energetických dodávek
v rámci kraje, zprostředkovaně i v rámci ČR.
 ÚP navrhuje novou trasu VTL plynovodu Gazela DN 1400 jako součást trasy Hora Svaté Kateřiny
– Rozvadov.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 V souladu s touto prioritou územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území ve vazbě na PÚR ČR a zejména 3.A-ZÚR ÚK řeší změna č.1 jeden koridor veřejné
technické infrastruktury a to jako překryvný koridor:
-

koridor KT-1 - koridor technické infrastruktury pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku
hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda), koridor nadmístního významu
vymezený v upřesněné šířce 400 m zcela v souběhu s VTL plynovodem Gazela, v 3.A-ZÚR ÚK
navržena VPS P1. Ve změně č.1 navržena VPS VT01 pouze s možností vyvlastnění. Koridor
KT-1 je určen pro podzemní trasu VTL plynovodu bez trvalého vlivu na zábor území, bez vlivu
na krajinný ráz, bez vlivu na funkčnost a celistvost RBK 1088, LBK11, LBK2. Nový VTL
plynovod DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda)
umístěný v koridoru KT-1 v souběhu s plynovodem Gazela zvýší přepravní kapacitu
plynárenské přenosové soustavy ČR s vazbou na SRN a tím ve veřejném zájmu zvýší
bezpečnost provozu této soustavy.

Dle zprávy o uplatňování ÚP Očihov za období 2011 – 2015, v souladu s PÚR ČR a v souladu
s 1.A-ZÚR ÚK změna č.1 zároveň územně stabilizuje již provozovaný VTL plynovod Gazela –
změna č.1 tento VTL plynovod zapracovává jako stávající limit včetně OP, BP.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(28) Vytvořit územně plánovací předpoklady pro zajištění bezpečné a dostatečné dodávky
elektrického výkonu do prostoru Šluknovského výběžku.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů, územně
regulovat záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s ohledem na eliminaci rizik
poškození krajinného rázu a ohrožení rozvoje jiných žádoucích forem využití území (zejména
oblast Krušných hor).
 ÚP nenavrhuje na území obce žádnou plochu změn pro rozvoj obnovitelných energetických zdrojů
a to včetně větrných elektráren. Na řešení těchto záměrů nebyl v průběhu zpracování ÚP uplatnění
požadavek.
 Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 nenavrhuje na území obce žádné rozvojové plochy pro obnovitelné zdroje energie a to
ani pro areály FVE ani pro VTE. Fotovoltaické panely mohou být umisťovány na území obce na
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střechách nebo na fasádách objektů. Rychlerostoucí byliny i dřeviny je možno pěstovat kdekoliv na
zemědělské půdě. Tuto koncepci dle ÚP změna č. 1 zachovává.
 Tato priorita není změnou č.1 naplněna z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(30) V dílčích zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných místních zdrojů
vody (Lounsko, Šluknovsko, horské části kraje), řešit problémy zásobování vodou napojením
na vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(31) Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících systémů
odvádění a čištění odpadních vod a pro dořešení této problematiky v menších sídlech (do 2000
EO) ve venkovském prostoru.
 ÚP posiluje koncepci čištění odpadních vod v řešeném území a to stabilizací ČOV Očihov včetně
kanalizace návrhem nové ČOV v Očihovci včetně návrhu kanalizace v tomto sídle a rovněž
podmínkou napojit rozvojové lokality v území na ČOV Očihov nebo ČOV Očihovec.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Přestavbová plocha P2 v hranicích ZÚ řešená změnou č.1 bude napojena na stávající kanalizaci
v přilehlých komunikacích v obci Očihov. Koncepce likvidace odpadních vod z území obce Očihov
dle ÚP je tímto řešením zachována.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb
jednotlivých částí kraje.
 Telekomunikační služby jsou v řešeném území dobře dostupné. ÚP tuto situaci stabilizuje.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Stávající koncepce poskytování služeb spojů a telekomunikací je ve změně č.1 sledována a není
změnou č.1 měněna.
 Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být územně technické řešení návrhů na
rozvoj dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě, snahou
zachovávat přírodní biodiversitu a s ochranou hodnotné zemědělské půdy. Řešením
jednotlivých záměrů a jejich územní koordinací je třeba zamezovat zbytečné fragmentaci
krajiny. V případě existence variant nebo alternativ řešení a změn pokládat za kritéria
vhodného výběru: dopravní a technickou účinnost záměrů, míru citlivosti řešení vůči ochraně
životního prostředí, přírodních, kulturních a civilizačních územních hodnot a respektování
cílových charakteristik vymezených krajinných celků.
 Řešení ÚP omezuje fragmentaci krajiny, neboť zastavitelné plochy využívají proluky v ZÚ, další
nevyužité plochy v ZÚ a dále scelují jednotlivá nepravidelně rozmístěná zastavěná území vůči
krajině do ucelených rozvojových ploch. Rovněž je navržena přestavbová plocha P1. Návrhy
technické infrastruktury jsou umístěny zejména do komunikací. Navržený VTL plynovod Gazela je
veden mimo sídla v trase dle PÚR ČR 2008, dle ZÚR ÚK z Rozvadova přes Plzeňský a Ústecký
kraj do Svaté Kateřiny. Přeložka silnice I/27 byla v průběhu zpracování ÚP uvažována ve
variantách, jako výsledná byla zapracována trasa západním okrajem území obce zcela mimo
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zastavěné území 2 sídel a 2 místních částí. Tímto řešením se výrazně zklidní dopravní situace
zejména mezi obcí, Očihovcem a Hradčany. ÚP mezi obcí a Očihovcem navrhuje cyklostezku.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 řeší 1 koridor veřejné technické infrastruktury pro podzemní inženýrskou síť
nadmístního charakteru a 1 přestavbovou plochu. Změna č.1 chrání kulturní hodnoty území,
zejména nemovité kulturní památky, architektonicky významné stavby, chrání zachovanou
urbanistickou strukturu obce Očihov, sídla Očihovec a místních částí Hradčany a Beraní Dvůr.
Řešený koridor veřejné technické infrastruktury KT-1 je veden napříč kulturní krajinou v souběhu
v VTL plynovodem Gazela a nezakládá tak v krajině další liniový prvek. Koridor KT-1 pro podzemní
trasu VTL plynovodu DN 1 400 prochází územím obce v souběhu s plynovodem Gazela přes RBK
1088, LBK 11, LBK 2. Při výstavbě bude funkčnost těchto vybraných prvků ÚSES dočasně
pozastavena, dotčené území po zprovoznění staveb bude rekultivováno ve vazbě na své okolí a
funkčnost ÚSES bude obnovena. Přestavbová plocha P2 je určena pro občanské vybavení –
zázemí pro kulturní, společenské a sportovně rekreační aktivity. Plocha P2 je řešena v hranicích
ZÚ a nezabírá tak dosud nezastavěnou kulturní krajinu. Trasa koridoru pro nový VTL plynovod byla
ověřena v předchozí studii proveditelnosti a byla shledána jako invariantní.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.

Sídelní soustava a rekreace
(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy
mezi jednotlivými sídly a racionální střediskové uspořádání sídelní soustavy, současně
respektovat a kultivovat specifickou tvářnost každého sídla včetně zřetele k zachování
prostorové oddělenosti sídel. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a
venkovskými oblastmi.
 ÚP podporuje úlohu obce jako centra řešeného území, do obce jsou umístěny rozsáhlé
zastavitelné plochy zejména smíšené obytné, rovněž i plochy výroby a skladování. Návrhem
přeložky silnice I/27 se zklidní dopravní automobilová situace a návrhem cyklostezky mezi
Očihovem a Očihovcem se výrazně posílí vzájemná vazba těchto 2 sídel. Zároveň ÚP nezakládá
možnost vzájemného propojení sídel ani místních částí na území obce.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 stabilizuje stávající polycentrickou sídelní strukturu na území obce. Řešený koridor
nadmístní technické infrastruktury KT-1 je navržený s vazbou na stávající nadmístní trasy
technické infrastruktury bez vlivu na sídelní strukturu. Přestavbová plocha P2 řeší nové využití
veřejného prostranství a zastavění plochy SV, vše v hranicích ZÚ bez vlivu na sídelní strukturu.
 Tato priorita není změnou č.1 naplněna z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(35) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a
provázanost sídelních soustav a rekreačních areálů.
 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(36) Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukončenou těžbou
hnědého uhlí, se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny se
zdůrazněním

složky rekreace, odpovídající specifickým

vlastnostem

a předpokladům

konkrétních území.
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 Mimo řešené území. Priorita není řešením ÚP naplněna.
 Mimo řešené území. Tato priorita není změnou č.1 naplněna.
(37) Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu
s možnostmi a limity konkrétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení v málo využívaných
vhodných lokalitách.
 Na území obce je jímán zdroj minerální vody BJ11 na p.p.č.56. ÚP zohledňuje a zapracovává OP
tohoto zdroje minerální vody, zároveň rovněž zohledňuje záměr využívat v budoucnu i další zdroj
minerální vody na p.p.č. 1772/1. ÚP navrhuje zastavitelnou plochu Z10 pro hromadnou rekreaci u
rybníka Očihov.
 Priorita je řešením ÚP naplněna
 Změna č.1 zachovává na území obce koncepci lázeňství a rekreace dle řešení ÚP. Koridor KT-1
pro další VTL plynovod v souběhu s plynovodem Gazela okrajově zasahuje do plochy Z10 u
rybníka Očihov. Koridor KT-1 je určen pro podzemní trasu plynovodu a jeho OP, BP. Podmínky BP
budoucího VTL plynovodu neovlivní rozvoj na zastavitelné ploše Z10 pro hromadnou rekreaci.
Změna č.1 navrhuje přestavbovou plochu P2 občanského vybavení, která rozšíří možnosti sportu,
rekreace a kulturního využití v obci.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest
na území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto zařízení.
 ÚP navrhuje chodník a cyklostezku mezi Očihovem a Očihovcem a to ve vazbě na plánovanou
přeložku silnice I/27 západním okrajem území obce zcela mimo zastavěná území.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 zachovává koncepci cyklostezek a turistických cest beze změn tak, jak ji řeší ÚP.
 Tato priorita není změnou č.1 naplněna z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.

Sociální soudržnost obyvatel
(39) Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti
obyvatel kraje, posilovat předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních sil
s orientací na perspektivní obory ekonomiky.
 ÚP nemění stávající podmínky občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury na území
obce a to dle požadavku obce. Pro stabilizaci obyvatel jsou navrženy zastavitelné plochy smíšené
obytné, pro nové pracovní příležitosti jsou navrženy plochy výroby a skladování a lehké výroby.
 Priorita není řešením ÚP naplněna a to ve vazbě na význam obce ve struktuře Ústeckého kraje
v souladu se zadáním ÚP.
 Změna č.1 neřeší žádnou aktivitu pro rozvoj vzdělanosti obyvatel obce. Změnou č.1 je podpořen
rozvoj a kultivace lidských zdrojů, neboť je řešena přestavbová plocha P2 pro komunitní centrum
se sportovním zázemím. Změnou č.1 rovněž nebudou na území obce vytvořena nová pracovní
místa. Podmínky pro stabilizaci obyvatelstva jako kvalifikované pracovní síly dle ÚP jsou
respektovány.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
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(40) Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení problematiky zhoršených
sociálních podmínek kraje, zhoršených parametrů zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry
nezaměstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálně slabých, ohrožených společenským
vyloučením.
 ÚP významně přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí v zastavěném území, neboť je
navržena přeložka silnice I/27 zcela mimo obec, sídlo Očihovec i obě místní části Beraní Dvůr a
Hradčany. Tímto řešením se v zastavěném území výrazně omezí hluk, vibrace a emise
z automobilové dopravy. ÚP navrhuje zastavitelné plochy výroby a skladování a lehké výroby pro
nové pracovní příležitosti.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 zachovává podmínky sociální soudržnosti obyvatel beze změny tak, jak je řeší ÚP a
zároveň navrhuje novou přestavbovou plochu P2 pro občanské vybavení, která je určena pro
komunitní centrum a víceúčelové hřiště. Tímto řešením se v obci vytvoří zázemí pro kulturní,
sportovní a rekreační aktivity obyvatel. Návrhem koridoru KT-1 pro VTL plynovod v souběhu s VTL
plynovodem Gazela změna č.1 nezhorší v území zdravotní stav obyvatel. Dnešní technologie
výstavby moderní plynárenské infrastruktury zaručuje maximální omezení negativních vlivů na
okolí.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(41) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území
kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a
posilují sociální soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje.
 ÚP zachovává sídelní strukturu na území obce včetně venkovského charakteru zástavby. ÚP
nenavrhuje žádnou výškovou ani hmotovou dominantu na území obce. ÚP respektuje podmínky
ochrany nemovitých kulturních památek na území obce. ÚP vymezuje a chrání před zastavěním
jak prvky ÚSES tak i systém interakčních prvků jako hodnotné prvky kulturní krajiny. Řešením ÚP
nedojde k negativnímu vlivu na stávající krajinný ráz.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 navrhuje pouze přestavbovou plochu P2 občanského vybavení v hranicích ZÚ a koridor
nadmístní technické infrastruktury ve veřejném zájmu KT-1. V koridoru KT-1 bude vybudován nový
podzemní VTL plynovod DN 1 400 v souběhu s plynovodem Gazela, který na území obce Očihov
neprochází žádným zvláště chráněným územím přírody. Koridor KT-1, ve kterém bude realizován
nový VTL plynovod, vede na západním okraji území obce zejména přes ZPF. Negativní vliv stavby
plynovodu na území bude pouze dočasný po dobu výstavby. Změnou č. 1 se nezlepší ani nezhorší
podmínky ochrany přírodních, kulturních i civilizačních hodnot na území obce dle řešení ÚP.
 Tato priorita není změnou č.1 naplněna z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(42) Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel kraje, které se promítnou
do měnících se nároků na technickou a dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost
nadmístního významu.
 ÚP navrhuje pro stabilizaci obyvatelstva zastavitelné plochy smíšeného bydlení a to zejména
v samotné obci Očihov, která poskytuje největší rozsah a standard veřejné infrastruktury. ÚP
přiměřeně k navrženému rozvoji řeší i dostavbu inženýrských sítí (ČOV a kanalizace v Očihovci,
plynofikace zbývající zástavby, napojení rozvojových ploch na inženýrské sítě v místních
komunikacích). ÚP navrhuje přeložku silnice I/27, čímž se výrazně zlepší podmínky dopravní
dostupnosti občanského vybavení v Žatci nadmístního významu.
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 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 řeší na základě schválených návrhů na pořízení změny č.1 ÚP Očihov zkráceným
postupem koridor KT-1 pro VTL plynovod DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů
Ústecký/Plzeňský (/Přimda) a to dle 3.A-ZÚR ÚK a rovněž přestavbovou plochu P2 pro občanské
vybavení pro komunitní centrum a hřiště. Plocha P2 přispěje ke zlepšení životních podmínek
rovněž i starší generace a seniorů.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.
(43) Při nastavování územních rozvojových koncepcí, dbát na dostatečnou míru spolupráce
s obyvateli a dalšími uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší míry vyváženosti řešení
mezi hospodářským rozvojem, ochrannou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost
obyvatel.
 ÚP byl zpracován a projednáván dle podmínek stavebního zákona za účasti veřejnosti včetně obce
samotné. Základní koncepce rozvoje území byla zakotvena v zadání ÚP, které schválilo ZO
Očihov. ÚP řeší vyvážený rozvoj všech 3 pilířů URU.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 zapracovává naprosto konkrétní požadavek oprávněného investora a požadavek obce:
-

koridor KT-1 – dle požadavku oprávněného investora ve veřejném zájmu dle 3.A-ZÚR ÚK,

-

přestavbovou plochu P2 občanského vybavení pro komunitní centrum a víceúčelové hřiště – dle
požadavku obce.

 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.

Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
 ÚP odstraňuje významnou dopravní závadu a zároveň potenciální zdroj rizik na území obce a řeší
přeložku silnice I/27 zcela mimo zastavěné území. Zároveň s tím je posílena vazba mezi Očihovem
a Očihovcem návrhem cyklostezky a chodníku. Na území obce se nevyskytují žádné zájmy obrany
státu.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č. 1 navrhuje novou přestavbovou plochu P2 pro občanské vybavení charakteru veřejné
infrastruktury v hranicích zastavěného území v Očihově. Dle aktualizovaných ÚAP ORP Podbořany
tato plocha leží v záplavovém území Q100 řeky Blšanky mimo aktivní zónu. Nepředpokládá se
negativní ovlivnění průtokových poměrů řeky Blšanky při záplavách přestavbovou plochou P2.
Zájmy civilní ochrany obyvatelstva na ploše P2 budou koordinovány krizovým štábem zřízeným při
OÚ Očichov pro případ likvidace mimořádné události.
 Změna č.1 nezakládá nové zájmy obrany státu.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna částečně.
(45) Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro minimalizaci rozsahu možných
materiálních škod a ohrožení obyvatel z působení přírodních sil v území a havarijních situací
vyplývajících z provozu dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby.
 ÚP navrhuje pro vybrané prvky ÚSES VPO pro jejich založení. Tímto řešením se zároveň zvýší
retence v území a omezí se ohrožení území přírodními katastrofami. Pro řeku Blšanku je
stanoveno záplavové území Q100 včetně aktivní zóny, kam ÚP neumisťuje žádnou zástavbu. ÚP
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snižuje riziko havarijních situací na průjezdné silnici I/27, neboť řeší přeložku této silnice zcela
mimo Očihov, Očihovec, Beraní Dvůr i Hradčany.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 respektuje navržená opatření pro omezení ohrožení obyvatel z působení přírodních sil
v území dle řešení ÚP, zároveň plně respektuje přeložku silnice I/27. Koridor KT-1 pro podzemní
trasu VTL plynovodu vede v souběhu s plynovodem Gazela přes VPO pro založení nefunkčních
prvků ÚSES RBK 1088, LBK 4. Zábor těchto území bude stavbou VTL plynovodu umístěného
v koridoru KT-1 pouze dočasný po dobu výstavby plynovodu. Po zprovoznění stavby plynovodu
bude funkčnost dotčených opatření pro založení ÚSES s výrazně retenční funkcí opět obnovena.
Pro novou trasu technické infrastruktury v koridoru KT-1 se nepředpokládá vyhlášení zóny
havarijního plánování. Změna č.1 navrhuje přestavbovou plochu P2 v hranicích zastavěného
území Očihova, na kterou však zasahuje záplavové území Q 100 řeky Blšanky dle aktualizovaných
ÚAP ORP Podbořany. Plocha P2 neleží v aktivní zóně tohoto záplavového území Q100. Na ploše
P2 bude přestavěna stávající nemovitost (SV) a přilehlé pozemky (ZV) na areál komunitního centra
s víceúčelových hřištěm pro shromažďování a sportovní využití obyvatel. Nepředpokládají se
stavební úpravy na ploše P2, které by negativně ovlivňovaly průtoky přívalových vod řeky Blšanky
při záplavách. Konkrétní podmínky potenciálních opatření na ploše P2 pro minimalizaci rozsahu
možných materiálních škod a ohrožení obyvatel při záplavách budou stanoveny v následných
řízeních nad konkrétní zpracovanou projekční dokumentací přestavby..
 Tato priorita není změnou č.1 naplněna, neboť se netýká předmětu řešení změny č.1.
(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování protipovodňových
opatření. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech
a zvlášť zdůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
 Na území obce je stanoveno záplavové území Q100 řeky Blšanky včetně aktivní zóny. ÚP toto
záplavové území včetně aktivní zóny plně respektuje a neumisťuje zde žádnou zastavitelnou
plochu. Stávající zástavba na území obce do záplavového území nezasahuje, proto nejsou v ÚP
řešeny plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 řeší přestavbovou plochu P2 v hranicích ZÚ, která zasahuje do záplavového území Q100
řeky Blšanky dle aktualizovaných ÚAP ORP Podbořany. Koridor KT-1 na území obce nezasahuje
do záplavového území Q100 včetně aktivní zóny. Koridor KT-1 zasahuje do VPO pro založení
ÚSES s výrazně retenční funkce pouze dočasně po dobu jeho výstavby. Změna č.1 nevymezuje
žádnou zastavitelnou plochu v záplavovém území. V rámci podkladů pro změnu č.1 nebyly
projektantovi

předány

žádné

vymezené

plochy

a

koridory

potřebné

pro

umisťování

protipovodňových opatření.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.

Pokrytí území kraje územními plány
(47) Zajišťovat pokrytí území kraje platnou územně plánovací dokumentací obcí, zejména
v rozvojových oblastech a osách a ve specifických oblastech, v souladu s územními limity a
rozvojovými potřebami těchto území.

37

ZMĚNA Č. 1 ÚP OČIHOV

 ÚP byl vydán v souladu s rozvojovými potřebami kraje i samotné obce, plně zapracovává limity
využití území nadmístního významu a rozvojové aktivity dle požadavků NOS3 rozvojové osy
nadmístního významu Petrohrad – Žatec – Havraň – Most.
 Priorita je řešením ÚP naplněna.
 Změna č.1 aktualizuje limity využití území dle ÚAP ORP Podbořany, zapracovává dle 3.A-ZÚR ÚK
jeden koridor technické infrastruktury pro nadmístní zájmy. Pro navržený koridor KT-1 jsou ve
změně č.1 stanoveny regulační podmínky, které zaručují ochranu přírodních, kulturních i
civilizačních hodnot v jeho území. Vydaná změna č.1 se stane právním podkladem regulujícím
dlouhodobý rozvoj území obce.
 Tato priorita je změnou č.1 naplněna.

b) Území obce Očihov leží v rozvojové ose nadmístního významu NOS3 Petrohrad – Žatec – Havraň Most
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR KK stanovují tyto úkoly pro územní
plánování:
(1) Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.
 Vydaný ÚP se stal právním dokumentem, který usměrňuje a reguluje rozvoj území obce Očihov při
respektování nadmístních aktivit dle PÚR ČR i 1.A-ZÚR ÚK.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změna č.1 upřesňuje trasu koridoru technické infrastruktury pro podzemní trasu VTL plynovodu,
která je vymezena v 3.A-ZÚR ÚK.
 Tento úkol je změnou č. 1 naplněn.
(2) Podporovat přestavbu silnice I/27 tvořící základ rozvojové osy a řešit vyplývající územní
souvislosti.
 ÚP upřesňuje trasu přeložky silnice I/27 včetně odbočení na Blšany (vazba na silnici II/221)
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.

 Změna č.1 navrhuje koridor nadmístní technické infrastruktury ve veřejném zájmu pro podzemní
trasu VTL plynovodu, která překříží navrhovanou trasu přeložky silnice I/27 mimoúrovňově. VTL
paralelní s již existujícím plynovodem Gazela a neznemožní přeložku silnice I/27. Trasa přeložky
silnice I/27 je změnou č.1 plně respektována.

 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(3) Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty na území rozvojové osy, které vytváření
charakteristické znaky území.
 Charakteristickými znaky území jsou údolní nivy vodních toků, především řeky Blšanky, která má
stanovené záplavové území včetně aktivní zóny. ÚP údolní nivy toků vymezuje jako biokoridory
s vloženými biocentry, čímž je chrání před zastavěním. Vybrané úseky těchto prvků ÚSES jsou
navrženy k založení.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změna č.1 koncepci ochrany přírodních a kulturních hodnot území dle řešení ÚP plně respektuje.
Přestavbová plocha je řešena v ZÚ bez záboru dosud nezastavěné kulturní krajiny, koridor KT-1 je
určen pro podzemní trasu VTL plynovodu, rovněž bez vlivu na hodnoty území. Trasa VTL
plynovodu v koridoru KT-1 překová údolní nivu Valovského potoka protlakem, funkčnost
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vymezeného RBK 1088 bude pouze dočasně pozastavena po dobu výstavby plynovodu. Rovněž
interakční prvky dotčené výstavbou nového VTL plynovodu budou po zprovoznění stavby
plynovodu revitalizovány a navráceny zpět do svého původního stavu.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(4) Vytvářet územní podmínky pro vhodné využití a kooperaci prostorů průmyslových zón
Triangle, Joseph a areálu elektrárny Počerady (EPOČ).
 ÚP řeší přeložku silnice I/27 jako páteřní komunikaci nadmístní rozvojové osy NOS3 Petrohrad –
Žatec – Havraň – Most, která urychlí a zlepší bezpečnost nadmístní průjezdné dopravy v dané
rozvojové ose.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změna č.1 plně respektuje navrženou přeložku silnice I/27. Nový VTL plynovod v koridoru KT-1 se
kříží s navrženou přeložkou silnice I/27 mimoúrovňově. Změna č.1 nemění dopravní podmínky
v území dle ÚP.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného charakteru změny č.1.

c) Území obce Očihov leží ve specifické oblasti nadmístního významu NSOB6 – Podbořansko
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní
plánování v rámci specifické oblasti nadmístního významu:
(1) Posilovat pilíře hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti udržitelného rozvoj, při
zachování silných stránek pilíře životního prostředí.
 ÚP ve vazbě na 1.A-ZÚR ÚK navrhuje přeložku silnice I/27 mimo soustředěnou skupinu sídel a
místních částí, posiluje vazbu mezi Očihovam a Očihovcem návrhem cyklostezky, která je
prodloužena až k obci Běsno. Dále je navržena stezka z Očihova do obce Vroutek a z druhé strany
do obce Blšany. ÚP rozvíjí rovněž výrobní plochy, a tak posiluje vyvážený vztah mezi pilířem
hospodářským a sociální soudržností URU. ÚP rovněž navrhuje ucelený systém opatření pro
založení nefunkčních prvků ÚSES. Řešením ÚP jsou zachovány silné stránky environmentálního
pilíře URU.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změnou č.1 je přeložka silnice I/27 plně respektována, rovněž tak jsou zachovány veškeré
zastavitelné plochy výroby dle řešení ÚP. Změna č.1 nenavrhuje žádné aktivity na posílení
hospodářského pilíře URU místního charakteru. Změna č.1 významně přispěje k rozšíření
možností kulturního a sportovního vyžití obyvatel obce plochou P2 občanské vybavení pro
komunitní centrum a víceúčelové hřiště. Změna č.1 posiluje pilíř zejména hospodářského rozvoje
v širších územních vazbách a to návrhem koridoru technické infrastruktury KT-1 pro VTL plynovod
ve veřejném zájmu. Na základě stanoviska KÚ ÚK, OŽPZ č.j. 4459/ZPZ/2017/N-2782 ze dne
27.11.2017 lze vyloučit možnost významného vlivu změny č.1 ÚP Očihov na předmět ochrany a
celistvost EVL a ptačích oblastí. Na základě stanoviska KÚ ÚK, OŽPZ č.j. 4784/ZPZ/2017 za dne
15.12.2017 nebylo nutno změnu č.1 ÚP Očihov posoudit z hlediska jejího vlivu na životní prostředí.
Změna č.1 tedy neovlivní negativně stávající podmínky environmentálního pilíře udržitelného
rozvoje území.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
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(2) Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
územními studiemi a regulačními plány.
 ÚP byl vydán v roce 2011 a zpřesňuje podmínky ZÚR ÚK, vymezuje zastavitelné plochy, pro které
je třeba zpracovat územní studie k ověření koncepce rozvoje těchto ploch dle řešení ÚP.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změna č.1 představuje dostatečný právní dokument na regulaci rozvoje území. Změna č.1
nenavrhuje žádnou plochu, pro kterou by bylo nutné ověřovat řešení územní studií nebo
regulačními plány. Trasa koridoru pro vysokotlaký plynovod DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN –
hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) byla již ověřena ve studii proveditelnosti a je invariantní.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(3) Identifikovat hlavní střediska ekonomického rozvoje specifické oblasti, vytvářet jim
podmínky pro územní rozvoj, s předpokladem šíření pozitivních impulsů z těchto rozvojových
pólů do okolních území specifické oblasti.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP naplněn.
 Obec Očihov nelze považovat za důležité středisko ekonomického rozvoje specifické oblasti
NSOB6 – Podbořansko. Změna č.1 nemění koncepci rozvoje obce dle ÚP. Nový VTL plynovod má
nadmístní charakter.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření
změny č.1.
(4) Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj dopravní dostupnosti vyšších center osídlení –
Žatec, Most, Chomutov, Ústí nad Labem, ale i Plzeň, Karlovy Vary, Praha. V této souvislosti
podporovat přestavbu silnic I/27 a I/6 na rychlostní silnici R6 a řešit vyplývající územní
souvislosti.
 ÚP řeší problematiku přeložky silnice I/27 dle A1-ZÚR ÚK včetně vymezení VPS WD01.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změna č.1 plně respektuje navrženou přeložku silnice I/27 dle řešení ÚP. Koridor technické
infrastruktury KT-1 pro podzemní trasu VTL plynovodu dle 3.A-ZÚR ÚK kříží navrženou přeložku
silnice I/27. VTL plynovod bude položen v zemi bez přímého vlivu na budoucí přeložku silnice I/27.
Podmínky dopravní dostupnosti v území dle ÚP zůstávají zachovány.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(5) Územně plánovacími nástroji podporovat rozvoj místních ekonomických aktivit –
zemědělské výroby, potravinářského průmyslu, tradičních řemesel apod., při zohlednění
požadavků ochrany přírody a hodnot krajiny.
 ÚP navrhuje několik zastavitelných ploch výroby a skladování a lehké výroby (Z14, Z30, Z31) pro
podporu místního podnikání a řemesel. Řešení ÚP nebylo třeba posoudit na možný negativní vliv
na životní prostředí. ÚP vymezuje ucelený systém ÚSES a interakčních prvků, které chrání a
přiměřeně rozvíjí přírodní hodnoty území obce.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změna č.1 nepodporuje žádné místní ekonomické aktivity. Na základě návrhu na pořízení změny
ÚP Očihov zkráceným postupem schváleným ZO Očihov dne 1.10.2018 usnesením č. 3/37/2018 je
změnou č.1 řešen průhledný koridor technické infrastruktury nadmístního charakteru ve veřejném
zájmu pro přípolož plynovodu Gazela.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
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(6) Revitalizovat opuštěné nebo nedostatečně využité plochy a areály zemědělského,
vojenského, průmyslového či jiného původu (typ brownfield).
 ÚP navrhuje 1 přestavbovou plochu P1 pro občanské vybavení na části nevyužívaného
zemědělského areálu.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změna č.1 na základě žádosti obce o pořízení změny ÚP zkráceným postupem navrhuje další
přestavbovou plochu P2 pro občanské vybavení na ploše veřejné zeleně a části nevyužitého území
smíšeného bydlení. Plocha P2 je navržena pro komunitní centrum a víceúčelové hřiště
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(7) Chránit a kultivovat přírodní, krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty oblasti,
využít pozitivní znaky území pro zvýšení prestiže specifické oblasti.
 ÚP navrhuje ucelenou koncepci ochrany a kultivace hodnot území obce. V ÚP jsou stanoveny
podmínky jejich ochrany.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změna č.1 řeší koridor pro podzemní trasu VTL plynovodu v souběhu s VTL plynovodem Gazela.
Koridor KT-1 pro umístění této stavby zasahuje do RBK 1088, LBK 2, LBK11. Funkčnost těchto
vybraných prvků ÚSES bude dočasně pozastavena po dobu výstavby podzemní trasy VTL
plynovodu. Po zprovoznění plynovodu bude dotčené území rekultivováno a funkčnost prvků ÚSES
bude obnovena. Koridor KT-1 nevede přes sídla, je určen pro podzemní trasu plynovodu bez vlivu
na krajinný ráz, bez vlivu na stávající podmínky ochrany kulturních hodnot.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn částečně z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(8) Využívat potenciálu specifické oblasti pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu při zachování
klidového charakteru oblasti.
 ÚP navrhuje přeložku silnice I/27 mimo obec, mimo sídlo Očihovec i zcela mimo obě místní části.
Tímto řešením se zklidní automobilová doprava v zastavěném území a vytvoří se tak lepší
podmínky pro rozvoj rekreace a turistiky na území obce. ÚP navrhuje cyklostezku mezi Očihovem
a Očihovcem a zastavitelnou plochu Z10 - plocha k hromadné rekreaci RH u rybníka Očihov.
Rovněž plocha P1 občanského vybavení zvýší ubytovací kapacitu na území obce.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změna č.1 navrhuje přestavbovou plochu P2 pro občanské vybavení pro komunitní centrum a
víceúčelové hřiště, která výrazně zvýší možnosti rekreačního, kulturního i sportovního vyžití jak
obyvatel tak i návštěvníků obce.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(9) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat
meze únosnosti území – podmínky udržitelného rozvoje, způsobovat jeho poškození a nebo
bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území.
 ÚP zapracovává limity využití území dle ÚAP ORP Podbořany. Koncepci rozvoje území dle řešení
ÚP nebylo třeba posoudit z hlediska jejího vlivu na životní prostředí ani na EVL Natura 2000 a ptačí
oblasti.
 Tento úkol je řešením ÚP naplněn.
 Změna č.1 pro navržený koridor KT-1 stanovuje podrobné regulační podmínky pro činnosti
prováděné v něm. Výstavbou nového VTL plynovodu v koridoru KT-1 nebude ohrožen příznivý stav
životního prostředí na území obce. Změna č.1 zapracovává již vybudovaný VTL plynovod Gazela
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včetně OP, BP jako stávající limit využití území. Změna č.1 aktualizuje ÚAP ORP Podbořany dle
předané sady ÚAP a to včetně nového zpřesněného vymezení záplavového území Q 100 řeky
Blšanky včetně aktivní zóny.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(10) Koordinovat územní rozvoj specifické oblasti s provozními nároky na územně plánovací
dokumentaci vojenského újezdu Hradiště.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP naplněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(11) Územně respektovat těžbu nerostných surovin ve stanovených prostorech v souladu
s dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny – bez otvírky těžebních lokalit nadmístního
významu.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP naplněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
d) 1.A-ZÚR ÚK vymezuje na území obce podmínku ozn. ÚP2 prověřit a navrhnout VPS pro přeložku
silnice I/27.
 ÚP navrhuje přeložku silnice I/27 včetně odbočení do Blšan s vazbou na silnici II/221. Pro tuto
veřejnou dopravní infrastrukturu je navržena VPS WD01.
 Tato podmínka je řešením ÚP splněna.
 Změna č.1 plně respektuje VPS ozn. WD01 dle řešení ÚP. VTL plynovod v koridoru KT-1
neznemožní realizaci přeložky silnice I/27.
 Tato podmínka je změnou č.1 splněna.
e) Na území obce Očihov vymezují 3.A-ZÚR ÚK tuto veřejně prospěšnou stavbu:
P1 koridor pro umístění VTL plynovodu DN 1400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů
Ústecký/Plzeňský (Přimda).
 Koridor P1 je zároveň vymezen pro VPS P1. Pro navržený koridor technické infrastruktury
nadmístního významu P1 jsou stanoveny v 3.A-ZÚR ÚK úkoly:
(1) V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD
dotčených obcí koridor P1.
Oprávněný investor poskytl projektantovi změny č.1 podklady zúženého koridoru.
 Tento úkol je splněn.
(2) Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy koridoru do lesních porostů, EVL, PO a ÚSES.
Trasa koridoru P1 je jednoznačně daná – nový VTL plynovod bude realizován v souběhu
s plynovodem Gazela. Proto není možné se vyhnout dotčení vybraných cenných lokalit krajiny. Pro
koridor KT-1 řešeného ve změně č.1 jako zpřesnění koridoru P1 dle 3.A-ZÚR ÚK jsou stanoveny
regulační podmínky k omezení potenciálních negativních vlivů nového VTL plynovodu na přírodní
hodnoty. Koridorem KT-1 budou dotčeny LBK 2, RBK 1088, LBK 11 a lesní půda, vodní toky,
údolní niva jako VKP ze zákona.
 Tento úkol je splněn přiměřeně.
(3) Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy koridoru do CHLÚ, výhradních bilancovaných
ložisek, ostatních nebilancovaných ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin.
Na území obce Očihov nejsou navrženým koridorem KT-1 pro nový VTL plynovod v souběhu
s plynovodem Gazela dotčeny zájmy ochrany horninového prostředí.
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 Tento úkol je splněn.
(4) Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy koridoru do území s pozitivně zjištěným
výskytem archeologických nálezů.
Dle předaných aktualizovaných ÚAP ORP Podbořany nejsou navrženým koridorem KT-1 dotčeny
zájmy ochrany archeologického dědictví.
 Tento úkol je splněn.
 Pro tuto veřejnou technickou infrastrukturu navrhuje změna č.1 VPS VT01 s možností uplatnění
vyvlastnění a to v rozsahu vymezeného koridoru KT-1.
f) 1.A-ZÚR ÚK vymezuje na území obce územní rezervu PR1 pro VTL plynovod Gazela
 V ÚP je navržena trasa VTL plynovodu Gazela včetně OP, BP. Pro tento VTL plynovod Gazela
není v ÚP vymezena VPS.
 VTL plynovod Gazela je již vybudován, změna č.1 sleduje tento plynovod jako stávající
inženýrskou síť včetně OP, BP - jako limit využití území.

g) ZÚR ÚK vymezuje na území obce RBK 1088 Valovský les – RBK 1086 a RBK 1086 Borečnice –
zákrut Blšanky a RBC 1505 Valovský les.
Pro územní plánování a využívání ploch a koridorů pro biocentra a pro biokoridory nadregionálního a
regionálního ÚSES krajiny ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly:
(1)

V

ÚPD

obcí

zpřesňovat

vymezení

skladebných

částí

(biocenter,

biokoridorů)

nadregionálního a regionálního ÚSES. K tomu využívat zejména oborové podklady ochrany
přírody (Plány ÚSES, Projekty ÚSES, mapování biotopů aj.), lesní plány (Oblastní plány rozvoje
lesů, Lesní hospodářské plány, Lesní hospodářské osnovy), plány pozemkových úprav
(Komplexní pozemkové úpravy), vodohospodářské plány, Katastr nemovitostí, ortofotomapy,
vlastní terénní průzkum aj.
 ÚP zcela v souladu s tímto úkolem zpřesnil vymezené prvky regionálního ÚSES na území obce
Očihov. Poloha RBC 1505 Valovský les byla však zpřesněna mimo správní území obce Očihov,
neboť celý lesní porost s vymezeným RBC 1505 se nachází na území sousedního města
Podbořany těsně při společné hranici s obcí Očihov, jeho rozloha je dostačující dle metodiky
ÚSES. Bylo by metodicky chybné rozšiřovat toto kvalitní RBC 1505 na lesním biotopu i na ZPF na
území obce Očihov. Oba RBK 1088 a 1086 byly vymezeny v zpřesněné poloze na území obce
Očihov. RBC 1505 v upřesněné poloze na území obce Očihov neleží. Prvky lokálního ÚSES
včetně regionálního biokoridoru č. 1088 Valovský les – RBK 1086 a RBK 1086 Borečnice – zákrut
Blšanky jsou již vymezeny v ÚP.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Koridor KT-1 řešený změnou č.1 je veden mimo napříč tímto RBK 1088. Změna č.1 dočasně po
dobu výstavby VTL plynovodu pozastaví funkčnost částí RBK 1088, LBK 2, LBK11 v nezbytně
nutném rozsahu. Toto dočasné omezení funkčnosti není významné. Po zprovoznění VTL
plynovodu bude respektován volný pás krajiny bez dřevinné zeleně v šířce 4 m v ose plynovodu.
Funkčnost a ekologická stabilita těchto dotčených prvků ÚSES bude obnovena a zachována.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
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(2) Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, která by
znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti
současnému stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR ÚK), popř. by znemožnila založení vymezené
skladebné části ÚSES v budoucnosti.
 Vymezený ÚSES v ÚP je ochráněn před zastavěním, plochy a koridory ÚSES jsou vymezeny
zejména jako plochy NP, NS.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změnou č.1 se nemění využití území ve vymezených prvcích ÚSES na území obce Očihov. Změna
č.1 nenavrhuje žádnou zastavitelnou ani přestavbovou plochu na vymezených prvcích ÚSES.
Koridor KT-1 pro VTL plynovod vede napříč RBK 1088, LBK 2, LBK11. Funkčnost a s tím spojené
snížení stupně ekologické stability dotčených částí ÚSES budou pozastaveny pouze dočasně při
výstavbě podzemní trasy VTL plynovodu. Po zprovoznění plynovodu bude území rekultivováno a
navráceno zpět do užívání včetně plnění funkce ÚSES. Pro žádný prvek ÚSES dotčený koridorem
KT-1 nenavrhuje ÚP ani změna č.1 žádné úpravy pro plnění funkce ÚSES. Očekávané dotčení
částí prvků ÚSES po dobu výstavby VTL plynovodu nebude mít z dlouhodobého hlediska žádný
vliv na jejich ekologickou stabilitu. Rovněž požadované pásy krajiny bez dřevin v ose VTL
plynovodu v šířce 4 m jsou zanedbatelné vzhledem k celkové rozloze dotčených prvků ÚSES.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(3) Zejména je nutno chránit plochy biokoridorů před zástavbou či změnami ve využití území,
které by v budoucnosti znemožnily souvislé propojení biokoridorem v šíři dle metodik ÚSES,
ačkoliv v současnosti územní předpoklady pro souvislé propojení existují.
 V ÚP vymezené BK jsou dostatečně chráněny před zastavěním, nefunkční části BK jsou navrženy
k založení jako VPO.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změnou č.1 budou dotčeny biokoridory RBK 1088, LBK 2, LBK11 a to podzemní trasou VTL
plynovodu. Pozastavení funkčnosti části těchto BK bude pouze dočasné po dobu výstavby tohoto
úseku plynovodu. Po zprovoznění VTL plynovodu bude dotčená krajina rekultivována, funkčnost
RBK 1088, LBK 2, LBK11 bude obnovena. Žádný BK na území obce Očihov nebude dotčen
nadzemní stavbou, která by trvale zamezila souvislému propojení vymezených BC.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(4) Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a
biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému
snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži
prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit
stabilizující funkce v krajině.
 ÚP navrhuje přeložku silnice I/27 jako dopravní infrastrukturu ve veřejném zájmu. Tato přeložka je
vedena přes vybrané prvky ÚSES, které jsou vymezeny zejména po vodních tocích. Při realizaci
přeložky silnice I/27 bude zajištěn minimální průchodnost krajinou zejména ve vymezených trasách
BK.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Umístění koridoru KT-1 pro VTL plynovod DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů
Ústecký/ Plzeňský (/Přimda) do vymezených prvků ÚSES je nezbytné, neboť koridor KT-1 prioritně
sleduje v území již stávající trasu VTL plynovodu Gazela tak, aby se nezvětšovalo území
limitované podmínkami OP a BP VTL plynovodů. Koridor KT-1 je nadmístního významu vymezený
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3.A-ZÚR ÚK. Nový VTL plynovod zvýší přepravní kapacitu na území ČR s vazbou na SRN a tím
přispěje ke zvýšení bezpečnosti státu. VTL plynovod bude podzemní stavba pouze s dočasnými
negativními důsledky na území při jeho výstavbě. Území nezastavěné krajiny a tím i části
dotčených BK bude po zprovoznění stavby plynovodu rekultivováno a navráceno zpět do svého
původního stavu včetně obnovy funkčnosti BK. RBC 1505 Valovský les na území obce Očihov
v upřesněné poloze neleží, proto jeho funkčnost a celistvost nemůže být negativně ovlivněna
koridorem KT-1.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(5) Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě biokoridorů nadregionálních i regionálních
provedeno „osou“, která určuje směr propojení, a oboustranným pásem podél této osy o šířce
200 m na každou stranu od „osy“. V rámci tohoto pásu je při zpracování ÚPD obcí možno
provádět zpřesnění vymezení biokoridoru, aniž by docházelo k odchylce od ÚPD kraje.
Zpracovatel ÚPD v úrovni obce na základě větší podrobnosti znalostí a většího měřítka
zpracování grafické části upřesní trasu biokoridoru v souladu s právními předpisy platnými na
úseku ochrany přírody a krajiny (zejména vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) a metodikami pro vymezování ÚSES. Dodržení 40m minimální šířky, která je stejná
pro biokoridor regionální i nadregionální (v některých případech může být 50m – viz.
metodika), stanovené trasy a principů projektování ÚSES jsou pro zpracovatele ÚPD obcí
závazné.
 RBK 1088 Valovský les – RBK 1086 i RBK 1086 Borečnice – zákrut Blšanky jsou dlouhodobě
vymezeny, zpřesněny a stabilizovány v ÚP Očichov v šířce 50 m.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 nemění jejich polohu ani rozměry. Řešený koridor KT-1 vede na území obce přes RBK
1088 Valovský les – RBK 1086, funkčnost tohoto RBK 1088 bude omezena jen dočasně po dobu
výstavby plynovodu.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(6) Biocentra jsou rovněž vymezena v rámci ZÚR ÚK způsobem, který umožňuje

v

podrobnějším zpracování ÚP zpřesňovat jejich hranice podle místních podmínek. Zásadou je
dodržení lokalizace biocentra v daném prostoru, minimálního parametru výměry a principů
vymezování ÚSES dle metodik.
 Na území obce Očihov neleží v upřesněné poloze žádné regionální ani nadregionální BC.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 nevymezuje na území obce žádný regionální ani nadregionální BC. V 3.A-ZÚR ÚK je na
území obce vymezeno RBC 1505 Valovský les, které je však v upřesněné poloze vymezeno mimo
území obce Očihov na lesním masivu na území sousedního města Podbořany, kde má rozlohu i
polohu zcela vyhovující metodickým požadavkům. Bylo by metodicky chybné rozšiřovat toto
kvalitní RBC 1505 na lesním biotopu i na ZPF na území obce Očihov.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(7) Při zpřesňování vymezení skladebných částí ÚSES regionální a nadregionální úrovně
významnosti a při vymezování skladebných částí lokální úrovně významnosti v územních
plánech a regulačních plánech preferovat řešení, které bude minimalizovat střety se zájmy na
ochraně ložisek nerostných surovin. Akceptovat charakter částí ÚSES a podporovat jeho
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funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak i při ukončování těžby a rekultivaci
těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES.
 Veškeré prvky regionální a lokální úrovně ÚSES jsou v ÚP na území obce dlouhodobě
stabilizovány. K žádnému střetu vymezení BC a BK se zájmy ochrany ložisek nerostných surovin
v ÚP nedošlo.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 zachovává veškeré prvky těchto dříve vymezených prvků ÚSES, nemění jejich polohu
ani velikost. Na území obce se nevyskytují žádná ložiska surovin ani CHLÚ. DP se na území obce
vyskytuje na p.p.č. 250/2 k.ú. Očihov. Změna č.1 zachovává koncepci ochrany nerostného
bohatství na území obce Očihov beze změny. Navrhovaný koridor KT-1 pro VTL plynovod ani
přestavbová plocha P2 občanského vybavení neleží na p.p.č. 250/2 s vymezeným DP pro hlíny pro
keramické účely dle řešení ÚP.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(8) Skladebné části ÚSES prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a předpokládaných
ložisek nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude výjimečně možné,
respektovat při vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené DP, mimo DP pak např.
dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním vytvořením až po skončení těžby,
stanovením podmínek rekultivace.
 Prvky ÚSES byly vymezené v ÚP zejména mimo plochy se zájmy budoucí těžby.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 zachovává prvky ÚSES dle ÚP.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(9) Pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů do ložisek nerostných surovin se vzájemně
nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou překážkou využívání ložisek nerostů
takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci těžby ložisek nerostů a funkce ÚSES
při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES. Střety mezi
ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit v rámci zohlednění vzájemných potřeb
využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování
postupu rekultivace území po ukončení těžby v rámci povolení hornické činnosti nebo plánu
dobývaní. Plochy po těžbě nerostných surovin v území určeném pro vybudování ÚSES
rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.
 Prvky ÚSES byly vymezené v ÚP zejména mimo plochy se zájmy budoucí těžby.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 nemění koncepci ÚSES tak, jak je stanovena v ÚP.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(10) Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR ÚK a v navazujících ÚPD obcí a jejich částí není
taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě
musí být v maximálně možné míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V
případě omezení funkce ÚSES v důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení k hornické
činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační opatření dle pokynů příslušného orgánu
ochrany přírody.
 Prvky ÚSES byly vymezené v ÚP zejména mimo plochy se zájmy budoucí těžby.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
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 Změna č.1 nemění koncepci ÚSES tak, jak je stanovena v ÚP.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.

h) ZÚR ÚK upřesňuje územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje:
 Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje se
stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území Ústeckého
kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny
aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot (zejména se týká těžby hnědého
uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké
průmyslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).
 V ÚP jsou stanoveny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot přírodního a krajinného prostředí na
území obce – je vymezen ÚSES včetně regionální úrovně dle ZÚR ÚK, pro nefunkční části prvků
ÚSES jsou navržena VPO pro jejich založení, je vymezen ucelený systém interakčních prvků.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 nenavrhuje v řešeném území žádnou plochu těžby, žádné nové aktivity pro
průmyslovou výrobu, dopravní infrastrukturu. Stávající podmínky ochrany přírodních hodnot a
krajiny na území obce tak, jak je řeší ÚP, budou změnou č.1 ovlivněny minimálně:
-

pro změnu č.1 nebylo třeba zpracovávat posudek SEA ani posudek Natura 2000

-

v koridoru KT-1 bude umístěn VTL plynovod pod zem, který nenarušuje přírodní ráz krajiny

-

režim v OP plynovodu neomezuje běžné pěstitelné ani chovatelské aktivity na ZPF

-

zábor kulturní krajiny pro výstavbu plynovodu je pouze dočasný

-

na území obce vede koridor KT-1 přes vybrané prvky ÚSES, kde ÚP nenavrhuje žádná
opatření pro jejich založení

-

koridor KT-1 sleduje prioritně trasu VTL plynovodu Gazela, trasa koridoru na území Ústeckého
a Plzeňského kraje byla ověřena ve studii proveditelnosti – trasa je invariantní

 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(2) Zohlednit značný vzrůst potenciálu přírodních hodnot Krušných hor, které se po přestálé
ekologické krizi zotavují. Koordinovat opatření na ochranu Krušných hor s postupem orgánu
územního plánování Saska. Zvažovat perspektivní možnost sjednocující velkoplošné formy
ochrany Krušných hor. Ochránit Krušné hory před necitlivou výstavbou velkých větrných
elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých částí hor.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(3) Těžbu nerostných surovin podřizovat dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny,
snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s
koncentrovaným výskytem. Uvolnění nového ložiska pro těžbu nerostných surovin (výhradních
a významných nevýhradních nerostu) je vždy podmíněno komplexním posouzením místní
situace, vyřešením střetu zájmu, včetně stanovení takových podmínek rehabilitace a využití
území po těžbě, které vyloučí devastační důsledky pro území. V prostorech s koncentrovanou
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těžební aktivitou je významným podmiňujícím hlediskem ukončení a zahlazení důsledků těžby
v jiné těžební lokalitě.
 Dle ÚP neprobíhá na území obce žádná těžba nerostů ani se nenavrhuje žádná otvírka ložiska pro
těžbu nerostných surovin.
 Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 nemění koncepci využívání nerostného bohatství dle podmínek ÚP.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(4) Stávající využívaná výhradní a nevýhradní ložiska považovat za územně stabilizovaná. V
souladu s platnými právními předpisy dodržovat zásady hospodárného využití zásob ve
využívaných výhradních a nevýhradních ložiscích a vytvářet předpoklady pro ponechání
dostatečné rezervní surovinové základny pro potřeby budoucího využití.
 Dle ÚP neprobíhá na území obce žádná těžba nerostů ani se nenavrhuje žádná otvírka ložiska pro
těžbu nerostných surovin.
 Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 nemění koncepci využívání nerostného bohatství dle podmínek ÚP.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(5) Hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponibilní zásoby,
kvalitativní charakteristiky, životnosti zásob stávajících ložisek pro nezbytnou potřebu, v
souladu s principy udržitelného rozvoje území kraje.
 Dle ÚP neprobíhá na území obce žádná těžba nerostů ani se nenavrhuje žádná otvírka ložiska pro
těžbu nerostných surovin.
 Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 nemění koncepci využívání nerostného bohatství dle podmínek ÚP.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(6) Zásoby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi považovat za jeden z významných
surovinových zdrojů pro výrobu elektrické energie a pro další výrobní odvětví v ČR.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(7) Vytvářet podmínky pro vznik nových přírodních hodnot formou rekultivace rozsáhlých
prostor zasažených těžbou hnědého uhlí (a dalších surovin). Dokončovat rekultivace v
bývalých lomech Most a Chabařovice a na vnějších výsypkách Radovesice a Pokrok.
Pokračovat a dále připravovat rekultivace provozovaných lomu CSA, Bílina, Libouš a Vršany zohledňovat specifické podmínky a předpoklady v jednotlivých lokalitách (urbanistická poloha,
hodnoty území, na které lze navázat, územně technické možnosti).
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(8) Revitalizovat úseky vodních toku, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí,
rozvojem výroby, nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, přeložené nebo zatrubněné
(řeka Bílina v Ervěnickém koridoru). Dosáhnout zlepšení kvality vody v tocích dosud
ovlivněných těžebními činnostmi a průmyslovou výrobou.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
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 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(9) Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou ochranou
krajiny a přírody, v územích charakterizovaných jako dynamická a harmonická krajina, dále v
exponovaných koridorech podél významných vodních toků a v oblastech při významných
vodních plochách.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které by
znamenaly snížení úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení skladebných částí
ÚSES v ÚPD obcí, postupně přistupovat ke zpracování projektu ÚSES a k jejich realizaci,
zejména v místech, kde je provázanost systému narušena.
 ÚP vymezil na území obce RBK 1086 a RBK 1088 zejména jako nezastavěné plochy přírodní nebo
plochy nezastavěného území smíšené. Toto řešení dostatečně chrání tyto RBK před zastavěním.
Nefunkční úsek RBK 1088 je navržen jako VPO k založení ÚSES. RBC nebylo na území obce
vymezeno.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 respektuje RBK 1086 jako funkční biokoridor dle řešení ÚP a RBK 1088 jako navržený
biokoridor včetně opatření pro jeho založení. Koridor nadmístní technické infrastruktury KT-1 pro
podzemní trasu VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů
Ústecký/Plzeňský (/Přimda) vede napříč RBK 1088. Koridor KT-1 nevede přes RBK 1086.
Omezení funkčnosti části tohoto RBK bude pouze dočasné po dobu výstavby tohoto úseku
plynovodu. Po zprovoznění VTL plynovodu bude dotčená krajina rekultivována, funkčnost těchto
BK bude obnovena. Žádný RBK na území obce Očihov nebude dotčen nadzemní stavbou, která by
trvale zamezila souvislému propojení vymezených BC.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(11) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území – zachování jedinečnosti
kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských pud; podporovat
ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům vody, větru a příprava na realizaci ÚSES,
zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny, zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péci o
dlouhodobě nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle
rostoucích dřevin pro technické a energetické účely - nevymezovat však tento způsob využití
území ve zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, CHKO).
 ÚP stanovuje ucelenou koncepci ochrany a rozvoje přírodních hodnot území: je vymezen ÚSES
včetně RBK 1088 a RBK 1086, je vymezen systém interakčních prvků v krajině, nefunkční části
ÚSES jsou navrženy v založení jako VPO, je navržena přestavbová plocha v hranicích ZÚ,
zastavitelné plochy jsou řešeny s vazbou na hranici ZÚ, nezastavěná krajina je rozdělena na
funkční plochy s regulačními podmínkami, které dostatečně chrání krajinu před zastavěním.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu, která by vyžadovala trvalý zábor ZPF.
V koridoru KT-1 bude umístěna nová trasa podzemní inženýrské sítě nadmístního významu –
jedná se o průhledný koridor bez záboru území a bez změny funkčního využití území v něm.
Změna č.1 respektuje navržená opatření ke zvýšení ekologické stability území dle ÚP, koridor KT-1
je vymezen přes VPO pro založení RBK 1086 a VPO pro založení LBK 11. Dotčení těchto VPO
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bude dočasné pouze po dobu výstavby VTL plynovodu jako podzemní inženýrské sítě. Změna č.1
nevymezuje zvláštní plochy pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro technické a
energetické účely. Tyto aktivity jsou dle regulačních podmínek plochy zemědělské (NZ) umožněny
na všech plochách NZ.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.

 Pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území
kraje se stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje vymezených v
ZÚR ÚK. Ostatní části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou mírou rozvoje.
 Území obce Očihov leží v rozvojové ose nadmístního významu NOS3 Petrohrad – Žatec – Havraň
– Most, jejíž úkoly pro územní plánování ÚP Očihov splňuje. Území obce leží zároveň ve specifické
oblasti nadmístního významu NSOB6 – Podbořansko, jejíž úkoly pro územní plánování ÚP Očihov
splňuje.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 tyto skutečnosti respektuje a nebrání rozvoji území obce dle koncepce ÚP.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(13) V rozhodování o využití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z potřeby sladění
administrativně správní role center a jejich skutečného významu jako pracovních a obslužných
center.
 Obec Očihov nepředstavuje administrativně správní centrum území. ÚP jako zásadní investici
navrhuje pouze přeložku silnice I/27 a to dle požadavku ZÚR ÚK ozn. ÚP2.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 navrhuje jako zásadní investici koridor KT-1 pro nový VTL plynovod DN1400 v souběhu
s plynovodem Gazela a to dle požadavku 3.A-ZÚR ÚK, VPS P1. Jedná se o nadmístní technickou
infrastrukturu bez vlivu na zhodnocení území samotné obce.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(14) Posilovat význam nadregionálního centra Ústí nad Labem v kooperaci s rozvojem
regionálního centra Teplice.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.

(15) Stabilizovat (přiměřeným způsobem i doplnit nebo obnovit) sídelní strukturu v pánevní
oblasti, zamezit dalšímu zániku sídel nebo jejich částí v předpolí činných dolů.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(16) Podporovat vzájemně výhodnou provázanost a kooperaci sídel v příhraničním prostoru ČR
a SRN.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
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(17) Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných
areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu typu brownfield,
před zakládáním nových průmyslových ploch ve volné krajině.
 ÚP navrhuje přestavbovou plochu P1 pro občanské vybavení na části stávajícího výrobního území
(dříve zemědělský areál)
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 navrhuje přestavbovou plochu P2 pro občanské vybavení v obci na ploše veřejné
zeleně a ploše smíšené obytné. Plocha P2 je určena pro multifunkční hřiště a komunitní centrum,
čímž se výrazně zhodnotí podmínky kulturního a sportovního vyžití v obci.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(18) Chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu rozvíjet území intenzivní
příměstské rekreace a rekreace ve volné krajině.
 Území obce neleží v oblasti intenzivní příměstské rekreace. ÚP vymezuje ucelený systém ÚSES a
interakčních prvků. Nefunkční prvky ÚSES jsou navrženy k založení jako VPO, která zvýší
ekologickou stabilitu území, sníží erozní ohrožení území, zvýší retenci území a zvýší prostupnost
krajinou. Těmito návrhy je výrazně posílena rozmanitost zemědělské krajiny a významně posílena
její atraktivnost pro nepobytový rekreačně poznávací turistický ruch i pro každodenní rekreaci
obyvatel obce. ÚP navrhuje zastavitelnou plochu Z10 k hromadné rekreaci ve vazbě na rybník
Očihov a cyklostezku z Očihova do Očihovce.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změnou č.1 bude dočasně po dobu výstavby podzemního VTL plynovodu dotčeno VPO pro
založení RBK 1086 a VPO pro založení LBK 11. Změna č.1 rozšiřuje na území obce možnosti
rekreačního vyžití v samotné obci plochou P2, zároveň však nenavrhuje žádné aktivity pro rozvoj
rekreace ve volné krajině.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(19) Respektovat program modernizace a dostavby tepelných elektráren, bez překročení jejich
souhrnné stávající výkonové kapacity.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(20) Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry na doplnění energetických přenosových vedení
pro zajištění vyšší míry spolehlivosti a bezpečnosti dodávek na území kraje a zvýšení
přenosové kapacity soustavy ve vztahu k ČR i k sousedícím státům (VVN, VVTL).
 ÚP navrhuje nový VTL plynovod DN 1400 Gazela napříč kulturní nezastavěnou krajinou dle řešení
PÚR ČR 2008.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 zapracovává již provozovaný VTL plynovod Gazela jako stávající limit využití území
včetně OP, BP. Dle 3.A-ZÚR ÚK řeší změna č.1 koridor technické infrastruktury KT-1 pro stavbu
nového VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský
(/Přimda). Koridor je umístěn v souběhu se stávajícím VTL plynovodem Gazela. Nový VTL
plynovod je součástí rozsáhlého projektu na propojení plynárenské infrastruktury společnosti
NET4GAS, s.r.o. s nově připravovaným plynovodem EUGAL v Německu a navýšení kapacity
plynárenské soustavy pro zásobování České republiky.
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Rozsáhlý projekt je připravován v přímé návaznosti a v koordinaci s provozovateli přepravních
soustav v sousedních zemích. Rozšíření přepravní soustavy představuje pro Českou republiku
příležitost udržet si silnou pozici evropské tranzitní země, a tak posílit bezpečnost zásobování
v České republice i v celém středoevropském regionu. Nový vysokotlaký plynovod DN 1 400
v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) je navržen jako paralelní linie
k již existující plynárenské infrastruktuře na území Ústeckého a Plzeňského kraje a bude propojen
se stávající plynárenskou soustavou v České republice.
Díky tomuto prostorovému řešení koridoru KT-1 nebude území obce zatěžováno novými limity
využití území.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(21) Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních hodnot
kraje proti záplavám a dalším hrozbám katastrofických situací.
 ÚP v koordinačním výkrese přebírá stanovené záplavové území Q 100 řeky Blšanky včetně aktivní
zóny, do tohoto území neumisťuje žádné rozvojové plochy. ÚP navrhuje VPO pro založení
nefunkčních prvků ÚSES, které budou zároveň plnit i protierozní funkci.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 rovněž nenavrhuje zastavitelné plochy ve stanoveném záplavovém území Q 100 řeky
Blšanky včetně aktivní zóny. Koridor KT-1 na území obce nezasahuje do záplavového území Q 100
řeky Blšanky. VPO pro založení RKB 1086 a LBK 11 budou dočasně dotčeny při výstavbě
podzemní trasy VTL plynovodu. Po zprovoznění bude krajina uvedena do původního stavu.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(22) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních
systému (zejména dostavba silnice I/13, dostavba dálnice D8, dostavba R6, zkapacitnění silnice
R7, modernizace železniční infrastruktury, záměr na výstavbu vysokorychlostní železniční tratě
a jiné).
 ÚP ve vazbě na požadavek ZÚR ÚK prověřit přeložky vybraných silnic v ÚP (UP2) řeší přeložku
silnice I/27 mimo obec, sídlo i mimo 2 místní části. Přeložka silnice I/27 je řešena s odbočením na
silnici II/221 do Blšan.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 řeší koridor technické infrastruktury pro podzemní trasu VTL plynovodu DN 1400
v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (Přimda). Výstavba tohoto plynovodu
bude koordinována s oprávněným investorem přeložky ŘSD. Vzájemné křížení přeložky silnice I/27
a nového VTL plynovodu bude mimoúrovňové.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(23) Zohlednit záměry na zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Střekov – hranice
okresu Ústí nad Labem / Děčín (odkaz na převzatý záměr z platných 2. ZaD ÚP VÚC SHP) a
respektovat koridor Labské vodní cesty mezinárodního významu v úseku hranice okresu Ústí
nad Labem / Děčín - státní hranice ČR / SRN – při respektování podmínek ochrany přírody a
krajiny.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
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(24) Sledovat a respektovat dlouhodobý záměr na průtah vysokorychlostní trati VRT územím
kraje.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.

 Pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území
kraje se stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
(25) Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. krajinné památkové zóny, městské
památkové zóny, vesnické památkové zóny a archeologické památkové rezervace.
 Na území obce se nevyskytují žádná stávající ani navrhovaná chráněná území kulturních hodnot
Ústeckého kraje. ÚP stabilizuje na území obce nemovité kulturní památky a zachovává stávající
podmínky jejich ochrany v území
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 V koridoru KT-1 dle změny č.1 bude realizován další VTL plynovod, jehož podzemní trasa nemá
žádný vliv na krajinný ráz území ani na dálkové pohledy na obec, sídlo a místní části. Změna č.1
respektuje podmínky ochrany nemovitých kulturních památek na území obce. Změna č.1
nenavrhuje žádnou novou dominantu v sídlech, změnou č.1 nebudou měněny dálkové pohledy na
obec.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
(26) Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady industriálního vývoje kraje, vyhledávat a
chránit vhodné objekty a areály tohoto typu hodnot, sledovat možnosti jejich využití v nových
podmínkách.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny kraje, pozornost zaměřovat na
ochranu obzorových linií horských masivů, krajinných dominant, význačných výhledových
bodů a pohledových os, typických a známých vedut sídel apod. V této souvislosti ochránit
Krušné hory před necitlivou výstavbou velkých větrných elektráren, které mohou znehodnotit
krajinný ráz rozsáhlých částí hor.
 Území obce leží v oblasti vlastních krajin KC Jesenická pahorkatina a KC Severočeské nížiny a
pánve bez výrazných krajinných dominant a bez dálkově se uplatňujících vedut. ÚP tyto
skutečnosti respektuje, chrání nezastavěnou kulturní krajinu před zastavěním, nenavrhuje žádné
dominanty území, které by negativně zasáhly do dálkových pohledů na sídla.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 respektuje zemědělství jako určující prvek krajiny. Změna č.1 neovlivní negativně dosud
nezastavěnou kulturní krajinu, neboť koridor KT-1 je vymezen pro podzemní trasu plynovodu a
přestavbová plocha P2 je řešena v hranicích ZÚ. Změna č.1 nebude vytvářet žádné dominanty
území, neboť nenavrhuje žádné nové zastavitelné plochy. Zároveň jsou zachovány beze změny
stávající regulační podmínky ploch s rozdílným způsobem využití dle ÚP. Pro koridor KT-1
stanovuje změna č.1 regulační podmínky, které jsou dostatečnou zárukou ochrany přírodních a
kulturních hodnot území.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
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(28) Prioritně zajišťovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot krajiny v oblastech významných
pro rekreaci a cestovní ruch, v oblastech navázaných na velké koncentrace obyvatel - jádra
městských zón a příměstské oblasti, v koridorech při významných dopravních tazích, v
oblastech které jsou poznamenány vlivy těžby surovin a průmyslové výroby.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(29) Podpořit společenský zájem o průběh rozsáhlých rekultivačních záměrů na území s
probíhající těžbou surovin – zejména hnědého uhlí, formou zajištění dopravní dostupnosti a
úpravy panoramatických výhledových míst s informační základnou týkající se postupných
kroku rekultivace a revitalizace poškozené krajiny.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
(30) Při navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojových záměrů nadmístního významu
sledovat hledisko respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, nepřipouštět zbytné
výrazové nebo funkčně konkurenční záměry.
 ÚP zapracovává nadmístní rozvojové zájmy v území zcela v souladu s požadavky ZÚR ÚK – jedná
se o prověření přeložky silnice I/27 (požadavek ZÚR ÚK ozn. ÚP2) zapracování RBK 1088 a RBK
1086, navrženou trasu VTL plynovodu Gazela.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 plně respektuje přeložku silnice I/27 včetně VPS WD01 dle řešení ÚP. Změna č.1
zapracovává již provozovaný VTL plynovod Gazela včetně OP, BP jako stávající limit využití
území. Změna č. 1 navrhuje koridor KT-1 dle 3.A-ZÚR ÚK. K návrhu na pořízení změny ÚP Očihov
zkráceným postupem uplatnil KÚ ÚK, OŽPZ stanovisko dne 27.11.2017, č.j. 4459/ZPZ/2017/N2782, ve kterém vyloučil možnost významného vlivu změny ÚP Očihov na předmět ochrany a
celistvost EVL nebo ptačích oblastí. Zároveň KÚ ÚK, OŽPZ ve svém stanovisku ze dne
15.12.2017, č.j. 4784/ZPZ/2017 nepožadoval posoudit změnu ÚP Očihov z hlediska vlivů na životní
prostředí. Změna č.1 nemá tedy podstatně negativní vliv na životní prostředí a neovlivní krajinný
ráz, neboť je určena pro podzemní trasu VTL plynovodu.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
(31) Sledovat možnost obnovy historických fenoménů – obnovení průhledů, dominant,
odstranění negativních civilizačních prvku poškozujících krajinný ráz, majících nevhodné
vazby vůči krajinným nebo památkovým hodnotám.
 ÚP odstraňuje stávající velmi dopravně zatíženou silnici I/27 z centrální části území obce, kde se
nachází obec, sídlo Očihovec a místní část Hradčany. ÚP nenavrhuje žádné nové dominanty
v území.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 nenavrhuje žádné aktivity k obnově historických skutečností. Změna č.1 řeší požadavek
oprávněného investora na změnu koncepce rozvoje technické infrastruktury dle 3.A-ZÚR ÚK.
Změna č.1 neovlivní negativně záměry na revitalizaci krajiny dle ÚP, nepoškodí krajinný ráz,
zachovává podmínky ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území obce. Zábor
krajiny koridorem KT-1 bude pouze dočasný při výstavbě VTL plynovodu.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
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i) ZÚR ÚK vymezuje na území obce Očihov krajinný celek KC Jesenická pahorkatina (9)
Charakteristika stavu krajiny:
 krajina pahorkatinného charakteru s vyváženým zastoupením lesů a zemědělsky využívaných
pozemků, s menšími sídly.
Cílové charakteristiky krajiny:
 krajina harmonická, bez vysokých přírodních či kulturních hodnot, avšak esteticky a krajinářsky
kvalitní, s vysokou hodnotou krajinného rázu,
 krajina venkovská.
Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny:
a) stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech zejména podporou trvale udržitelných forem
zemědělství, drobné výroby, cestovního ruchu, turistiky a rekreace:
 ÚP navrhuje rozsáhlé zastavitelné plochy smíšeného bydlení pro stabilizaci obyvatelstva
s možností podnikání. Rovněž

jsou navrženy i plochy výroby, hromadné rekreace. Turistiku

v území podpoří navržená cyklostezka mezi Očihovem a Očihovcem, která je prodloužena až
k obci Běsno. Dále je navržena stezka z Očihova do obce Vroutek a z druhé strany do obce
Blšany.
Podmínky zemědělské výroby jsou zachovány, zábor ZPF je přiměřený zejména střední kvality.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 zachovává veškeré zastavitelné plochy pro výrobu a rekreaci beze změny. Změna č.1
řeší koridor KT-1 pro VTL plynovod v souběhu s plynovodem Gazela. Změna č.1 zároveň navrhuje
přestavbovou plochu P2 pro občanské vybavení (víceúčelové hřiště a komunitní centrum). Tímto
řešením se výrazně zlepší pilíř sociální soudržnosti URU na území obce.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
b) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s
ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením
složek přírodních a kulturních.
 Koncepci řešení rozvoje území obce Ošelín dle ÚP nebylo třeba posoudit na možný vliv na životní
prostředí ani na EVL Natura 2000 a ptačí oblasti. Výsledná trasa přeložky silnice I/27 byla
v procesu pořízení ÚP dohodnuta se všemi DO. Rozvoj území je regulován stanovenými plochami
s rozdílným způsobem využití a jejich regulačními podmínkami, které jsou zárukou, že krajinný ráz
v řešeném území nebude negativně ovlivněn.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 navrhuje 1 koridor technické infrastruktury pro nadmístní síť plynárenské soustavy a to
na návrh oprávněného investora ve vazbě na 3.A-ZÚR ÚK. Koridor KT-1 je určen pro podzemní
trasu VTL plynovodu bez záboru území, bez vlivu na krajinný ráz. Změna č.1 rovněž navrhuje
přestavbovou plochu P2 občanské vybavení pro komunitní centrum a víceúčelové hřiště. Pro
plochu P2 se použije funkční plocha stanovená v ÚP občanské vybavení OV a její regulační
podmínky, které jsou změnou č.1 doplněny o přípustné využití pro hřiště. Umístění hříště na ploše
P2 rovněž neovlivní negativně krajinný ráz v řešeném území.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
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j) ZÚR ÚK vymezuje na území obce Očihov rovněž i krajinný celek KC Severočeské nížiny a pánve
(13)
Charakteristika stavu krajiny:
 krajina nížin, širokých niv velkých vodních toků (Labe, Ohře) a severočeských pánví, lokálně s
kužely (kupami) třetihorních vulkanitů, převážně intenzivně zemědělsky využívaná, se strukturou
menších a středních sídel, často vysokých urbanistických a architektonických hodnot.
Cílové charakteristiky krajiny:
 krajina lokálně s vysokými přírodními, krajinnými a estetickými hodnotami (nivy řek, vulkanity),
 krajina venkovská i městská,
 krajina s optimálními půdními a klimatickými podmínkami pro zemědělství,
 krajina obnovených tradičních a dále rozvíjených krajinných hodnot.
Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny:
a) respektovat zemědělství jako určující krajinný znak krajinného celku, lokálně s typickým
tradičním zaměřením (chmelařství, vinařství, ovocnářství, zelinářství).
 ÚP zapracovává zemědělskou půdu zejména jako plochy zemědělské NZ, údolní nivy toků jsou
řešeny jako plochy NSzv. Obě funkční plochy jsou určené pro zemědělskou výrobu. ÚP respektuje
chmelnice na území obce. Dříve zemědělský areál na Beraním Dvoře je řešeném ÚP vymezen
jako plocha lehké výroby VL, část tohoto areálu je navržena k přestavbě P1 pro občanské vybavení
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 tyto skutečnosti plně respektuje a navrhuje koridor KT-1 pro podzemní trasu VTL
plynovodu DN 1400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (Přimda), který
neovlivní negativně stávající podmínky zemědělské výroby. Změna č.1 rovněž řeší přestavbovou
plochu P2 pro občanské vybavení v hranicích ZÚ bez nového záboru ZPF.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
b)

napravovat

narušení

krajinných

hodnot

způsobené

velkoplošným

zemědělským

hospodařením, prioritně realizovat nápravná opatření směřující k obnově ekologické
rovnováhy (ÚSES).
 ÚP navrhuje ucelené systémy ÚSES a rovněž interakčních prvků jako ekologicky stabilních a
hodnotných přírodních ploch. Nefunkční prvky ÚSES jsou navrženy k založení jako VPO.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 navrhuje koridor KT-1 pro podzemní trasu VTL plynovodu, který vede přes RBK 1088,
LBK 11, LBK 2 a zároveň přes VPO pro založení nefunkčních částí RBK 1088 a LBK 11. Dotčení
těchto VPO bude pouze dočasné po dobu výstavby plynovodu. Změna č.1 řeší přestavbovou
plochu P2 v hranicích ZÚ zcela mimo vymezený ÚSES
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
c) napravovat či zmírňovat narušení krajiny lokálně postižené zejména velkoplošnou těžbou
štěrkopísků, vápenců či umístěním rozsáhlých rozvojových zón ve volné krajině, těžbu
nerostných surovin koordinovat s rekultivacemi, tak aby se postupně snižovalo zatížení území
těžebními aktivitami.
 Mimo řešené území. Tento úkol není řešením ÚP splněn.
 Mimo řešené území. Tento úkol není změnou č.1 naplněn.
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d) stabilizovat venkovské osídlení významné pro naplňování cílových charakteristik krajiny,
 ÚP navrhuje rozsáhlé zastavitelné plochy pro smíšené bydlení ke stabilizaci obyvatelstva. Rovněž
jsou řešeny plochy výroby pro nové pracovní příležitosti
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 navrhuje přestavbovou plochu P2 pro komunitní centrum a víceúčelové hřiště. Tato
plocha významně rozšíří sportovní a kulturní možnosti v řešeném území a nepřímo tak přispěje ke
stabilizaci obyvatelstva
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
e) uvážlivě rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo k negativním změnám přírodního a
krajinného prostředí.
 ÚP navrhuje několik zastavitelných ploch výroby (Z14, Z30, Z31), které zejména rozšiřují stávající
výrobní plochy v hranicích ZÚ. Bývalý zemědělský areál na Beraním Dvoře je územně stabilizován
jako plocha lehké výroby
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 nenavrhuje žádnou novou výrobní plochu, zároveň plně respektuje navržené
zastavitelné plochy výroby a v ÚP.
 Tento úkol není změnou č.1 naplněn z důvodu jednostranného zaměření změny č.1.
f) individuálně posuzovat navrhované změny využití území a zamezovat takovým změnám,
které by krajinný ráz mohly poškozovat.
 Koncepce rozvoje území obce Očihov dle řešení ÚP byla v procesu pořízení posouzena a
dohodnuta s DO. Změny v území dle řešení ÚP nemají negativní vliv na stav životního prostředí i
celistvost a funkčnost EVL Natura 2000 a ptačí oblasti.
 Tento úkol je řešením ÚP splněn.
 Změna č.1 řeší na základě žádosti oprávněného investora koridor nadmístní technické
infrastruktury KT-1 pro VTL plynovod DN 1400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů
Ústecký/Plzeňský (Přimda) dle 3.A-ZÚR ÚK, kde je tento koridor řešen jako VPS P1. Tento záměr
na změnu ÚP Očihov byl samostatně posouzen KÚ ÚK z hlediska vlivu na životní prostředí a na
EVL a ptačí oblasti. Byl vyloučen vliv na EVL a ptačí oblasti (stanovisko KÚ ÚK ze dne 27.11.2017,
č.j. 4459/ZPZ/2017/N-2782), byla vyloučena nutnost posoudit změnu č.1 z hlediska vlivu na životní
prostředí (stanovisko KÚ ÚK ze dne 15.12.2017, č.j. 4784/ZPZ/2017). Změna č.1 řeší
přestavbovou plochu P2 občanského vybavení pro komunitní centrum a víceúčelové hřiště dle
návrhu na změnu ÚP z vlastního podnětu. KÚ ÚK vydal k tomuto záměru v území stanovisko dne
26.9.2018, č.j.3484/ZPZ/2018/SEA, ve kterém vyloučil nutnost posouzení z hlediska vlivů na
životní prostředí a zároveň vyloučil významný vliv na předmět ochrany a celistvost EVL a ptačích
oblastí. Pro změnu č.1 nebylo proto třeba zpracovávat vyhodnocení SEA, vyhodnocení Natura ani
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
 Tento úkol je změnou č.1 naplněn.
 Změna č.1 je zpracována v souladu s 1.A-ZÚR ÚK i 3.A-ZÚR ÚK.
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c)

VYHODNOCENÍ

SOULADU

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 je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 a § 19
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na území
spravovaném obcí Očihov.
Ve změně č.1 navržený rozvoj obce Očihov nemá negativní vliv na veřejné zdraví při respektování
navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro rozhodování
v území.

d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Změna č. 1 ÚP Očihov byla zpracována v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace územní plán, dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD
SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Změna č.1 ÚP Očihov je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
Během procesu pořizování nedošlo k dohadovacímu řízení s dotčenými orgány, tudíž ani k řešení
rozporů s nimi.
Požadavek na vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí nebyl požadován, významný vliv na
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast byl vyloučen.
Stanoviska podle zvláštních právních předpisů, obdržená při procesu pořizování, byla souhlasná.
Obdržené a vyhodnocené byly požadavky následujících dotčených orgánů, uplatněné k veřejnému
projednání o návrhu územního plánu z hlediska hájení jejich zájmů a týkající se územně plánovací
problematiky:
Státní pozemkový úřad, pobočka Louny, Pražská 765, Louny: Bez připomínek.
Ministerstvo vnitra ČR, odb. správy majetku, Nad Štolou 3, Praha 7: v lokalitě se nenachází území
vymezené MV.
Ministerstvo obrany, odb. ochrany územních zájmů, Tychonova 1, Praha 6: souhlas.
Ministerstvo životního prostředí, odb. výkonu st. správy IV, Bělehradská 1308/17, Ústí nad Labem:
bez připomínek.
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Krajský úřad Ústeckého kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, Ústí
nad Labem: bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odb. dopravy, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem: bez
připomínek.
Hasičský záchranný sbor ÚK, ú.p. Žatec, Chmelařské nám. 347, Žatec: souhlasné stanovisko.
Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Slavkovský les, Závodu míru 725/16, Karlovy
vary: bez připomínek.
Obvodní báňský úřad ÚK, U města Chersonu 1429/7, Most: souhlasné stanovisko.
Policie ČR, odb. správy majetku, Lidické mán. 899/9, Ústí nad Labem: bez připomínek.
Krajská hygienická stanice ÚK, ú.p. Louny, Poděbradova 749, Louny: souhlas.

f) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP OČIHOV
 Změna č.1 se zpracovává na základě zprávy o uplatňování ÚP Očihov za období 2011 – 2015,
která byla řádně projednána a schválena ZO dne 29.2.2016. Na základě této zprávy je v rámci
změny č.1 zpracováno:
-

je zohledněna PÚR ČR - je zrušen návrh VTL plynovodu P4 - Gazela

-

je zapracována 1.A-ZÚR ÚK – je zrušena územní rezerva PR1 pro VTL plynovod Gazela (v ÚP
zrušen návrh VTL plynovodu Gazela), tento VTL plynovod je již provozován, je doplněno
vyhodnocení priorit územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění URU, vyhodnocení úkolů
stanovených pro NOS3 Petrohrad – Žatec – Havraň a NSO B6 Podbořansko a vyhodnocení
dílčích kroků k naplňování cílových charakteristik krajiny KC 9A, KC 13 a to pro ÚP i změnu č.1
zvlášť. V textové části výroku byly vypuštěny podrobnosti nad rámec ÚP, které jsou v rozporu
se stavebním zákonem, v platném znění (okna, oplocení, střechy), byly aktualizovány VPS a
VPO dle platné legislativy.

 Změna č.1 se zpracovává na základě Žádosti o pořízení změny ÚP – zkrácený postup pořízení ze
dne 25.9.2018 zn. SÚ/3139/2018/He:
-

změna č.1 navrhuje přestavbovou plochu P2 – občanské vybavení jako změnu stabilizované
zastavěné plochy ZV – zeleň veřejná (bez rozlišení) a části stabilizované zastavěné plochy SV
– plochy smíšené a obytné, vše na obecních pozemcích v hranicích ZÚ bez nároku na nový
zábor kulturní dosud nezastavěné krajiny. Na navržené ploše P2 pro občanské vybavení bude
zřízeno komunitní centrum včetně knihovny a sportovní zařízení včetně víceúčelového hřiště.
Z toho důvodu změna č.1 rozšířila regulační podmínky plochy OV o nový bod v části „Přípustné
využití – sportovní zařízení včetně víceúčelové hřiště a komunitní centrum včetně knihovny“.
Tato nová přestavbová plocha P2 je řešena ve změně č.1 společně s požadavkem
oprávněného investora na zapracování koridoru technické infrastruktury pro VTL plynovod DN
1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) v souběhu
s plynovodem Gazela.
Poznámka: Změna č.1 rovněž sjednotila názvy navržených ploch s rozdílným způsobem využití
dle ÚP tak, že za „správné názvy“ byly považovány názvy uvedené v grafické části výroku ÚP –
opravena byla tedy textová část výroku ÚP.
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-

na základě stanoviska KÚ ÚK, OŽPZ ze dne 26.9.2019 č.j. 3484/ZPZ/2018/SEA nebylo nutno
posoudit tuto změnu ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí ani na vliv na předmět ochrany
nebo celistvost EVL Natura 2000 a ptačích oblastí.

 Změna č.1 se zpracovává na základě návrhu na pořízení změny ÚP Očihov zkráceným postupem
ze dne 25.4.2018 zn. MPV/C4G/058/2018 zpracovaném oprávněným investorem Net4Gas, s.r.o.:
-

změna č.1 navrhuje koridor technické infrastruktury KT-1 pro nový VTL plynovod DN 1 400
v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) v souběhu s plynovodem
Gazela. Tento koridor KT-1 je dle podkladů oprávněného investora upřesněn v šířce 400 m,
v kontaktu s místní částí Beraní Dvůr byl zúžen o cca 10 – 15 m mimo zastavěné území. Pro
tento koridor technické infrastruktury KT-1 jsou stanoveny podmínky pro rozhodování v jeho
území a je navržena VPS s možností vyvlastnění ozn. VT01. Na základě stanoviska KÚ ÚK,
OŽPZ ze dne 15.12.2017, č.j. 4784/ZPZ/2017 nebylo třeba tento záměr vyhodnotit z hlediska
vlivů na životní prostředí. Na základě stanoviska KÚ ÚK, OŽPZ ze dne 27.11.2017, č.j.
4459/ZZ/2017/N-2782 nebylo třeba tento záměr vyhodnotit z hlediska ovlivnění EVL Natura
2000 a ptačích oblastí.
Poznámka: Záměr koridoru technické infrastruktury pro novou trasu VTL plynovodu řešila
samostatná aktualizace 3.A-ZÚR ÚK pořizovaná ve zkráceném postupu, která nabyla účinnosti
dne 17.2.2019.

 Na základě negativního stanoviska KÚ ÚK, odbor územního plánování a stavebního řádu, ze
dne 21.10.2019, č.j. KUUK,143851/2019/UPS projektant provedl tyto úpravy návrhu změny
č.1:
-

dle předaných nových aktualizovaných ÚAP ORP Podbořany z prosince 2019 bylo zohledněno
aktuální záplavové území Q100 řeky Blšanky včetně aktivní zóny – řešená přestavbová plocha P2
nyní zasahuje do záplavového území Q100 mimo aktivní zónu. Tato skutečnost byla doplněna do
řešení změny č.1. Do Koordinačního výkresu změny č.1 bylo rovněž doplněno záplavové území
Q100 řeky Blšanky včetně aktivní zóny dle aktualizovaných ÚAP ORP Podbořany

-

bylo doplněno vyhodnocení úkolů stanovených v 3.A-ZÚR ÚK pro koridor P1

-

bylo doplněno odůvodnění absence RBC 1505 v ÚP

 Změna č.1 je zpracovaná v souladu se zadávacími dokumenty, s PÚR ČR i s nadřazenou ÚPD.

g)

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Na základě stanoviska DO ze dne 27.11.2017, č.j. 4459/ZPZ/2017/N-2782 k návrhu na pořízení
změny ÚP Očihov zkráceným postupem oprávněného investora pro stavbu VTL plynovodu DN
1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) nebylo třeba vyhodnotit
tento záměr z hlediska vlivů na předmět ochrany nebo celistvost EVL Natura 2000 a ptačí oblasti.
 Na základě stanoviska DO ze dne 15.12.2017, č.j. 4784/ZPZ/2017 k návrhu na pořízení změny ÚP
Očihov zkráceným postupem oprávněného investora pro stavbu VTL plynovodu DN 1 400 v úseku
hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) nebylo třeba vyhodnotit tento záměr
z hlediska vlivů na životní prostředí. Návrh koridoru KT-1 v šířce 400 m pro VTL plynovod

60

ZMĚNA Č. 1 ÚP OČIHOV

nepředstavuje rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č.1 zákona č. 114/1992
SB., v platném znění.
 Koridor KT-1 je zároveň zpracován dle 3.A-ZÚR ÚK.
 Na základě stanoviska DO ze dne 26.9.2018 č.j. 3484/ZPZ/2018/SEA k návrhu změny ÚP Očihov
zkráceným postupem nebylo třeba změnu č.1 ÚP vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí
ani z hlediska vlivů na předmět ochrany nebo celistvost EVL Natura 2000 a ptačích oblastí.
 Na základě schválené zprávy o uplatňování ÚP Očihov za období 2011 – 2015 nebylo třeba pro
změnu č.1 zpracovávat vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí ani na předmět ochrany nebo
celistvost EVL Natura 2000 a ptačí oblasti.
 Na základě výše uvedených skutečností nebylo třeba pro změnu č.1 ÚP Očihov zpracovávat
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 na udržitelný rozvoj území.

h) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5
Jelikož je změna ÚP pořizována zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona, vydal KÚ ÚK
OŽPaZ stanoviska k obsahu změny. Stanoviska byla vydána dne 27.11.2017 pod č.j.:
4459/ZPZ/2017/n-2782 a dne 15.12.2017 pod č.j.: 4784/ZPZ/2017.
Dne 25.9.2018 podala obec žádost o pořízení změny ÚP (plocha P2) s tím, že tato změna bude
pořizována v rámci změny č.1 ÚP Očihov, kde navrhovatelem změny je NET4GAS.
KÚ ÚK – OŽPaZ vydal dne 26.9.2018 pod č.j.: 3484/ZPZ/2018/SEA stanovisko dle § 10i zák.č.
100/2001 Sb. a dle § 45i zák.č. 114/1992 Sb.

i) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY
NEBYLY
Na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje k obsahu změny č. 1 nebylo zpracováno
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
 Změna č.1 mění ÚP Očihov, který nabyl účinnosti dne 20.10.2011. Změna č.1 je zpracována na
základě požadavku oprávněného investora NET4GAS,s.r.o. a požadavku samotné obce Očihov a
je zcela v souladu se samostatnou 3.A-ZÚR ÚK pořízenou a vydanou ve zkráceném postupu
s nabytím účinnosti dne 17.2.2019. Změna č.1 zohledňuje rovněž Zprávu o uplatňování ÚP Očihov
za období 2011 – 2015 schválenou ZO Očihov dne 29.2.2016. Změna č.1 je rovněž pořizována ve
zkráceném postupu.
 Pro změnu č.1 byla použita nová digitální katastrální mapa správního území Očihov.
 Změna č.1 aktualizuje hranici ZÚ vymezenou v ÚP k 30.9.2009 k novému datu 15.3.2019
v nezměněném rozsahu. Dle metodiky MMR ČR pro zpracování změny ÚP není proto v grafické
části výroku změny č.2 zobrazen průběh hranice ZÚ, neboť ten zůstává stále stejný, mění se
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pouze datum vymezení ZÚ. Dle § 55, odst. (6) stavebního zákona, v platném znění, je změna č.1
zpracována pouze v rozsahu měněných skutečností.
 Změna č.1 zapracovává 1 koridor nadmístní veřejné infrastruktury v souladu s vydanou
samostatnou 3.A-ZÚR ÚK:
 koridor technické infrastruktury KT-1 pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice
ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda). Tento průhledný koridor KT-1 zpřesňuje
600 m široký koridor dle 3.A-ZÚR ÚK (šířka 400 m)a sleduje stávající VTL plynovod Gazela.
V tomto koridoru KT-1 bude položen nový vysokotlaký plynovod DN 1 400 v úseku hranice
ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda). Tento plynovod bude propojen se stávající
plynárenskou soustavou v ČR a je součástí plánovaného napojení české plynárenské soustavy
u obce Hora Svaté Kateřiny na plynovod EUGAN v NSR. Nový VTL plynovod zvýší bezpečnost
republiky z hlediska jejího plynulého zásobování plynem. Budoucí plynovod v koridoru KT-1
bude umístěný pod zemí v souběhu s VTL plynovodem Gazela. Zábor území touto stavbou
v koridoru KT-1 bude proto pouze dočasný po dobu výstavby plynovodu – do 1 roku. Pro
koridor KT-1 byly změnou č.1 stanoveny tyto podmínky pro rozhodování v jeho území:
1. V koridoru KT-1 budou umístěny VTL plynovod DN 1.400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice
krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) jako stavba hlavní a dále stavby vedlejší. Stavby vedlejší
(zejména stavby nezbytné pro provoz plynovodu a vyvolané přeložky technické a dopravní
infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být umístěny i s přesahem mimo
vymezený koridor KT-1.
2. Do doby zahájení užívání dokončené stavby VTL plynovodu bude území koridoru KT-1
užíváno v souladu s regulačními podmínkami stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem
využití s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opatření nesouvisející ani
nevyvolané stavbou VTL plynovodu se mohou umisťovat do tohoto koridoru KT-1 do doby
zahájení užívání dokončeného VTL plynovodu pouze pokud budou určeny k zajištění obrany
a bezpečnosti státu nebo ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními
katastrofami.
3. Koridor KT-1 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování
vybudované trasy VTL plynovodu jako limitu využití území včetně podmínek jeho OP a BP.
4. Nová výstavba VTL plynovodu v koridoru KT-1 bude koordinována se záměrem přeložky
silnice I/27 dle řešení ÚP.
5. Funkčnost částí prvků ÚSES RBK 1088, LBK11, LBK2 vymezených v koridoru KT-1 bude
dočasně po dobu výstavby VTL plynovodu přerušena. Po zprovoznění VTL plynovodu bude
dotčené území rekultivováno a funkčnost těchto prvků ÚSES bude obnovena.
Tyto stanovené regulační podmínky jsou dostatečnou zárukou ochrany stávajících přírodních a
kulturních hodnot v jeho území.
Koridor KT-1 prochází středem území obce Očihov napříč kulturní nezastavěnou krajinou zcela
mimo obec a sídla.

 Změna č.1 navrhuje přestavbovou plochu P2 – občanské vybavení dle požadavku obce na
severovýchodním okraji obce Očihov. Je navržena změna funkce vybraných obecních pozemků
v ZÚ s funkcí dle ÚP ZV, SV. Zároveň s tím jsou doplněny regulační podmínky funkční plochy OV o
přípustné využití: sportovní zařízení včetně víceúčelového hřiště, komunitní centrum včetně
knihovny. Na přestavbové ploše P2 bude zřízeno komunitní centrum se sportovně rekreačním
zázemím a multifunkční hřiště.
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j) 1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
 Změna č.1 zachovává stávající sídelní strukturu území, zachovává stávající urbanistickou strukturu
obce i všech sídel dle řešení ÚP.
 Změna č.1 nenavrhuje žádné nové plochy změn v krajině ani žádné nové územní rezervy.
 Změna č.1 nenavrhuje žádný nový druh plochy s rozdílným způsobem využití nad rámec ÚP.
 Změna č.1 aktualizuje vybrané regulační podmínky ploch s rozdílným způsobem využití dle ÚP:
-

nad rámec zadávacích dokumentů změna č.1 sjednocuje vlastní názvy jednotlivých funkčních
ploch a to dle Hlavního výkresu č.2 grafické části výroku ÚP Očihov – tímto je odstraněna
závada ÚP vedoucí ke zmatení uživatelů ÚP: do většiny názvů funkčních ploch bylo vloženo
pouze slovo „plochy“, nový název funkční plochy ZV je „veřejná zeleň (bez rozlišení)“ v textu ÚP
odstraněn název „zeleň na veřejných prostranstvích“

 Pro navrženou plochu přestavby P2 – občanské vybavení se použije plocha s rozdílným způsobem
využití OV – plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední, včetně regulačních
podmínek aktualizovaných touto změnou č.1:
OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
- Hlavní využití
-

prostory pro služby, pohostinství, stravování a obchod

- Přípustné využití
-

jakékoliv komerční využití pozemku, které je slučitelné s okolní zástavbou pro
bydlení a které bude sloužit zejména pro obyvatele obce

-

sportovní zařízení včetně víceúčelového hřiště

-

komunitní centrum včetně knihovny

- Nepřípustné využití
-

zemědělské využívání pozemku, zemědělská velkovýrobní činnost

-

dopravní stavby

-

využívání pozemku pro skladování materiálu

- Podmíněné přípustné využití
-

výrobní a skladovací prostory, které nebudou mít negativní vliv na okolní obytné
plochy, a které budou alespoň z části spojené s funkcí služeb (např. řemeslná
výroba s prodejnou apod.)

- Podmínky prostorového uspořádání
-

pro stavby se povoluje max. dvě nadzemní podlaží s využitelným podkrovím

 Dle zprávy o uplatňování ÚP Očihov za období 2011 – 2015 byly z regulačních podmínek
funkčních ploch RH, OV, SV odstraněny podrobnosti nad rámec územního plánu
 Změna č.1 nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu s podmínkou zpracovat územní studii nebo
regulační plán, které by ověřily podmínky pro rozhodování v území.
 Změna č.1 nenavrhuje žádnou plochu s prvky regulačního plánu.
 V grafické části výroku změny č.1 byly kromě koridoru KT-1 (respektive VPS VT01), přestavbové
plochy P2 a aktualizace datumu zastavěného území řešeny vybrané skutečnosti, které pouze po
formální stránce odstraňovaly chyby v ÚP:
 v.č. 2 Hlavní výkres, v.č.4 Koordinační výkres:
-

zrušení v legendě navržené plochy ZV – nevyskytuje se

-

doplnění v legendě stávající plochy ZS – zeleň soukromá a vyhrazená

-

zastavitelné plochy – doplnění legendy

 v.č.2a Výkres technické infrastruktury:
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-

zrušení v legendě stávající dešťové kanalizace – nevyskytuje se

 v.č. 2b Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES:
-

zrušení v legendě navržené plochy ZV – nevyskytuje se

-

zastavitelné plochy – doplnění legendy

-

zrušení v legendě stávající dešťové kanalizace- nevyskytuje se

-

zrušení v legendě hranice zastavěného (ke dni 30.9.2010) a zastavitelného území –
zmatečný výraz

 v.č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb:
-

doplnění legendy o druh VPS, VPO:
-

pro WA01 doplněno: pouze s možností vyvlastnění

-

pro dopravní infrastrukturu doplněno: pouze s možností vyvlastnění

-

pro prvky ÚSES doplněno: pouze s možností vyvlastnění

Poznámka:
Veškerý rozsah dříve navržených VPS a VPO byl ponechán beze změny.

j) 2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
 Změna č.1 dle předané sady aktualizovaných ÚAP aktualizuje vybrané limity v nové upřesněné
poloze:
 Změna č. dle předané sady aktualizovaných ÚAP zapracovává vybrané limity jako zcela nové:
-

plynovod Gazela DN 1400 Hora Svaté Kateřiny – Rozvadov, včetně jeho OP, BP

-

na základě stanoviska KÚ ÚK, odbor územního plánování a stavebního řádku k návrhu změny č.1
bylo aktualizováno záplavové území Q100 řeky Blšanky včetně aktivní zóny – přestavbová plocha
P2 leží v záplavovém území Q100 řeky Blšanky mimo aktivní zónu

j) 3 KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
 Dopravní infrastruktura:
-

změna č.1 zachovává koncepci silniční dopravy dle ÚP včetně navržené přeložky silnice I/27
s vazbou na obec Blšany

-

změna č.1 nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu dopravní infrastruktury

-

změna č.1 respektuje stávající znění regulačních podmínek ploch s rozdílným způsobem využití
dle ÚP: DS – silniční doprava

-

změna č.1 nenavrhuje pro dopravní infrastrukturu žádný koridor

-

změna č.1 navrhuje koridor technické infrastruktury KT-1 pro podzemní trasu VTL plynovodu
v souběhu s plynovodem Gazela, který kříží navrženou přeložku silnice I/27. Toto křížení tras
nadmístní dopravní a technické infrastruktury ve veřejném zájmu bude koordinováno, očekává se
rychlá výstavba VTL plynovodu, který bude ochráněn stanoveným OP, BP jako limity využití území
při přípravě následné přeložky silnice I/27

 Technická infrastruktura:
-

změna č.1 aktualizuje koncepci veřejné technické infrastruktury dle ÚP – navržený VTL plynovod
Gazela dle ÚP změna č.1 již stabilizuje včetně OP, BP, tento VTL plynovod Gazela je již
provozovaný

-

změna č.1 nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu pro technickou infrastrukturu
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-

změna č.1 respektuje stávající znění regulačních podmínek ploch s rozdílným způsobem využití
dle ÚP: plochy technické infrastruktury
Koridory technické infrastruktury:
Změna č.1 navrhuje 1 koridor veřejné nadmístní technické infrastruktury, který je řešen jako
průhledný koridor pro podzemní stavbu VTL plynovodu (KT-1), který neovlivňuje funkční využití
ploch v něm vymezených.
 Pro koridor KT-1 byly stanoveny podmínky pro rozhodování v jeho území viz. kap.j) tohoto
odůvodnění.

j) 4 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Změna č.1 plně respektuje stávající koncepci občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury
dle ÚP a doplňuje jí o další rozvojovou plochu:
Přestavbová plocha
P2 – občanské vybavení – na severovýchodním okraji zastavěného území v hranicích ZÚ (dříve
stávající zastavěné území ZV, SV), řešeno na obecních pozemcích, plocha vymezena dle požadavku
obce pro komunitní centrum včetně knihovny, sportovní zařízení včetně víceúčelového hřiště se
sportovním zázemím - z toho důvodu změna č.1 doplňuje stávající regulační podmínky funkční plochy
OV o 2 nové body pro přípustné využití:
- sportovní zařízení včetně víceúčelového hřiště
- komunitní centrum včetně knihovny

j) 5 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Změna č.1 aktualizuje stávající koncepci veřejných prostranstvích dle ÚP a ve vlastní obci Očihov ruší
plochu stávající veřejné zeleně ZV a navrhuje místo ní přestavbovou plochu P2 pro občanské
vybavení. Na původní ploše ZV bude umístěno víceúčelové hřiště se sportovním zázemím, nevyužité
území na ploše P2 bude ponecháno v režimu veřejné zeleně.

j) 6 KONCEPCE VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ
 Změna č.1 výrazně aktualizuje koncepci VPS a VPO dle řešení ÚP Očihov:
3.A-ZÚR ÚK vymezila pro koridor technické infrastruktury pro VTL plynovod DN 1400 v úseku
hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) novou VPS P1 s možností pouze
vyvlastnění. Změna č.1 ve vazbě na tuto skutečnosti navrhuje novou VPS ozn. VT01 pro VTL
plynovod DN 1400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda)
s možností pouze vyvlastnění a to v rozsahu upřesněného koridoru technické infrastruktury KT-1.
 Ve vazbě na Zprávu o uplatňování ÚP Očihov za období 2011 – 2015 změna č.1 upravuje
navržené VPS a VPO dle ÚP do souladu s platnou legislativou, zejména ve vztahu k velké novele
stavebního zákona k 1.1.2013:
-

asanace WA01 je navržena pouze k vyvlastnění v nezměněném rozsahu
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-

WD01 – WD05 dle pokynu pořizovatelky jsou navrženy pouze k vyvlastnění v nezměněném
rozsahu

-

WU01 – WU010 jsou navrženy pouze k vyvlastnění v nezměněném rozsahu

-

Poznámka: Změna č.1 ponechává plošný rozsah dříve vymezených VPO a VPS dle ÚP, mění
pouze skutečnost, zda je možné uplatnit předkupní právo nebo vyvlastnění – toto řešení tedy
zohledňuje legenda na v.č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,
zpracovaná změnou č.1

 Změna č.1 pro přestavbovou plochu P2 (OV) nenavrhuje žádnou VPS, neboť plocha P2 je řešena
výhradně na obecních pozemcích.
 Změna č.1 ruší navržený VTL plynovod Gazela, neboť je již provozovaný. Pro tento VTL plynovod
však ÚP nenavrhoval žádnou VPS.
 Dle nastíněné aktualizace koncepce VPS a VPO na území obce Očihov byly rovněž upraveny
seznamy těchto VPS a VPO – seznamy dotčených pozemků a název k.ú. byly zcela zrušeny,
neboť ÚP nenavrhuje žádné VPS, VPO, veřejná prostranství ani asanaci s možností uplatnění
předkupního práva.

j) 7 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ
Změna č.1 řeší:
 VTL plynovod Gazela je stabilizovaný a představuje pouze limit využití území včetně OP, BP.
 Koridory nadmístní veřejné infrastruktury:
o KT-1 – koridor technické infrastruktury pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice
ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda):
-

řešen v souběhu se stávající trasou VTL plynovodu (plynovod Gazela)

-

podzemní trasa plynovodu bez vlivu na krajinný ráz, bez vlivu na dálkové pohledy na obec

-

zábor území touto stavbou v koridoru KT-1 bude proto pouze dočasný po dobu výstavby
plynovodu – do 1 roku

-

koridor KT-1 nevyvolá žádný trvalý zábor PUPFL ani ZPF

-

po výstavbě plynovodu bude území rekultivováno a navráceno zpět svému původnímu účelu

-

na základě stanoviska DO ze dne 27.11.2017, č.j. 4459/ZPZ/2017/N-2782 k návrhu na pořízení
změny ÚP Očihov zkráceným postupem oprávněného investora pro stavbu VTL plynovodu DN
1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) nebylo třeba
posoudit tento záměr z hlediska vlivů na předmět ochrany nebo celistvost EVL Natura 2000 a
ptačí oblasti.

-

na základě stanoviska DO ze dne 15.12.2017, č.j. 4784/ZPZ/2017 k návrhu na pořízení změny
ÚP Očihov zkráceným postupem oprávněného investora pro stavbu VTL plynovodu DN 1 400
v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) nebylo třeba posoudit
tento záměr z hlediska vlivu na životní prostředí. Návrh koridoru KT-1 v upřesněné šířce 400 m
pro VTL plynovod nepředstavuje rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č.1
zákona č. 114/1992 SB., v platném znění.

-

koridor pro nový VTL plynovod DN DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů
Ústecký/Plzeňský (/Přimda) řeší 3.A-ZÚR ÚK s nabytím účinnosti ode dne 17.2.2019

-

koridor KT-1 vede přes vymezené prvky ÚSES (RBK 1088, LBK11, LBK2), jejichž funkčnost
bude dočasně pozastavena po dobu výstavby plynovodu. V ose plynovodu bude ponechán pás
š. 4 m bez dřevinné zeleně.
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-

na území obce Očihov je koridor KT-1 vymezen v souběhu s plynovodem Gazela a tudíž se
v krajině nevytvoří nový liniový prvek.

-

na území obce Očihov je vymezeno záplavové území Q100 řeky Blšanky včetně aktivní zóny.
Změna č.1 neumisťuje žádné zastavitelné plochy ani koridory veřejné infrastruktury do tohoto
záplavového území Q100 včetně aktivní zóny.

-

změna č.1 stanovuje pro koridor KT-1 regulační podmínky, které jsou dostatečnou zárukou
ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot na území obce.

 Přestavbová plocha:
o P2 – občanské vybavení: plocha jako změna stabilizované zastavěné plochy ZV – zeleň veřejná
(bez rozlišení) a části stabilizované zastavěné plochy SV – plochy smíšené a obytné, vše na
obecních pozemcích v hranicích ZÚ bez nároku na nový zábor kulturní dosud nezastavěné krajiny.
Na navržené ploše P2 pro občanské vybavení bude zřízeno komunitní centrum včetně knihovny a
víceúčelové hřiště a sportovní zázemí. Z toho důvodu změna č.1 rozšířila regulační podmínky
plochy OV o nový bod v části Přípustné využití:
- sportovní zařízení včetně víceúčelového hřiště
- komunitní centrum včetně knihovny
-

na základě stanoviska KÚ ÚK, OŽPZ ze dne 26.9.2019 č.j. 3484/ZPZ/2018/SEA nebylo nutno
posoudit tuto změnu ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí ani na vliv na předmět ochrany
nebo celistvost EVL Natura 2000 a ptačích oblastí.

-

plocha je řešena jako přestavbová – zhodnocení stávajícího území, bez záboru nové dosud
nezastavěné krajiny

-

plošná a výšková regulace funkční plochy OV je zachována beze změny

-

přestavbová plocha bez vlivu na dálkové pohledy na obec, bez vlivu na krajinný ráz

-

nevyužité= zbytkové území na přestavbové ploše P2 bude i nadále ponecháno v režimu veřejné
zeleně

-

přestavbová plocha P2 je řešena v hranicích ZÚ zejména na ostatních plochách a stavebních
2

parcelách, zabírá rovněž 478 m zahrad v I. třídě ochrany, jedná se však o zbytkovou plochu
ZPF v hranicích ZÚ, které se nelze vyhnout, plocha navržena ve veřejném zájmu pro komunitní
centrum se sportovně rekreačním zázemím, plocha P2 je navržena výhradně na obecních
pozemcích, plocha P2 výrazně zkvalitní v obci pilíř sociální soudržnosti URU
-

plocha P2 leží v záplavovém území Q100 řeky Blšanky mimo aktivní zónu, nepředpokládá se
negativní ovlivnění průtokových poměrů řeky Blšanky při záplavách z důvodu navržené
přestavbové plochy P2

pro

komunitní centrum

včetně víceúčelového

hřiště.

Touto

problematikou se bude detailně zabývat následná dokumentace plochy P2.
Změna č.1 nebude mít negativní vliv na koncepci ochrany krajiny, civilizačních i kulturních hodnot
v území.

j) 8 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY
Změna č. 1 zachovává stávající koncepci civilní ochrany na území obce. Změna č.1 nenavrhuje
žádnou rozvojovou plochu s trvalým pobytem obyvatel. Pro hašení požárů na přestavbové ploše P2
budou použity stávající zdroje požární vody v dané lokalitě.
Komunikace pro příjezd a přístup techniky budou řešeny v souladu s ustanovením ČSN 73 0802,
respektive 73 0804.
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j) 9 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Změna č.1 nezhorší stav životního prostředí na území obce:
-

zábor území pro koridor KT-1 bude pouze dočasný po dobu výstavby podzemní stavby VTL
plynovodu

-

přestavbová plocha P2 bude napojena na stávající inženýrské sítě v dané lokalitě, plocha je
situována v záplavovém území Q100 řeky Blšanky mimo aktivní zónu, nepředpokládá se negativní
vliv na odtokové poměry dané lokality nevyužité území plochy P2 pro daný konkrétní záměr
přestavby bude ponechán v režimu veřejná zeleň

-

změna č.1 nenavýší v území dopravní zatížení nad rámec koncepce rozvoje území dle ÚP

-

OP a BP VTL plynovodu neomezuje běžné pěstitelné ani chovatelské aktivity na ZPF

-

změna č.1 nenavrhuje na území obce Očihov žádný záměr rozvoje území, který by zakládal příčinu
zhoršení dnešního příznivého stavu životního prostředí v dané lokalitě

Na území obce se nenachází žádné území s výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu
zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita ovzduší na území obce vyhovující
imisním limitům. Změna č.1 nevytváří předpoklady k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze
zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb, nesmí způsobit překročení
krajských emisních stropů a imisních limitů.

k) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
 Změna č.1 zachovává koncepci rozvojových ploch na území obce Očihov beze změny.
 Změna č.1 nenavrhuje žádné nové zastavitelné plochy, je řešena pouze jedna přestavbová plocha
P2 pro občanské vybavení.
 Změna č.1 aktualizuje hranici ZÚ vymezenou v ÚP k 30.9.2009 k novému datu 15.3.2019
v nezměněném rozsahu.
 Zpráva o uplatňování ÚP Očihov za období 2011 – 2015 konstatovala dostatečný rozsah dosud
nevyužitých zastavitelných ploch dle ÚP, neboť na území obce probíhá stavební činnost
v hranicích ZÚ a to zejména jako modernizace stávajícího bytového fondu přestavby, úpravy a
rozšíření technického vybavení nemovitostí včetně změn využití staveb. Dle této zprávy není třeba
na území obce vymezovat nové zastavitelné plochy.

l) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
Změna č.1 neřeší žádnou záležitost, která není řešena v ZÚR ÚK a jejích aktualizacích č.1 a 3.
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m)

VYHODNOCENÍ

PŘEDPOKLÁDANÝCH

DŮSLEDKŮ

NAVRHOVANÉHO

ŘEŠENÍ

NA

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
m) 1 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF
Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.
Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl výkres v.č.2 Hlavní výkres, M 1:5 000.
Změna č.1 aktualizuje hranici ZÚ k novému datu 15.3.2019. Hranice ZÚ vymezená v ÚP k 30.9.2009
byla prověřena, změny v jejím průběhu nenastaly. Od vydání ÚP v roce 2011 nebyly na území obce
Očihov zkolaudovány žádné stavby na zastavitelných plochách mimo ZÚ, které by měly vliv na změnu
průběhu hranice ZÚ. Změna č.1 tedy ponechává původní průběh hranice ZÚ dle ÚP pouze s novým
datem vymezení k 15.3.2019.
Změna č.1 řeší koridor technické infrastruktury KT-1 ve veřejném zájmu pro podzemní trasu VTL
plynovodu a přestavbovou plochu P2 v hranicích ZÚ na obecních pozemcích. Změna č.1 nenavrhuje
žádnou skutečnost, která by nebyla řešena v 1.A-ZÚR ÚK a 3.A-ZÚR ÚK:
-

koridor technické infrastruktury KT-1 pro nový VTL plynovod DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN
– hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) v souběhu s plynovodem Gazela je vymezen v 3.AZÚR ÚK s nabytím účinností ode dne 17.2.2019 jako VPS P1 v šířce 600 m

-

přestavbová plocha P2 je řešena v hranicích ZÚ samotné obce jako plocha místního významu,
která nemá charakter plochy nadmístního významu dle §2, odst. 1, písm.h) stavebního zákona,
v platném znění, proto nemže být řešena v ZÚR ÚK

 Pro koridor nadmístní veřejné technické infrastruktury KT-1 se nezpracovává bilance záboru ZPF a
to dle metodického materiálu MMR ČR. V uvedeném koridoru KT-1 bude umístěna stavba
podzemního plynovodu VTL DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský
(/Přimda) v souběhu s plynovodem Gazela
 Koridorem KT-1, ve kterém bude položen pod zem VTL plynovod, nevznikne trvalý zábor ZPF.
Pouze po dobu výstavby plynovodu kratší než 1 rok bude dočasný zábor ZPF. Po ukončení
výstavby a po zprovoznění plynovodu bude dotčené území rekultivováno a uvedeno do původního
stavu. Výstavba VTL plynovodu bude postupovat po etapách. V BP ani v OP nového plynovodu
nebude omezena standardní zemědělská výroba. Koridor KT-1 je řešen ve vazbě na již existující
trasu VTL plynovodu Gazela na území obce, nový plynovod bude položen v těsném souběhu
s plynovodem Gazela, z toho důvodu je pro koridor KT-1 řešena pouze jediná trasa, která byla
dříve prověřena jako invariantní. Prioritou této nadmístní veřejné infrastruktury je souběh se
stávajícím plynovodem Gazela a to dle samostatné 3.A-ZÚR ÚK s nabytím účinnosti dle 17.2.2019.
Pro tento nový VTL plynovod vymezuje 3.A-ZÚR ÚK VPS P1 a změna č.1 vymezuje VPS VT01.
 Přestavbová plocha P2 je řešena v hranicích ZÚ jako nové funkční využití stávajícího území ZV
veřejná zeleň a SV – smíšené bydlení, celková rozloha 0,35 ha, z toho pouze 0,048 ha ZPF –
zahrady v ZÚ, I. třída ochrany, vše obecní pozemky, změna ÚP je pořizována na žádost obce pro
možnost zřízení komunitního centra včetně knihovny se sportovně rekreačním zázemím. Záboru
2

478 m zahrad v I. třídě ochrany se nelze vyhnout, jedná se o p.p.č. 47/1 v k.ú. Očihov v samotné
obci, pozemek ZPF je zbytkový ze všech stran sousedí se stávajícím ostatním pozemkem včetně
místní komunikace a staveb. Dle společného metodického doporučení MMR a MŽP se zábory
2

ZPF v ZÚ pro jiné účely než bydlení do 2000 m nebilancují. Z toho důvodu lze tedy konstatovat,
že změna č.1 přestavbovou plochou P2 nezabírá žádný bilancovaný ZPF.,
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 Změna č.1 nenavrhuje ani neruší žádnou plochu zemědělské výroby VZ.
 Změna č.1 nenavrhuje rozšíření meliorací na území obce.
 Koridor KT-1 okrajově v jižní části prochází přes ZPF s provedenými melioracemi. Protože však
vlastní VTL plynovod bude položen v těsném souběhu se stávajícím VTL plynovodem Gazela, dá
se očekávat, že vlastní konkrétní trasa tohoto nového VTL plynovodu povede mimo pozemky ZPF
s provedenými melioracemi.
Protože změnou č.1 nevzniká žádný požadavek na trvalý zábor ZPF, není zpracován v grafické
části odůvodnění změny č.3 v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:10 000.
Rovněž není vyhotovena tabulka „Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF.
 Koncepce změny č.1 nezhorší stávající podmínky zemědělské výroby na území obce Očihov.

m) 2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL
 Změna č.1 neřeší žádnou zastavitelnou plochu na PUPFL. Změna č.1 neřeší žádnou zastavitelnou
ani přestavbovou plochu do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
 Změna č.1 navrhuje koridor technické infrastruktury:
KT-1 – koridor technické infrastruktury pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice
ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda)
Koridor nadmístní veřejné technické infrastruktury je zapracován do změny č.1 dle platné 3.A-ZÚR
ÚK (koridor P1, ve změně č.1 KT-1). Koridor KT-1 pro nový VTL plynovod v souběhu
s plynovodem Gazela prochází na jihu na území obce přes PUPFL. Zábor PUPFL pro koridor KT1 bude pouze dočasný po dobu výstavby nového VTL plynovodu do 1 roku. Po zprovoznění VTL
plynovodu bude v jeho OP sledován pás bezlesí.
 Na území obce nejsou žádné plochy rekreace ani sportu na PUPFL, změna č.1 takové aktivity na
území obce nenavrhuje.

n) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Změna č.1 mění vazby obce Očihov na okolní území nad rámec skutečností dle ÚP:
-

změna č.1 zapracovává dle vydané samostatné 3.A-ZÚR ÚK koridor nadmístní technické
infrastruktury:
KT-1 – koridor nadmístní technické infrastruktury ve veřejném zájmu pro umístění VTL plynovodu
DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) – pozn. není
vymezen v PÚR ČR
Tento koridor technické infrastruktury je řešen v souběhu se stávající trasou VTL plynovodu
(plynovod Gazela) a prochází napříč Ústeckým a Plzeňským krajem. V Ústeckém kraji zasahuje do
území ORP Litvínov (1 obec), ORP Chomutov (13 obcí), ORP Žatec (3 obce), ORP Podbořany (7
obcí). Na území Plzeňského kraje zasahuje tento koridor technické infrastruktury do ORP
Kralovice, Nýřany, Stříbro a Tachov, celkem do území 24 obcí a měst. Tento koridor je vymezen v
platné ÚPD krajů – 3.A-ZÚR ÚK, 4.A-ZÚR PK. Postupně jsou zpracovávány samostatné změny
jednotlivých ÚP dotčených obcí. V koridoru KT-1 na území obce Očihov bude položen nový VTL
plynovod DN 1400, který bude zároveň propojen se stávající plynárenskou soustavou v ČR. Tento
nový VTL plynovod je součástí záměru napojení české přepravní plynárenské soustavy na
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plynovod EUGAL plánovaný v NSR. Výstavbou nového plynovodu VTL DN 1.400 bude posílena
pozice ČR jako evropské tranzitní země a zároveň bude zvýšena bezpečnost zásobování plynem
nejen v ČR, ale i v celém středoevropském regionu. Na území Ústeckého kraje je koridor technické
infrastruktury pro plynovod DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský
(/Přimda) předmětem vydané 3. aktualizace ZÚR ÚK s nabytím účinnosti ode dne 17.2.2019. Na
území Plzeňského kraje bude nový plynovod VTL DN 1 400 navazovat na koridor technické
infrastruktury pro plynovod vymezeném ve vydané aktualizaci č. 4 ZÚR PK s nabytím účinnosti ode
dne 24.1.2019.
Veškeré ostatní vazby obce na okolí ponechává změna č.1 beze změny.

o) VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ
V rámci změny č.1 nebyly pro žádnou část území obce stanoveny prvky regulačního plánu.

p) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Nebyly podány žádné námitky.

q) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Nebyly podány žádné připomínky.

r) TEXT ÚP OČIHOV S VYZNAČENÍM ZMĚN PRO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1
Poznámka:
* Rušené části původního textu ÚP jsou přeškrtnuté.
* Nově vložené texty jsou psané silně a podtrženě.

Obsah dokumentace
Obsah územního plán
A.

TEXTOVÁ ČÁST

1.

Vymezení zastavěného území

2.

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1.

Koncepce rozvoje území

2.2.

Ochrana a rozvoj hodnot území
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2.2.2. Přírodní hodnoty
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3.
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4.2.5. Zásobování plynem
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4.4.
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v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů

5.1.
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5.2.
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5.6.
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6.
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převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného
využití, podmíněné přípustného využití těchto ploch, stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

6.1.

Společná ustanovení

6.2.

Podmínky pro využití navrhovaných ploch
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7.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

7.1.

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit i uplatnit předkupní
právo

8.

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo

9.

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv

10.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování

11.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu

12.

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

13.

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

B.
1.
2.

3.

GRAFICKÁ ČÁST
Výkres základního členění
Hlavní výkres
2a.
Výkres technické infrastruktury
2b.
Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES

1:5000
1:5000
1:5000
1:5000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000

I. Textová část Územního plánu Očihov:
1.a) Vymezení zastavěného území
1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
1.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování vymezení ploch a
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výšková regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
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1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 odst. 1
katastrálního zákona
1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

1.a) Vymezení zastavěného území
Řešené území se nachází asi 5 km od pověřené obce Podbořany a asi 7 km od mezinárodní
silnice E48 Praha-Karlovy Vary.
Správní území sousedí na severu s k.ú. Podbořany, Letov a Blšany, na východě s k.ú.
Soběchleby a Běsno, na jihu s k.ú. Strojetice u Podbořan a Kryry, na západě s k.ú. Vrotek a Valov.
Území se rozkládá na obou stranách stávající silnice I/27 a dělí se na dvě katastrální území
Očihov a Očihovec.
Řešené území je také protnuté řekou Blšankou a menším vodním tokem Očihoveckým
potokem.
Zastavěné území je stanovené k 30.9.2009 15.3.2019.
Zastavěné území je patrné z Výkresu hlavního členění, který je součástí územního plánu.

2. 1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
2. 1.b) 1. Koncepce rozvoje území
Obec potřebuje v územním plánu především stanovit možnost rozvoje území pro smíšenou
funkci s převažující funkcí bydlení a dále pro možnost rozšíření území pro funkci lehké výroby a
skladování, po kterém je v řešeném území poptávka.
Dalším cílem územního plánu je zkoordinovat vedení přeložky silnice I/27. V průběhu prací na
tomto ÚP vznikl požadavek nového vedení této silnice. Po projednání se všemi dotčenými institucemi
se došlo k finálnímu návrhu, kterým je obchvat obce Očihov a tím i možnost lepšího propojení obou
sídel v řešeném území – Očihov a Očihovec.
V řešeném území je v současné době prováděno čerpání pitné minerální vody, přičemž se
uvažuje o rozšíření o další vrt. Pro tuto činnost je však bezpodmínečně nutné určit systém ochrany
podzemních vod, včetně navržení sanace poškozených ploch především bývalé traktorové stanice
Beraní dvůr nacházející se na severu řešeného území u silnice na Podbořany.
V neposlední řadě je také třeba v ÚP počítat s ochranou rozsáhlých ploch chmelnic, které se v
území nacházejí a na kterých se hospodaří.
Územní plán se bude v pravidelných 4 letých intervalech vyhodnocovat (z hlediska
uplatňování v uplynulém období).
2. 1.b) 2. Ochrana a rozvoj hodnot území
Návrh územního plánu zachovává všechny hodnoty území, především přírodní, kulturní a historické.
2. 1.b) 2.1. Architektonické a urbanistické hodnoty
Územní plán Očihov vytváří podmínky pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území.
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Na území spádového území Očihov se nacházejí čtyři nemovité kulturní památky:
k.ú. Očihov

- kostel sv. Martina, č. 1292/1
- ohradní zeď kostela, č. 1292/2
- kaplička na návsi, č. 1293

k.ú. Očihovec - pevnůstka opevňovacího systému, č 1294
Z kulturních hodnot je významnější parková zeleň návsí obou obcí. V Očihově nejednotný
park lemovaný lipami a jírovci tvoří památkově chráněná kaplička, památník padlým v 1. světové
válce, pomník Rudé armádě a dětské hřiště. V Očihovci je návesní zeleň v okolí rybníčku a v místě
bývalé kapličky.
Celé řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy – musí být respektovány
povinnosti dané ustanovením §22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. 1.b) 2.2. Přírodní hodnoty
ÚP Očihov vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v území včetně územního
systému ekologické stability (dále též ÚSES), respektuje je a je s nimi koordinován.
Návrhem územního plánu je respektováno základní krajinné členění řešeného území:
-

krajinný prostor zahrnující odlesněnou intenzivně využívanou krajinu s Blšankou a drobnými
vodotečemi, s ojedinělými doprovodnými liniovými porosty a s drobnými objekty v poli.
Posílena bude funkce vodotečí ve formě regionálního / lokálního biokoridoru, v zastavěném
území pak ve formě zeleně s přírodní funkcí (ZP);

-

krajinářsky významné jižní svahy Hůrky (437 m n.m.) při východním okraji řešeného území.
Na svazích jsou agrocenózy - orná půda, trvalé travní porosty - ovsíkové louky, teplomilné
trávníky a lemy, postagrární lada a stepní společenstva s křovinami, lesní porosty. V lesních
porostech na strmých stráních a roklinách výskyt chráněných a významných druhů rostlin.

-

venkovská sídla s hodnotnými prostory návsí s vysokou zelení; v Očihově s dominantou
kostela sv. Martina; v Očihovci s návesním rybníčkem.

Kromě ÚSES (podrobněji kapitola 5.2 1.e) 2) jde o tyto hodnoty:
-

dvě lokality výskytu chráněných druhů rostlin: bradáček vejčitý (Listera ovata) - C4, okrotice
bílá (Cephalanthera damasonium) - C3/§3, střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus) C2/§2., které jsou navrženy k vyhlášení přírodní památkou.

-

přírodně cenné území vymezené na jižních svazích Hůrky (437 m n.m.). Návrhem územního
plánu jsou navržená území k ochraně plně respektována a jsou zařazena do nezastavitelných
ploch přírodních (NP).

-

významné krajinné prvky ze zákona 114/92 Sb. - lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy.

-

v rámci návrhu územního plánu jsou vytypovány další lokality, které by mohly být
zaregistrovány jako VKP. Jedná se o „Stepní lada nad Valovským potokem (LBC 7); „Terasa
nad Očihovským rybníkem“ (IP2); „Svahy nad Valovským potokem“ (IP3); „Lom u Skřivanu“
(IP5); „Na pláni“ (IP6); „V roklích“ (IP10).

-

přírodní biotopy zjištěné v rámci kontextového mapování krajiny NATURA 2000 (zdroj: ©
AOPK ČR, 2005) a zjištěných v rámci terénního průzkumu v r. 2007 - 2008:
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Komplex lesíků a stepních lad v lokalitě Na halandě - U Letova
Terasa pod Očihovským rybníkem
Rybník Očihov a okolí
Dopravní stavby (Z1, Z1a, Z2 a Z3) a rozvojová lokalita pro hromadnou rekreaci Z10/RH se
dotýkají významných krajinných prvků ze zákona. U dopravních staveb se jedná o příčné přechody
vodních toků a údolních niv a zásah do lesních porostů, u plochy pro rekreaci zásah do litorálního
pásma Očihovského rybníka. Kromě významných krajinných prvků mohou být záměrem dotčeny i
přírodní biotopy s výskytem významných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Zejména se jedná o
stepní lada v lokalitách "Na halandě - U Letova" a "Terasa pod Očihovským rybníkem"; rákosiny,
mokré a vlhké louky v litorálním pásmu Očihovského rybníka.
Realizace přeložky silnice I/27 si proto vyžádá taková opatření, aby byl minimalizován zásah do
přírodních biotopů, resp. do stepních lad. Přechod nivy Valovského potoka a terasy je nutno řešit
přemostěním. Realizace záměru umístění hromadné rekreace Z10/RH je podmíněna zpracováním
dendrologického průzkumu a biologickým hodnocením, součástí kterého bude i návrh záchranného
opatření z důvodu minimalizace vlivu na chráněné druhy rostlin a živočichů.

3. 1.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
3. 1.c) 1. Urbanistická koncepce
Z hlediska urbanistických vztahů je dominantní krajinná modelace daná sousedstvím Hůrky a nivou
říčky Blšanky stékající se s Očihoveckým potokem a potencionálně vytvářející v centru obce možnost
rozvinutí tohoto krajinného předpokladu.
Celková urbanistická koncepce vychází ze čtyř daných podmínek rozvoje území:
a)

přeložka silnice I/27

b)

vodní toky Blšanka a Očihovecký potok včetně nádrže v Očihově

c)

plochy chmelnic

d)

množství sítí technické infrastruktury státního významu (produktovod Čepro a návrh

plynovodu VVTL)
Návrh doplnění zastavitelných ploch přirozeně vychází ze stávajících prázdných území mezi
stávajícími plochami zastavěného území. Nedochází k vytváření nějakých nových sídel ve vzdálených
místech od obou stávajících přirozených center.
Jediná plocha, která je navržená dále od stávajících zastavěných ploch je plocha pro rekreaci,
která je logicky navržená u jediné velké vodní plochy na severu řešeného území.
Architektonické a estetické požadavky na výstavbu vycházejí z převažujícího charakteru
stávající zástavby tj. venkovské stavby pro bydlení a dále ze zemědělského využívání území.
Na zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby jsou vymezeny tyto
druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
 plochy bydlení
 BI = plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
 plochy rekreace
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- RH = plochy hromadné rekreace
 plochy občanského vybavení
- OV = plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední
- OH = plochy občanského vybavení – hřbitovy
 plochy veřejných prostranství
- PV = plochy pro veřejná prostranství
 plochy smíšené obytné
- SV = plochy smíšené a obytné - venkovské
 plochy dopravní infrastruktury
 plochy technické infrastruktury
 plochy výroby a skladování
- VL = plochy výroby a skladování – lehká výroba
- VLs = plochy výroby a skladování – lehká výroba, index s = specifická plocha (plocha pro
umístění kontejnerů na tříděný odpad)
 zeleň na veřejných prostranstvích
- ZV = zeleň veřejná (bez rozlišení)
 zeleň soukromá a vyhrazená
- ZS = zeleň soukromá a vyhrazená
 zeleň přírodního charakteru
- ZP = zeleň přírodní - biokoridor v zastavěném území
 plochy vodní a vodohospodářské
- W = plochy vodní a vodohospodářské plochy
Podmínky využití území v těchto plochách s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v kap.
1.f).
3. 1.c) 2. Specifikace navrhovaných zastavěných a přestavbových ploch:
Z1,Z1a – Přeložka komunikace I/27 (včetně přípoje pro Blšany) – Jedná se o nově navrženou trasu.
Původní trasa komunikace vedla mezi obcemi Očihov, Očihovec. Dalším jednáním se všemi
zainteresovanými orgány se došlo přes obchvat Očihova až do stávající navrhované trasy.
Jedná se o tedy o upravený záměr ŘSD úpravy komunikace I. tř.
Podmínky:
- po uvedení silnice I/27 do provozu bude nutné prověřit hlukové zatížení obytného objektu
v lokalitě Beraní dvůr a v případě překročení limitů realizovat dodatečné protihlukové opatření;
- vedení obchvatu obce Očihov musí respektovat vymezení a propustnost regionálního
biokoridoru RBK 1088, zejména přiměřenou propustnost pod mostními objekty;
- V rozsahu ochranného pásma II. stupně zdroje přírodní minerální vody (km 19,14 - 19,94)
vyloučit zasakování splachových vod z komunikace do horninového prostředí. Zajistit
nepropustné provedení příkopů s odvedením vody mimo ochranné pásmo a následně do
kanalizace či do recipientů;
- V další fázi projektování přeložky I/27 je nutné počítat s částečnou přeložkou přívodního řadu
PVC DN150;
- v případě porušení stávajících závlahových zařízení (dle údajů ZVHS Žatec jsou v současné
době neprovozuschopná) je nutno toto porušení nejprve projednat s ZVHS.
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- v rámci realizace přeložky I/27 nutnou navrhnout taková opatření, aby byl minimalizován zásah
do přírodních biotopů, resp. do stepních lad v lokalitě „Na halandě - U Letova“.
Z2 – Chodník pro pěší a cyklostezka mezi Očihovem a Očihovcem. Jedná se o
obce při zadání návrhu ÚP. Na poslední schůzce došlo k požadavku
podél Očihoveckého potoka směrem k obci Běsno. Návrh se
majetkoprávní řešení dle katastru nemovitostí a

požadavek
prodloužení

zároveň

snaží

trasy

respektovat

stávající vedení polních cest.

Z10 – Plocha k hromadné rekreaci - Jedná se o plochu k hromadné rekreaci okolo původní závlahové
nádrže. Požadavek na toto funkční využití byl již v původním ÚP a i po majetkoprávních
přesunech pozemků trvá zájem o toto funkční využití těchto pozemků. Vedení obce toto řešení
také podporuje.
Podmínky:
- vypracování dendrologického průzkumu, který stanoví rozsah nezbytného kácení dřevin
rostoucích mimo les a biologického hodnocení lokality vč. návrhu záchranného opatření
z důvodu minimalizace vlivu na přírodní biotopy a chráněné druhy rostlin a živočichů. Průzkumy
musí být nedílnou součástí zastavovací studie;
- je nutno před zahájením územního řízení provést orientační biologický průzkum s ohledem na
výskyt zvláště chráněných druhů;
- veškeré záměry v ploše pro hromadnou rekreaci, které mohou zasáhnout do krajinného rámce,
bude nezbytné prověřit se zvýšenou pozorností - s tím, že investor prokáže, že jeho záměr
nenaruší krajinný ráz.
Z11 – Smíšené obytné území – Jedná se o požadavek konkrétních vlastníků pozemků. Návrh logicky
vyplňuje část zastavěného území. Kapacita cca 2 stavby venkovského charakteru.
Podmínky:
- v ochranném pásmu II. stupně zdroje přírodní minerální vody nutno dodržovat speciální
režimová opatření.
Z12 – Smíšené obytné území – Jedná se o požadavek vedení obce o konkretizování využití volných
pozemků, které zasahují až do samotného centra obce. V ní bude také kladen důraz na
částečné využití pozemků pro sportovní účely. Předpokládaná kapacita cca 16 parcel o velikosti
1100 – 1300 m2 + částečné využití pozemků pro sport.
Podmínky:
- v případě realizace nové bytové zástavby (Z12) podél silnice II/224 je nutno respektovat
ochranné pásmo v šíři 15 m od osy komunikace;
- v ochranném pásmu II. stupně zdroje přírodní minerální vody nutno dodržovat speciální
režimová opatření.
Z13 – Smíšené obytné území – Jedná se o požadavek vedení obce o naznačení budoucího
prostorového rozvoje obce. Předpokládaná kapacita cca 26 parcel o velikosti 1100 – 1600 m2.
Podmínky:
- v případě porušení stávajících závlahových zařízení (dle údajů ZVHS Žatec jsou v současné
době neprovozuschopná) je nutno toto porušení nejprve projednat s ZVHS.
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- v ochranném pásmu II. stupně zdroje přírodní minerální vody nutno dodržovat speciální
režimová opatření.
Z14 – Výroba a skladování – Jedná se o rozšíření již stávajících ploch pro výrobu. Na toto využití
pozemku již byl na obec několikrát vznesen dotaz. Obec toto využití vítá a podporuje.
Podmínky:
- je nutné dodržet koeficient ozelenění nezpevněných ploch 30% celkové plochy
- v případě porušení stávajících závlahových zařízení (dle údajů ZVHS Žatec jsou v současné
době neprovozuschopná) je nutno toto porušení nejprve projednat s ZVHS.
- jednotlivé záměry navržené v lokalitě Z14 a zároveň uvedené v příloze č.1 zákona č. 100/2001
Sb. budou v předstihu další přípravy posouzeny v procesu EIA, včetně zpracování rozptylové,
hlukové studie a posouzení vlivu na krajinný ráz.
Z15 – Smíšené obytné území – Lokalita, která se již postupně začala zastavovat rodinnými domy. Při
zástavbě si bude muset investor poradit zejména s tím, že lokalita je již částečně
rozparcelována a zároveň s požadavkem obce na dopravní napojení lokality i na
severovýchodě tohoto území. Zároveň by měl předejít nechtěné divoké výstavbě bez širšího
konceptu. V území je také ochranné pásmo hřbitova, které se musí respektovat.
Předpokládaná kapacita cca 27 parcel o velikosti 600 – 1500 m2. Požadavek zadavatele.
Podmínky:
- je nutné založit izolační pás zeleně v min. šíři 10 m mezi hřbitovní zdí a rozvojovou lokalitou
- v ochranném pásmu hřbitova RD nesmí být podsklepené, ani zde nesmí být budovány žádné
studny a krechty
- v ochranném pásmu hřbitova jsou stanovena doplňující pravidla uspořádání území (např. okna
obytných místností nebudou obrácena ke hřbitovu; umístění staveb na pozemku bude min. 20
m od hranice pozemku hřbitova; objekty budou zásobovány pitnou vodou z jiného než místního
zdroje – napojeny na vodovod; nesmí být budovány studny a krechty). RD musí být
nepodsklepené.
Z16 – Smíšené obytné území – Jedná se o přesné určení funkčního využití parcel, které jsou přímo
v centru obce. Požadavek zadavatele.
Z17 – Občanská vybavenost – Jedná se o přesné určení funkčního využití parcel, které jsou přímo
v centru obce. Požadavek zadavatele.
Z18 – Vodní plocha – Jedná se o obnovení původní retenční nádrže, která byla v těchto místech. Do
ní by se svedla voda z nové komunikace, která vede v území “zavezené rokle“, které tvoří
přírodní úžlabí a svádí se tudy velké množství dešťových vod, které nejsou dnes v obci nijak
řízeně odváděny a likvidovány.
Z19 – Smíšené obytné území – Jedná se o přesné určení funkčního využití parcel, které jsou přímo
v centru obce. Požadavek zadavatele.
Z30 – Lehká výroba – Jedná se o pozemky jednoho majitele, které jsou v současné době využívané
pro zemědělskou výrobu. Poloha pozemku mezi obcemi a zároveň při silnici, která bude mít
místní význam, vybízí k citlivé zástavbě komerčními objekty místního charakteru. Při tom se
musí mít na paměti, že toto území bude spojovací článek mezi jednotlivými částmi obce a
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zároveň bude u cyklostezky, což by mělo v dalších stupních PD směřovat k využití těchto
pozemků pouze pro místní a turistické účely.
Podmínky:
- jednotlivé záměry navržené v lokalitě Z30 a zároveň uvedené v příloze č.1 zákona č. 100/2001
Sb. budou v předstihu další přípravy posouzeny v procesu EIA, včetně zpracování rozptylové,
hlukové studie a posouzení vlivu na krajinný ráz.
Z31 – Lehká výroba – Jedná se o požadavek obce o využití tohoto pozemku jako zdroje kvalitní hlíny
pro keramické účely – samozřejmě pouze pro místní a přísně limitované využití. Podmínkou pro
rozhodnutí o změně je zastupitelstvem obce Očihov schválená zastavovací studie.
Podmínky:
- jednotlivé záměry navržené v lokalitě Z31 a zároveň uvedené v příloze č.1 zákona č. 100/2001
Sb. budou v předstihu další přípravy posouzeny v procesu EIA, včetně zpracování rozptylové,
hlukové studie a posouzení vlivu na krajinný ráz.
Z40 – Smíšené obytné území – Jedná se o logické zaplnění stávajícího zastavěného území Očihovce,
které se již na okrajových částech začalo zastavovat. Dle charakteru území jsou zde plánované
cca 4 větší parcely o vel 1200-1900 m2. Požadavek zadavatele.
Z41 – Smíšené obytné území – Jedná se o požadavek obce určit a pomocí regulativ ÚP regulovat
využití pozemků, které opět logicky vyplňují mezeru v zastavěném území v centru Očihovce.
Plochy přestavby:
P1 – Občanská vybavenost – Jde o těžko využitelné území objektů v bývalé traktorové stanici.
Zvýšení ubytovací kapacity pro cykloturisty a hosty rekreačního plochy u bývalé závlahové
nádrže.
Podmínky:
- při konkrétním řešení zástavby v OP II. stupně zdroje přírodní minerální vody je nutno
dodržovat speciální režimová opatření.
P2 – Občanská vybavenost – navržená plocha přestavby pro komunitní centrum se sportovně
rekreačním zázemím včetně víceúčelového hříště. Požadavek obce.
Při konkretizaci všech záměrů na jednotlivých dílčích plochách postupovat v souladu se
zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Při návrhu zástavby na nových plochách je nutné respektovat ochranná pásma rozvodných
zařízení, podle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 46, včetně jejich vzdáleností.
Dále je důležité, že podle § 98, odst. 2, zůstávají zachována ochranná pásma stanovená podle
předpisů platných před účinností tohoto zákona.
Budoucí výstavba v rámci jednotlivých rozvojových ploch se bude řešit vždy etapovitě ve
vazbě na reálnou potřebu a to ve směru od zastavěného území tak, aby nedocházelo k vytváření
obtížně zemědělsky obhospodařovatelných enkláv zemědělské půdy. Pokud nedojde k naplnění
odsouhlasené plochy, bude nevyužitá část ponechána v zemědělském půdním fondu.
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3. 1.c) 3. Systém sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně tvoří zeleň veřejná na veřejných prostranstvích zeleň soukromá a
vyhrazená (sady a zahrady za usedlostmi, zeleň ve výrobních areálech) a zeleň přírodního charakteru
(prvky ÚSES v intravilánu). Zahrady se uplatňují zejména při dálkových pohledech, začleňují zástavbu
do krajiny a jsou výrazným prvkem krajinného rázu. Sady a zahrady za usedlostmi v okrajových
částech sídel budou zachovány.
Při realizaci nové zástavby zejména v okrajových částech sídel, je nutné orientovat směrem
do volné krajiny právě zahrady a použít zde výsadby vysoké zeleně. Veškeré záměry v plochách
výroby a skladování a v ploše pro hromadnou rekreaci (Z10), které mohou zasáhnout do krajinného
rámce, bude nezbytné prověřit se zvýšenou pozorností - s tím, že investor prokáže, že jeho záměr
nenaruší krajinný ráz; plochy výroby a skladování - v rámci vlastního pozemku (případně dle dohody
na veřejném pozemku přiléhajícím k areálu) je investor nebo vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu
izolační zeleně, popř. přiměřené ozelenění ploch.
Systém sídelní zeleně doplňuje zeleň na veřejných prostranstvích a uliční zeleň, která musí
zůstat zachována případně doplněna. Územní plán navrhuje i několik veřejných prostranství, na
kterých by kromě parkovacích stání měly vzniknout i plochy veřejné zeleně.
Systém sídelní zeleně je zobrazen na Hlavním výkresu a konceptu uspořádání krajiny.

4. 1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek
pro jejich využití
4. 1.d) 1. Dopravní infrastruktura
Ochranné pásmo v extravilánu (současně zastavěném území obce) je dle silničního zákona
pro silnice I. tř. 50 m od osy vozovky na obě strany. Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy je 15 m od
osy vozovky na obě strany.
4. 1.d) 1.1. Komunikace vozidlové:
Je navržen obchvat silnice I/27 v západním směru od obce (tzv. růžová varianta, zpracovatel
firma LUCIDA). Pro obchvat je navrhována zcela nová poloha která nerozděluje obce Očihov
a Očihovec a vede mimo cenné pozemky chmelnic. Místní síť na ni bude připojena v
křižovatkách „SEVER“ ze silnice II/224 na Podbořany a „JIH“ ze silnice III/2241 na Kryry.
Kapacita stávajících silnic i místních komunikací je i pro výhledová období dostačující. Bude
však nutné provádět pravidelnou údržbu především obrusných vrstev, jejich obměnu, a
zabezpečovat funkčnost odvodnění.
Nové komunikace budovat pouze v nejnutnější míře a v úsporných parametrech (tzn.
s využitím nejnovějších poznatků o skladbě dopravního proudu) pro napojení nových obytných
zón nebo lokalit ZÓNA 30. Tyto komunikace by měly být prioritně napojeny na stávající
obslužné komunikace, aby nedocházelo k dalšímu zatěžování silnic II a III.třídy.
Nové účelové komunikace (polní cesty) budou navrženy tak, aby jejich výstavbou ani
provozem nedošlo k výrazným erozním jevům v důsledku soustředěného povrchového odtoku
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vody (např. v odvodňovacích příkopech). Tyto účelové komunikace nebudou zařazeny do
ploch dopravní infrastruktury, ale budou zařazeny jako plochy s rozdílným způsobem využití
krajinné funkční plochy, převážně jako zemědělské plochy, lesní plochy a smíšené
nezastavěné území.
Protierozní opatření v podobě systému odvodňovacích příkopů podél komunikací (silnice III.
třídy, cyklostezky, účelové komunikace) a prvků ÚSES budou doplněna záchytnými travními
pásy.
Zastávky autobusové dopravy v současné době vyhovují.
4. 1.d) 1.2. Komunikace pro pěší:
U silnic a místních komunikací nejsou vybudovány chodníky. Pro pěší provoz lze využívat i
málo zatížených místních komunikací (především v zástavbě rodinných domků, které svými
parametry umožňují smíšený provoz).
Se stavbou chodníků se počítá na silnici II/224 po celém průtahu obcí, na stávající I/27 z
křižovatky I/27 s II/224 až k odbočce do Očihovce a na silnici III/2241 od připojení na II/224 ke
hřbitovu na konci obce. Ve zdůvodněných případech mohou být šířkové poměry chodníků
uzpůsobeny pro 1pěší pruh, minimální šířka 1,5m, lokálně 1,0m.
4. 1.d) 1.3. Komunikace pro cyklodopravu a pro pěší:
Cyklostezky nebo jízdní pruhy pro cyklisty nejsou v území zatím vybudované žádné.
Vzhledem k tomu, že existuje shoda na nutnost vybudování (nebo alespoň na naplánování
tras) cyklostezek, a nutno říci, že terén a příroda k tomu vybízí, tak je v územním plánu
navrženo několik tras.
1.1.1.1.1.1

Chodník pro pěší a cyklostezka mezi Očihovem a Očihovcem. Jedná

se o požadavek obce při zadání návrhu ÚP. Cyklostezka je dále navržena za
Očihovec až k obci Běsno.
1.1.1.1.1.2

Dále je navržená stezka od obce Vroutek přes centrum obce Očihov a

dále podél levého břehu po směru toku řeky Blšanky až do Blšan.
Návrhy se snaží respektovat majetkoprávní řešení dle katastru nemovitostí a stávající vedení
polních cest.
4. 1.d) 1.4. Odstavné a parkovací plochy:
U nově budovaných zón je nutné zabezpečovat odpovídající počet parkovacích míst.
Stávající, především nezpevněné parkovací plochy, postupně opatřovat bezprašným
povrchem, zabezpečit jejich odpovídající odvodnění a jasnou organizaci dopravy.
U stávající zástavby je navržena parkovací plocha P severně od náměstí u řadových R.D.
Pro výpočty dopravy v klidu a návrh počtu parkovacích míst je navržen stupeň automobilizace
dle ČSN 736110 v poměru 1:1,5, to je poměr 60 vozidel / 100 obyvatel.
Pro stavby rodinných domů je navrženo pro každou nově zřizovanou bytovou jednotku zajistit
1 parkovací místo v kryté garáži a nejméně 1 další místo na pozemku stavby. Přípustné je
uvažovat stání vozidla na vjezdu do garáže za předpokladu dostatečného odstupu a prostoru
pro otvírání vrat na pozemek stavby.
Návrh územního plánu předpokládá výstavbu větších parkovacích ploch na vybraném místě
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v řešeném území a to konkrétně u obecního úřadu na náměstí .
Podmínky pro odvádění odpadních vod z parkovacích ploch budou vyžádány formou vyjádření
u Povodí Ohře, státní podnik, odboru VHP.
4. 1.d) 1.5. Železniční infrastruktura
S rozvojem železniční dopravy se v návrhu územního plánu obce v řešeném území
neuvažuje.
4. 1.d) 2. Technická infrastruktura
4. 1.d) 2.1. Vodní toky a vodní nádrže
Očihovem protéká potok Blšanka hydrologické pořadí 1-13-03-043 do kterého vtéká v katastru
Očihova Očihovecký potok a Valovský potok.
Pro rekreační využití je navržena závlahová nádrž, která v současnosti není využívána. Je
demontována i čerpací stanice včetně přívodu el. energie. Nádrž má přímou návaznost na silnici
II/224 Podbořany – Očihov.
Kvalita vody v nádrži splňuje imisní hodnoty pro koupání (zákon č. 229/2007) v řadě ukazatelů i pro
vodárenské účely. Nádrž je uvažována i pro požární účely.
Rybníček v Očihovci na pozemku parc. č. 865/1 je rekonstruován. Rybníček je zásobován
podzemní vodou (pramen). V současnosti slouží jako požární nádrž.
Niva Blšanky, která je významným krajinným motivem je doprovázena pásem vzrostlé vegetace. U
Blšanky je vymezeno záplavové území.
U potoka Blšanka je vyznačena úroveň Q100 (aktivní). V uplynulých 30 letech nedošlo k vybřežení
koryta v zastavěné části obce. V letech 1906, 1907, 1911, 1935, 1953, 1965 a 2007 byla Blšanka
několik měsíců vyschlá.
Očihovecký a Valovský potok na katastrálním území Očihov je bez nebezpečí záplav.
4. 1.d) 2.2. Zásobování pitnou vodou
Obec Očihov, včetně místní části Očihovec , je součástí vodárenské podskupiny Očihov – Hořovičky
– Děkov, která je napojena na skupinový vodovod. ÚV Žlutice – Podbořany – Žatec. Ovládána je
vodojemem Očihov obsahu 2 x 150m3. Při návrhu rozšíření stávajícího vodárenského systému je
nutno nově navrhovaná zařízení posuzovat ve vztahu k tomuto celku (velikost akumulace a kapacity
přívodních řadů).
Provozovatelem veřejného vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice. Na
systém zásobování se v budoucnu nebude nic měnit. Vyhovují veřejné řady i akumulace vody. Pro
zajištění krizového zásobování vodou byly vytypovány podzemní zdroje vody – Valov a vrty Holedeč
8,9,10,11.
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Pro požární vodu se uvažuje využívat i rekonstruovanou retenční nádrž uprostřed obce Očihov.
V území obce Očihovec se nachází požární nádrž.
Pro náhradní (krizové) zásobování vodou je možno odebírat vodu cisternovými vozy z úpravy vody
Holedeč.
3

Současná potřeba pitné vody pro Očihov a Očihovec je Qp = 40,1 m /den tj. Qr =
3

3

3

14 625 m /rok. Výhledová potřeba Qp = 52,7 m /den tj. Qr = 19 224 m /rok.
V současné době je využíván zdroj minerální vody BJ 11 pozemek parc. č. 56. Voda je
distribuována pod obchodním názvem AQUA BOHEMICA. Vyhláškou č. 320/2005 Sb. jsou stanovena
ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody.
Vzhledem k tomu, že je záměr v budoucnu využívat i zdroj minerální vody č. 2 pozemek parc. č.
1772/1 je již v územním plánu navržena jeho ochrana. Zdroj (vrtaná studna  33 cm, hl. 32 m,
vydatnost 3 l/s) je průběžně sledován (vydatnost, vyhodnocovány vzorky vody).
K ochranně vlastního vrtu č. 2 jsou pak vymezeny hranice – nejedná se přímo o ochranná pásma
zdroje přírodní minerální vody, ale o vymezení plochy NSzV (smíšené plochy nezastavěného území
s indexem z – zemědělské a v = vodohospodářské), kde bude uplatněna vyšší míra ochrany a budou
zde platit stejná opatření jako v ochranném pásmu II. (pro vrt BJ 11).
V ochranném pásmu II. stupně zdroje přírodní minerální vody (BJ 11) jsou navrženy: Z1- přeložka
silnice I/27, Z11/SV (plochy smíšené obytné), Z12/SV (plochy smíšené obytné), Z13/SV (plochy
smíšené obytné) a P1/OV (plochy přestavbové pro občanské vybavení v Beraním dvoře). Rizikové
jsou zejména liniové stavby - vodovod,

kanalizace a dopravní stavby a rovněž vlastní realizace

staveb. Obecně je nepřípustná jakákoli činnost, která by mohla mít za následek znečištění vody ve
zdroji, popřípadě havarijní zhoršení jakosti vody. Při konkrétním řešení zástavby v ochranné pásmu je
nutno dodržovat speciální režimová opatření:
-

parkování musí být umístěno na zpevněných a vymezených plochách, tyto plochy musí být
zabezpečeny tak, aby v případě náhodného úniku závadných látek nemohlo dojít ke kontaminaci
okolních nezpevněných ploch,

-

vody srážkové z komunikací a zpevněných ploch parkovišť nutno zachycovat systémem
odvodnění. Srážkové vody budou dále čištěny v odlučovačích lehkých kapalin s emisní hodnotou
ukazatele max. NEL 0,5 mg/l ; vody budou svedeny přes odlučovač a sorpční filtr kanalizací do
jednotné kanalizace Očihova a ČOV

-

nově budované jímky musí být realizovány tak, aby nebylo zvýšené riziko vniknutí znečištěných
vod do spodních vod (zvodně); stejnému požadavku musí vyhovovat i kanalizace, drény nebo
žlaby (využité ke svodu těchto vod),

-

zřizování malých domovních čistíren je možné jen v místech, které není možné odkanalizovat jiným
způsobem,

-

vypouštění odpadních vod do podmoku je nepřípustné a odporuje §38 odst. 4 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách v platném znění,
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-

umisťování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot, vč. zařízení pro manipulaci s nimi
je v pásmech ochrany I. a II. stupně zdroje přírodní minerální vody zakázáno.

4. 1.d) 2.3. Kanalizace a čištění odpadních vod
Obec Očihov je z větší části odkanalizována systémem ČOV A,B,C,D. Množství splaškových vod
3

včetně výhledu je 35,2 m /den. Počet EO 293. Kanalizace v Očihově je jednotná.
Je nutné doplnit odkanalizování všech objektu dle rozhodnutí, které vydal referát životního
prostředí v Lounech pod č. j. ŽP-861/00-231/53/00/Hr dne 24. 7. 2000 včetně následujících
prodloužení odborem životního prostředí Městského úřadu Podbořany.
V části obce Očihovec je navržena oddílná kanalizace pro 100 EO, Q = 15 m3/d, s vyústěním do
Očihovského potoka. ČOV musí splňovat následující hodnoty na odtoku BSK5 5 mg/l, CHSK 25
mg/l, NL  1 mg/l, Pcelk 2 mg/l a dále hodnoty dle NV 229/2007 Sb. event. platné nařízení v době
realizace. Všechny stávající objekty budou na tuto kanalizaci napojeny. Příp. jiné konkrétní podmínky
pro odvádění a čištění odpadních vod obce Očihovec a odvádění odpadních vod z parkovacích ploch
budou vyžádány formou vyjádření u Povodí Ohře, státní podnik, odboru VHP.

Veškeré rozvojové lokality budou postupně připojovány na navrhovaný kanalizační systém
"Odkanalizování obcí Očihov a Očihovec". U nově navržené výstavby budou objekty napojeny do
centrální ČOV.
Srážkové odpadní vody jsou v zastavěném území jednotlivých sídel zvládány následovně: u
jednotlivých nemovitostí s použitím vsaku nebo akumulačních prvků (s následným využíváním např.
pro zavlažování zeleně). Nevsáknuté srážkové vody, zejména z komunikací, budou do recipientu
odváděny převážně systémem příkopů, struh a propustků. V OP II. stupně přírodní minerální vody
nutno zajistit nepropustné provedení příkopů a srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch
parkovišť odvádět systémem odvodnění přes odlučovače lehkých kapalin a sopční filtry kanalizací do
jednotné kanalizace Očihova.
4. 1.d) 2.4. Zásobování teplem
V částech obce kde je možná plynofikace je pro zásobování teplem navrhován zemní plyn
event. elektrická energie. Je možné využít i zdroje netradiční energie (sluneční kolektory, tepelná
čerpadla, biomasy).
Navrhuje se postupné omezování tuhých paliv, zejména hnědého uhlí.
4. 1.d) 2.5. Zásobování plynem
Územím prochází vysokotlaký plynovod VTL DN 200. Z něj je napojena přípojka DN 100
vedena po areálu Beraní Dvůr. Zde je umístěna regulační stanice.
Dále je v území navržená trasa VVTL plynovodu DN 1400 Hora Svaté Kateřiny – Rozvadov.
Tato trasa je vedena ochranným pásmem II. stupně přírodní minerální vody BJ 11. Podmínky výstavby
- v PD projednat dle § 37 lázeňského zákona č. 164/2001 Sb. s MZ – ČIL (závazné stanovisko).
Parkoviště (i dočasná) stavebních mechanismů umístit mimo ochranné pásmo II. stupně zdroje
přírodní minerální vody.
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Územím prochází vysokotlaký plynovod VTL DN 1400 Hora Svaté Kateřiny – Rozvadov
(plynovod Gazela).
V obci jsou provedeny STL plynovodní řady. Je navrženo jejich doplnění.
Pro část Očihovec bude provedeno prodloužení STL plynovodu.
Pro posílení plynárenské přenosové soustavy bude přes území obce veden VTL plynovod DN 1
400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) v koridoru KT-1 a to
v souběhu s VTL plynovodem Gazela.
Stanovují se tyto podmínky pro rozhodování v koridoru KT-1:
1. V koridoru KT-1 budou umístěny VTL plynovod DN 1.400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice
krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) jako stavba hlavní a dále stavby vedlejší. Stavby vedlejší
(zejména stavby nezbytné pro provoz plynovodu a vyvolané přeložky technické a dopravní
infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být umístěny i s přesahem mimo
vymezený koridor KT-1.
2. Do doby zahájení užívání dokončené stavby VTL plynovodu bude území koridoru KT-1
užíváno

v souladu

s regulačními

podmínkami

stávajících

druhů

ploch

s rozdílným

způsobem využití s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opatření nesouvisející
ani nevyvolané stavbou VTL plynovodu se mohou umisťovat do tohoto koridoru KT-1 do
doby zahájení užívání dokončeného VTL plynovodu pouze pokud budou určeny k zajištění
obrany a bezpečnosti státu nebo ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými
přírodními katastrofami.
3. Koridor KT-1 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování
vybudované trasy VTL plynovodu jako limitu využití území včetně podmínek jeho OP a BP.
4. Nová výstavba VTL plynovodu v koridoru KT-1 bude koordinována se záměrem přeložky
silnice I/27 dle řešení ÚP.
5. Funkčnost částí prvků ÚSES RBK 1088, LBK11, LBK2 vymezených v koridoru KT-1 bude
dočasně po dobu výstavby VTL plynovodu přerušena. Po zprovoznění VTL plynovodu bude
dotčené území rekultivováno a funkčnost těchto prvků ÚSES bude obnovena.
4. 1.d) 2.6. Produktovody
Na okraji katastrálního území je veden katodově chráněný produktovod ČEPRO a.s. s
ochranným pásmem a konkrétními omezeními a opatřeními, které vyplívají z nařízení vlády č.29/1959
Sb. a ČSN 65 0204, která jsou v nich stanovena pro umísťování jednotlivých staveb.
Je nutné dodržovat vládní nařízení č. 29/1959 Sb. Oprávnění k cizím nemovitostem při
stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu dále ČSN 650204 Dálkovody
hořlavých kapalin.
Dále je nutné společnosti ČEPRO a.s. předkládat ke schválení plánované projekty staveb,
které nějakým způsobem zasahují do ochranného pásma produktovodu v šíři 300m na každou stranu
od osy potrubí a nutnost dodržovat konkrétní, omezení, která jsou stanovena ve vládním nařízení č.
29/1959 Sb.
4. 1.d) 2.7. Zásobování elektrickou energií
Elektrická energie je do obce přiváděna z rozvodu 22 kV z rozvodny Podbořany (její umístění
viz. výkres širších vztahů) nadzemním vedením. Na území obce se nachází 6 trafostanic. Pro
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zásobování obce jsou určené trafostanice č. 3,4 (Očihov). 6 (Očihovec) a částečně č. 5. Ostatní slouží
pro zemědělskou nebo průmyslovou výrobu (rozvodny č. 1,2, částečně 5). Rozvodny jsou většinou na
objektech nebo sloupech. Rozvodna č. 1 i s přívodním vedením (pro čerpací stanici u závlahové
nádrže) je v současné době z větší části rozebrána a bude nutná její celková rekonstrukce včetně
přívodního vedení. V obci je z velké části nadzemní kabelové vedení.
Pro stávající spotřebu jsou rozvody postačující.
Pro nově navržené lokality bude potřeba rekonstrukce některých trafostanic včetně navýšení jejich
kapacity. Při té příležitosti bude nutné přeložení TS č. 2, která leží přímo v centru nově uvažované
smíšené zástavby. Přeložka VN vedení bude vedena v zemi. Konkrétní umístění rozvodny bude řešit
zastavovací studie pro danou lokalitu.
4. 1.d) 2.8. Elektronické komunikace
Obec je v současné době napojená kabelem od obce Kryry. Po obci jsou vedené rozvody
nadzemním i podzemním vedením. Pro stávající potřebu obce jsou rozvody dostačující. Pro potřeby
nově navrhovaných lokalit bude nutné v rámci územního řízení posoudit kapacitní stav, popř.
navrhnout posílení o novou ústřednu jejíž umístění by řešila samostatná PD.

4. 1.d) 2.9. Nakládání s odpady
Nové plochy, na kterých by bylo přípustné ukládání odpadů, nejsou navrženy. Současná
koncepce zneškodňování odpadů bude uplatněna i pro zastavitelné (resp. přestavbové) plochy.
V řešeném území nebudou zřizovány skládky.
Koncepce nakládání s odpady zůstává beze změny. V souvislosti s rozvojem obce, zejména
pak v souvislosti s návrhem ploch pro hromadnou rekreaci, budou rozšířena i místa pro umístění
sběrných nádob pro vytříděný odpad a kontejnerů velkoobjemný odpad.
4. 2.10. Navržená ochranná pásma technické infrastruktury
- ochranné pásmo navrhovaných vodovodních a
kanalizačních řadů do DN 500 mm

1,5 m od vněj. líce potrubí

- TNV 756011 – Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení
ČOV 100 EO 5.1.3.3.a)b)
- bezpečnostní pásmo u VTL regulační stanice

20 m
10 m

- ochranné pásmo navrženého VVTL plynovodu DN 1400

12 m

- bezpečnostní pásmo navrženého VVTL plynovodu DN 1400

200 m

- ochranné pásmo navržených rozvodů STL plynovodu

1m

- ochranné pásmo navržených sdělovacích vedení

1,5 m

- ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky
a ropu

300 m od osy potrubí

S poukazem na ustanovení § 98 odst. 2 energetického zákona je právní režim ochranného pásma
nutné posuzovat podle doby jejich vzniku a právního předpisu účinného v době jejich vzniku tj. zákona
č. 79/1957 Sb., zákona č. 222/1994 Sb. a současně platného zákona č. 458/2000 Sb.
87

ZMĚNA Č. 1 ÚP OČIHOV

druh el. zařízení

ochranné pásmo
dle z.
dle z.
dle z.
458/2000 222/1994 75/1957

Nadzemní vedení do 400 kV
Nadzemní vedení do 110 kV
Nadzemní vedení do 35 kV
Podzemní vedení
Rozvodna (transformovna)

20 m
12 m
7m
1m
20 m

20 m
12 m
7m
1m
20 m

25 m
15 m
10 m
1m
30 m

Elektrická stanice s napětím větším
než 52 kV
Elektrická stanice stožárová

20 m

20 m

30 m

7m

20 m

30 m

Elektrická stanice kompaktní a zděná

2m

20 m

30 m

vymezení
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva
od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva
vymezení svislými rovinami
vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od oplocení

4.1.d) 3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury
Jako stávající plochy charakteru veřejné infrastruktury byly vymezeny:
Obecní úřad
Pošta
Kostel sv. Martina
Hřbitov
Změna č.1 navrhuje v Očihově plochu přestavby občanského vybavení pro komunitní centrum
se sportovně rekreačním zázemím včetně víceúčelového hřiště.
4.1.d) 4. Veřejná prostranství
Nová veřejná prostranství nejsou v návrhu uvažována. Jde max v dalším stupni projektové
dokumentace stanovit úpravu veřejného prostranství v Očihovci, kde je stávající stav zatím nijak
neregulovaný a další vývoj skýtá určité možnosti vzhledu této plochy.

5. 1.e) Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů ložisek nerostných surovin a podobně
5.1.e) 1 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území
z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody a ochrany priorit a potenciálů
využití územních oblastí. Za tímto účelem územní plán stanovuje plochy s rozdílným způsobem využití
i v nezastavěném území.
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Plochy nezastavěného území jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření
krajiny na:


(NP) plochy přírodní - s největším přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních
prvků (přírodně cenné území na J. svazích Hůrky, vymezená lokální biocentra, navržená VKP
ap.); plochy přírodní nejčastěji zahrnují již vymezené nebo k vymezení určené prvky ochrany
přírody a jejich nejbližší okolí, popř. plochy prvků systému ekologické stability ap; vyjímečně
pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



(NZ) plochy zemědělské - s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně
intenzivních forem obhospodařování. Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky
zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



(W) plochy vodní a vodohospodářské - zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních
toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití;



(NL) plochy lesní - zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a
zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Plochy lesní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků
pro les;



(NSx) plochy smíšené nezastavěného území - zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění
funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt
vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného
území jsou zahrnuty pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury. Přijatelné formy využití jsou vyznačeny
příslušným indexem, jsou dány regulativy a musí být vždy v vzájemném souladu.

Index

přípustných funkcí: p - přírodní, z - zemědělská, l - lesní, v - vodohospodářská, o - ochranná
(protierozní, izolační), r - rekreační nepobytová.
Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny
podmínky pro stabilizaci nebo změny v jejich využití (regulativy využití - viz. kap. 6 1.f), které jsou
prostředkem pro usměrnění budoucího utváření krajiny.
Podíl zeleně ve většině vymezených ploch nezastavěného území krajiny je třeba zvyšovat, a
to při realizaci návrhu územního systému ekologické stability, včetně interakčních prvků, liniové
doprovodné zeleně komunikací, vodotečí a mezí, zatravněním nebo doplněním ploch nelesní zeleně
s přírodní funkcí. Rodová a druhová skladba zeleně musí vycházet z původních rostlinných
společenstev.
Koncepce uspořádání krajiny umožňuje umístění takových opatření, které vyplynou z plánu
společných zařízení v případě realizace komplexních pozemkových úprav. Jedná se zejména o
opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská
opatření sloužící neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, opatření
ke zvýšení ekologické stability.
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5.1.e) 2 Územní systém ekologické stability
ÚP Očihov závazně vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na
regionální a lokální úrovni. Systém tvoří skladebné prvky - biocentra, biokoridory a na lokální úrovni
též interakční prvky.
Jedná se o vybranou soustavu vnitřně ekologicky stabilnějších segmentů krajiny, účelně
rozmístěných na základě funkčních a prostorových kritérií. ÚSES se skládá z prvků funkčních a
navržených k založení. Prvky navržené jsou zařazeny do veřejně prospěšných opatření nestavební
povahy (VPO).
Funkčnost částí prvků ÚSES RBK 1088, LBK11, LBK2 vymezených v koridoru KT-1 bude
dočasně po dobu výstavby VTL plynovodu přerušena. Po zprovoznění VTL plynovodu bude
dotčené území rekultivováno a funkčnost těchto prvků ÚSES bude obnovena.
5.1.e) 2.1. Regionální systém ÚSES
Minimální šířka regionálního biokoridoru odpovídá příslušnému typu, pro luční a kombinovaná
společenstva je to 50 m. Biokoridor je složený, v jeho trase jsou v ekologicky přijatelných
vzdálenostech vložena lokální biocentra (po 400 - 700 m).
RBK1 (RBK 1086) "Borečnice - zákrut Blšanky" - regionální biokoridor vymezený, funkční. Vodní tok
Blšanky s přirozeným korytem, břehový doprovod se vzrostlou olší, vrbou a jasanem. Jedná se o
složený biokoridor v jehož trase je v řešeném území vloženo 6 lokálních biocenter.
RBK2 (RBK 1088) "Valovský les - RBK 1086" - regionální biokoridor vymezený, částečně funkční,
z větší části navržený k založení. Trasa biokoridoru je v rámci návrhu ÚP Očihov upravena – povede
severně podél rozvojové lokality určené k rekreaci (Z10), pod hrází rybníka a dále v trati Valovského
potoka k Blšance. Navrhovaná trasa přeložky I/27 překlene biokoridor po mostní konstrukci.
Vzhledem k tomu, že není možné umisťovat stavby do ploch s vymezenými regionálními biokoridory,
je proto nutno počítat s tím, že stavby lze umisťovat až po schválení změn hranic regionálních prvků
ÚSES, před případnou úpravou hranic je nutné zpracovat nový zpřesňující biologický průzkum.
5.1.e) 2.2. Lokální systém ÚSES
Nadmístní systém ÚSES je doplněn sítí lokálních prvků - biocentry, biokoridory a interakčními
prvky. Minimální velikost lokálního biocentra by měla být 3 ha, minimální šířka lokálního biokoridoru 15
m (společenstvo lesní, kombinované), 20 m (společenstvo luční). Pro společenstvo kombinované
(luční + lesní) je možné přerušení do 50 m zastavěnou plochou, 80 m ornou půdou a 100 m při
ostatních kulturách. Interakční prvky nedosahují parametrů biocenter a biokoridorů, významně se však
podílejí na zvýšení ekologické stability v krajině.
Lokální biocentra
LBC 1 „Vodní nádrž Blšany“ – biocentrum vložené v trase RK 1086, na hranici katastrů Blšany a
Očihov. Umělá vodní nádrž s částečným opevněním svahů, na hranici k.ú. již svah neopevněný.
Biocentrum omezeně funkční.
LBC 2 „Malý mlýn“ – biocentrum vložené v trase RK 1086, na místě bývalého mlýna, zahrnuje břehové
partie a lada. V rámci biocentra je možná obnova mlýna, který zde v minulosti býval. Biocentrum
omezeně funkční.
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LBC 3 „U Očihova“ – biocentrum vložené v trase RK 1086, zahrnuje vyvýšeninu mezi silnicí I/27 a
Blšankou, vlastní tok s břehovými a doprovodnými porosty, část chmelnice. Biocentrum omezeně
funkční.
LBC 4 „Soutok Blšanky a Očihoveckého potoka“ – biocentrum vložené v trase RK 1086, zahrnuje
vodoteče s břehovým a doprovodným porostem a ornou půdu. Biocentrum nefunkční, navržené
k založení. Krajinářsky propojovací prvek obcí Očihov a Očihovec.
LBC 5 „V zahrádce“ – biocentrum vložené v trase RK 1086, zahrnuje opuštěné louky, stepní lada a
drobné lesíky, území rozbrázděno erozními rýhami. Biocentrum částečně funkční.
LBC 6 „Klika“ – biocentrum vložené v trase RK 1086, převážně na k.ú. Kryry, do řešeného území
zasahuje okrajově. Zahrnuje břehové partie, podmáčenou louku, lesík a lada, společenstva bez
vzácných a chráněných druhů.
LBC 7 „Lada nad Valovským potokem“ – kontaktní biocentrum zahrnuje luční porosty v nivě
Valovského potoka, přechodná společenstva stepních a travino-křovinatých lad. Doporučeno
k registraci VKP.
LBC 8 “Skřivaní les“ – vazebné biocentrum navazuje na vymezení v rámci k.ú. Valov a zahrnuje
především kulturní les. Biocentrum je tedy omezeně funkční.
LBC 9 „Proti bojišti“, navrženo je na orné půdě k založení z důvodu zmenšení nadlimitních délkových
parametrů biokoridoru LBK 2.
LBC 10 „Pod horou“- zahrnuje stepní lada, lesní porosty a erozní rokliny. Lokální biocentrum je
součástí velmi cenného území, byly zde zjištěny významné populace zvláště chráněných druhů rostlin
chráněné dle vyhl. č. 395/1992 Sb. Součástí biocentra je i jedna z lokalit navrhované přírodní
památky.
LBC 11 „Lada nad Očihoveckým potokem" - lokální biocentrum vymezeno v trati Očihoveckého
potoka, navazuje na jižní svahy Hůrky, resp. je vymezeno na stepních ladech a terasách. Biocentrum
je převážně funkční, menší část u Očihovce je navržena k založení.
LBC 12 „Za pasteveckým domem“ - lokální biocentrum vymezeno v trati Očihoveckého potoka, tvoří
zalesněnou erozní rýhu a navazující louky. Biocentrum funkční.
LBC 13 "Lesík u obce Očihov" - biocentrum vymezené, funkční. Upraveno v souvislosti s vedením
trasy přeložky I/27. Předpokládá se příčný přechod lesa, resp. zalesněná rokle bude překlenuta po
mostní konstrukci a tím bude minimalizován zásah do prvků ÚSES.
Lokální biokoridory
LBK 1 „Valovský potok“, hranice biokoridoru je navázána na řešení v pozemkových úpravách ve
Valově. V trase tohoto biokoridoru jsou vložena tři biocentra LBC 7 "Lada nad Valovským potokem",
LBC 8 "Skřivaní les" a LBC "U rybníku" (za hranicí řešeného území). Biokoridor převážně funkční,
menší část na orné navržena k založení.
LBK 2 „Podél severní hranice k.ú.Kryry“ – jedná se o mez, erozní průleh a lada s dřevinami, biokoridor
je funkční. V trase biokoridoru je vloženo jedno lokální biocentrum LBC 9 "Proti bojišti".
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LBK 3 "Jezera“– širší erozní průlehy, lada s dřevinami. Biokoridor je funkční.
LBK 4 „Od bývalého lomu“ – pěšina a mez, biokoridor nefunkční, navržený k založení, bude plnit
protierozní funkci.
LBK 5 „Roklí k Očihovu“ - lokální biokoridor veden po úbočí Hůrky směrem od Blšan. Biokoridor je
funkční.
LBK 6 a LBK 7„Divoká rokle“ - lokální biokoridory veden po úbočí Hůrky lesním porostem, propojují
LBC 10 "Pod horou" a LBC 11 "Lada nad Očihoveckým potokem". Biokoridory jsou funkční.
LBK 8 „Očihovecký potok“, propojuje Blšanku, resp. lokální biocentrum navrhované na soutoku a
dalšími vloženými biocentry v trati Očihoveckého potoka a tím jsou LBC 11 „Lada nad Očihoveckým
potokem“ a LBC „Za pasteveckým domem“. Biokoridor funkční.
LBK 9 „V zahrádce – za pasteveckým domem“ – trasa propojuje dvě lokální biocentra vymezená
v trati Blšanky (LBC5) a Očihoveckého potoka (LBC 12), biokoridor je nefunkční, navrhován k založení
na orné půdě a podél cesty v poli, součástí je již nevyužívaný hřbitov v Očihovci. Protierozní funkce.
LBK 10 „K Farskému lesu“ - z trasy Očihoveckého potoka odbočuje lokální biokoridor roklí k hoře.
Biokoridor je funkční.
LBK 11 „Na pláni I“ – propojuje LBC 13 „Lesík u obce Očihov“ s biocentrem LBC 7 „Lada nad
Valovským potokem“. Biokoridor je nefunkční, navržen k založení. Biocentrum LBC 13 je upraveno
v souvislosti s vedením trasy přeložky I/27, předpokládá se, že příčný přechod lesa, resp. zalesněná
rokle bude překlenuta po mostní konstrukci a tím bude minimalizován zásah do prvků ÚSES.
Protierozní funkce.
LBK 12 „Na pláni II“ – lokální biokoridor propojuje lesní biocentrum u obce Očihov, je veden po
vrstevnici směrem k eroznímu průlehu a k Blšance. Biokoridor je převážně nefunkční, dílčí část
navržena k založení. Protierozní funkce.
Interakční prvky
V rámci ÚP Očihov jsou vymezeny interakční prvky, které mohou být potenciálně biokoridory,
biocentry, či významnými krajinnými prvky:
IP1 "Na halandě" - dva kazy se skalními výchozy s křovinovými porosty a stepními lady
IP2 "Terasa pod Očihovským rybníkem" - vysoká mez nad údolím Valovského potoka, trasou
obchvatu I/27 je rozdělena na dvě části. Doporučeno k registraci VKP.
IP3 "Svahy nad Valovským potokem" - zalesněná stráň, ve světlinách vysoké křoviny a stepní lada
s teplomilnými druhy rostlin. Doporučeno k registraci VKP.
IP4 "Na staré vsi" - křovinatá mez a lesní lemy propojující lesíky (biokoridory) na hranách svahů nad
údolím Valovského potoka
IP5 "Lom u Skřivanu" - křovinaté a částečně i zalesněné plochy bývalého těžebního prostoru.
Doporučeno k registraci VKP.
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IP6 "Na pláni" - liniové společenstvo v poli - vysoké keře podél erozní rýhy a následně pak rokliny
s lesíky, navazuje na LBC 13. Předpokladem propojení prvků ÚSES a minimalizace zásahu do
přírodních prvků je vedení trasy přeložky silnice I/27 na mostní konstrukci. Doporučeno k registraci
VKP.
IP7 "Remízek" - křovinatá mez v poli
IP9 "Svodnice Na retě - Blšanka" - vodní příkop s břehovým a doprovodným porostem a s cestou mezi
chmelnicemi.
IP10 "V roklích" - zalesněné erozní rýhy a rokliny mezi k.ú. Strojetice a Očihoveckým potokem.
Doporučeno k registraci VKP.
Poznámka: IP8 - označení prvku není zařazeno.
5.1.e) 3 Prostupnost krajiny
Cestní síť
Plochy zemědělské a lesní jsou přístupné jednak historicky vzniklou sítí účelových
komunikací, jednak návrhem sítě polních cest, které jsou součástí Plánu společných zařízení v rámci
pozemkových úprav. Síť nových polních cest vyplynula z potřeby zajistit přístup k jednotlivým
pozemkům navržených v rámci pozemkových úprav. Kromě zpřístupnění pozemků budou cesty plnit
další funkce v krajině, tzn. půdoochranou, vodohospodářskou, ekologickou, zajistí lepší prostupnost
krajiny. Cesty mohou být využity i jako vycházkové či cyklistické stezky. Tato síť umožňující
prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována, případně doplněna:
1.2

Chodník pro pěší a cyklostezka mezi Očihovem a Očihovcem. Cyklostezka je dále navržena
za Očihovec až k obci Běsno (Z3).

1.3

Stezka od obce Vroutek přes centrum obce Očihov a dále podél levého břehu po směru toku
řeky Blšanky až do Blšan
Doplnění dalších cest v plochách nezastavěného území je možné, umožňují to stanovené

podmínky funkčního využití ploch v krajině.
5.1.e) 4 Protierozní opatření
Území je velmi náchylné k vodní erozi, koeficient potenciální eroze se pohybuje v rozmezí 0,25
- 0,55. Z hlediska geologie se v území nachází geologický podklad silně podporující erozi půdy (kód
3).
Funkci protierozní ochrany tvoří zejména prvky ÚSES. Další protierozní opatření lze dle
potřeby budovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území.
V případě realizace nového sytému odvodňovacích příkopů a prvků ÚSES budou tato opatření
doplněna o posouzení kapacity recipientu, do něhož bude dešťová voda svedena.
V plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní a o - protierozní, izolační
budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující protierozní ochranu a ekologickou stabilitu území, tzn.
trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.
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Protierozní opatření v podobě systému odvodňovacích příkopů podél komunikací (silnice III.
třídy, cyklostezky, účelové komunikace) a prvků ÚSES budou doplněna záchytnými travními pásy.
5.1.e) 5 Ochrana před povodněmi
Pro vodní tok Blšanku je stanoveno záplavové území, které je vymezeno záplavovými čarami
průtoku vody při Q5, Q20 a Q100 včetně aktivní zóny záplavového území na základě Studie
záplavové území Blšanka ř.km 28,280 – 46,600“, (zpracovaná Ing. Jakub Krise, Praha, v termínu
8/2007).
V návrhu územního plánu je zakreslena záplavová čára průtoku Q 100. Aktivní zóna
záplavového území je vymezena jako území, kterým protéká více než 80% celkového průtoku při
-1

stoleté povodni a dále jako území, kde rychlost proudění vody přesahuje hodnotu 0,5 m.s .
Návrhem územního plánu jsou hranice záplavového území plně respektovány. Záměr Z2 úprava silnice II/224 je v souladu s projektem "Komunikace II/224 Očihov - nový most přes Blšanku
ev.č. 224-001.
Pro ostatní vodní toky - Očihovecký potok a Valovský potok není stanoveno záplavové území.
Křížení záměru Z1, Z1a - přeložka silnice I/27(včetně přípoje pro Blšany) s Valovským potokem bude
řešeno přemostěním.
V rámci projektové dokumentace technického řešení komunikací budou navržena taková
opatření, aby nedocházelo k bariérovým účinkům nebo naopak k otevření záplavového území do
nových lokalit při povodňové vlně.
Řešení případných protipovodňových opatření a ochrana zastavěného území obce před
záplavami je předmětem řešení speciálního územně plánovacího podkladu, který může být v případě
potřeby zadán příslušnému odbornému pracovišti.
V rámci návrhu ÚP jsou navržena opatření pro zvýšení ochrany území před velkými vodami:


podél koryt vodních toků je žádoucí zachovat volné nezastavěné a neoplocené území o šíři min. 8
m (Blšanka) / min. 6 m podél drobných vodních toků a HMZ od břehové hrany na obě strany (tzv.
potoční koridory) - pro průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a
údržby vodního toku,



navržena jsou opatření zvyšující retenční kapacitu území - vyhrazení dostatečně širokých pásů
pozemků podél vodních toků smíšeným funkcím (index p - přírodní, v - vodohospodářský). V
plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní a o - ochranný budou ve vyšší
míře uplatněny prvky zvyšující retenční kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a
rozptýlená zeleň,



v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného
území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění nutno řešit kombinovaným
systémem přirozené / umělé retence, např. vsakem na pozemcích, odvedením obvodovým
drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř.
následné využití vody pro zálivku v době přísušku),



v ochranném pásmu II. stupně zdroje přírodní minerální vody jsou navržena speciální režimová
opatření; zejména je nutné vyloučit zasakování splachových vod z komunikací a ze zpevněných
ploch parkovišť do horninového prostředí - srážkové vody nutno podchytit systémem odvodnění a
přes odlučovače lehkých kapalin a sorpční filtr kanalizací do jednotné kanalizace Očihova,
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ve výrobních plochách je stanoven koeficient ozeleněných nezpevněných ploch min. 30 % celkové
plochy.

5.1.e) 6 Rekreace
Obec nepatří mezi tradičně využívané území pro rekreaci. Rekreace se uskutečňuje formou
pobytové krátkodobé rekreace (chalupaření) v sídlech. V obci Očihovec je umístěno zařízení
přechodného ubytování - penzion Wella Hof (pokoje a apartmány, restaurace a parkoviště pro
ubytované hosty).
Územní plán Očihov navrhuje plochu pro hromadnou rekreaci (Z10/RH) okolo původní
závlahové nádrže. Požadavek na toto funkční využití byl již uplatněn v původním ÚP a i po
majetkoprávních přesunech pozemků trvá zájem o toto funkční využití těchto pozemků pro rekreaci.
Územní plán vymezuje plochy občanského vybavení v areálu tzv. Beraního dvora, kde bude
možnost umístit i zařízení přechodného ubytování. Je předpoklad, že tato plocha bude tvořit zázemí
rekreačním plochám okolo Očihovského rybníka (Z10/RH).
V nezastavěném území (v krajině) není možné umisťovat žádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci (viz. podmínky využití ploch - kap. 6 1.f)).
Nezastavěné území bude i nadále sloužit pro nepobytovou rekreaci - pěší turistiku a cyklistiku,
pro kterou budou využívány účelové cesty v krajině.
5.1.e) 7 Nerostné suroviny
Řešené území se nachází mimo výhradní ložiska užitkových nerostů, chráněná ložisková
území a dobývací prostory nerostných surovin ani tyto nejsou územním plánem navrženy.
V území nejsou evidovány žádné zvláštní podmínky geologické stavby, tzn. poddolovaná
sesuvná území a jiné svahové deformace.
Na předmětné katastrální území Očihov a Očihovec zasahují pouze dva zrušené, nicméně dle
vyhl. MŽP č. 369/2004 sb., a její přílohy č. 2 nadále ve faktografické databázi ČGS-Geofondu a ČGS
dokumentované prognózní zdroje keramických nežáruvzdorných permokarbonských jílů a jílovců
Očihov (č. 9318400) a Blšany – Valov (č. 9318500).
Návrhem územního plánu je vytypována lokalita pro výrobu a skladování (Z31) v lokalitě
Hradčany. Jedná se o požadavek obce o využití tohoto pozemku jako zdroje kvalitní hlíny pro
keramické účely, pouze pro místní a přísně limitované účely. Předmětný pozemek č. 250/2 k.ú. Očihov
2

o výměře 905 m je dle KN již veden jako dobývací prostor.
Z hlediska hydrologie a hydrogeologie návrh ÚP Očihov respektuje zdroj přírodní minerální
vody Očihov - pramen BJ-11 s vymezenými ochrannými pásmy. minerální vody. Ochranné pásmo
tohoto zdroje přírodní minerální vody je stanoveno vyhláškou MZd č. 320/2005 Sb.
Obecné ložiskově-geologické požadavky na územně plánovací dokumentaci řešeného území
vyplývají ze zvláštních právních předpisů (horní zákon, zákon o geologických pracích) a z prováděcích
vyhlášek.
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6. 1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)

6. 1.f) 1. Společná ustanovení
Plochy s možným rozdílným využitím jsou vyznačené ve výkrese A2. Hlavní výkres.
Vzhledem k velikosti obce a možnosti přístupu ke každé lokalitě bude u jednotlivých lokalit schváleno
řešení zástavby na základě zastavovací studie.
V grafické části je typ plochy rozlišen barvou a příslušným kódem. U některých ploch se kód
navíc ještě zpřesňuje indexem.
Výčet ploch s rozdílným využitím vyskytujících se v řešeném území včetně podrobnějšího
členění:
plochy bydlení
BI = bydlení v rodinných domech - venkovské
plochy rekreace
RH = hromadná rekreace
plochy občanského vybavení
OV = občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
OH = občanské vybavení – hřbitovy
plochy veřejných prostranství
PV = veřejné prostranství
plochy smíšené obytné
SV = plochy smíšené a obytné - venkovské
plochy dopravní infrastruktury
plochy technické infrastruktury
plochy výroby a skladování
VL = výroba a skladování – lehký průmysl
VLs = výroba a skladování – lehký průmysl, specifická plocha – plocha pro umístění kontejnerů na
tříděný odpad
zeleň na veřejných prostranstvích
ZV = zeleň veřejná
zeleň soukromá a vyhrazená
ZS = zeleň soukromá a vyhrazená
zeleň přírodního charakteru
ZP = zeleň přírodní - biokoridor v zastavěném území
plochy vodní a vodohospodářské
W = vodní a vodohospodářské plochy
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plochy zemědělské
NZ = zemědělské plochy
plochy lesní
NL = lesní plochy
plochy přírodní
NP = přírodní plochy
plochy smíšené nezastavěného území
NSx = smíšené nezastavěné území
o p = přírodní
o z = zemědělská
o l = lesnická
o v = vodohospodářská
o ochranná (protierozní, izolační)
o r = rekreačně nepobytová
Na území obce jsou řešeny tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití, které pokrývají
území obce jednoznačně a beze zbytku:

 plochy bydlení
 BI = plochy bydlení v rodinných domech - venkovské

 plochy rekreace
- RH = plochy hromadné rekreace

 plochy občanského vybavení
- OV = plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední
- OH = plochy občanského vybavení – hřbitovy

 plochy veřejných prostranství
- PV = plochy pro veřejná prostranství

 plochy smíšené obytné
- SV = plochy smíšené a obytné - venkovské

 plochy dopravní infrastruktury
 plochy technické infrastruktury
 plochy výroby a skladování
- VL = plochy výroby a skladování – lehká výroba
- VLs = plochy výroby a skladování – lehká výroba, index s = specifická plocha (plocha pro
umístění kontejnerů na tříděný odpad)

 zeleň na veřejných prostranstvích
- ZV = zeleň veřejná (bez rozlišení)

 zeleň soukromá a vyhrazená
- ZS = zeleň soukromá a vyhrazená

 zeleň přírodního charakteru
- ZP = zeleň přírodní - biokoridor v zastavěném území

 plochy vodní a vodohospodářské
- W = plochy vodní a vodohospodářské plochy

 plochy zemědělské
- NZ = plochy zemědělské

 plochy lesní
- NL = plochy lesní
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 plochy přírodní
-NP = plochy přírodní

 plochy smíšené nezastavěného území
- NSx = plochy smíšené nezastavěné území“
o p = přírodní
o z = zemědělská
o l = lesnická
o v = vodohospodářská
o ochranná (protierozní, izolační)
o r = rekreačně nepobytová
V grafické příloze ÚP je rozlišeno, zda se jedná o plochy stabilizované (není navržena žádná
změna ve využití území) nebo zda se jedná o plochy změn (jsou navržené budoucí změny ve využití
území). Plochy změn jsou v grafice značené šrafováním.
6.1.f) 2. Podmínky pro využití navrhovaných ploch
BI – PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
- Hlavní využití:
-

pozemky staveb pro bydlení individuální – izolované rodinné domy, nebo řadové
domy se spojenou uliční částí

-

oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,

-

chovatelské a pěstitelské zázemí samozásobovacího charakteru,

-

veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a
ploch veřejné zeleně,

-

dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 500 m2.

- Přípustné využití:
-

pozemky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci,

-

transformace objektů rodinné rekreace na trvalé bydlení,

-

pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení (maloobchodní prodej,
veřejné stravování a ubytování, sociální služby a další drobná nerušící
vybavenost a služby), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto
vymezené ploše, při dodržení ustanovení §21, odst. (6) vyhl. 501/2006 Sb.,

-

nezbytná související technická vybavenost

- Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují
nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech,

-

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,

-

nové stavby pro rodinnou rekreaci.

RH – PLOCHY HROMADNÉ REKREACE
- Hlavní využití
-

prostory pro sezónní hromadnou rekreaci spojenou s využíváním připojené vodní
plochy (bufety, šatny, půjčovny sezónního vybavení)
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-

prostory pro sezónní ubytování návštěvníků (chatky, bungalovy)

-

účelové areálové komunikace, pěší cesty

-

plochy okrasné a rekreační zeleně

-

dětská hřiště, prostory pro sportovní vyžití návštěvníků

- Přípustné využití
-

služby ve stravování, pohostinství a ubytování, kde nebude celoroční provoz a pro
jejich fungování budou dostačovat lehké montované (dřevěné) stavby

- Nepřípustné využití
-

zemědělské využívání pozemku, zemědělská velkovýrobní činnost

-

výrobní, skladovací a dopravní stavby

-

využívání pozemku pro skladování materiálu

-

umísťování staveb pro trvalé bydlení (vyjma bydlení pro správce areálu)

- Podmíněné přípustné využití
-

výrobní služby a služby pohostinství, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s hromadnou rekreací a slouží pouze
návštěvníkům areálu

- Podmínky prostorového uspořádání
-

pro stavby se povoluje max. jedno nadzemní podlaží s využitelným podkrovím

-

střechy se doporučují valbové nebo sedlové

-

typ oplocení bude jednotný

Podmínkou pro lokalitu Z10/RH je vypracování dendrologického průzkumu, který stanoví
rozsah nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les a biologického hodnocení lokality vč.
návrhu záchranného opatření z důvodu minimalizace vlivu na přírodní biotopy a chráněné
druhy rostlin a živočichů; vypracování hodnocení vlivu na krajinný ráz.

OV - OBČANSKÉ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
- Hlavní využití
-

prostory pro služby, pohostinství, stravování a obchod

- Přípustné využití
-

jakékoliv komerční využití pozemku, které je slučitelné s okolní zástavbou pro
bydlení a které bude sloužit zejména pro obyvatele obce

-

sportovní zařízení včetně víceúčelového hřiště

-

komunitní centrum včetně knihovny

- Nepřípustné využití
-

zemědělské využívání pozemku, zemědělská velkovýrobní činnost

-

dopravní stavby

-

využívání pozemku pro skladování materiálu

- Podmíněné přípustné využití
-

výrobní a skladovací prostory, které nebudou mít negativní vliv na okolní obytné
plochy, a které budou alespoň z části spojené s funkcí služeb (např. řemeslná
výroba s prodejnou apod.)

- Podmínky prostorového uspořádání
-

pro stavby se povoluje max. dvě nadzemní podlaží s využitelným podkrovím
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-

střechy se doporučují valbové nebo sedlové

OH – OBČANSKÉ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOVY
- Hlavní využití:
-

plochy pohřebišť

- Přípustné využití:
-

pěší komunikace

-

zeleň

-

nezbytná zástavba související s hlavním využitím (kaple, márnice, WC pro
návštěvníky, kancelář správce apod.)

- Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím

-

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují
limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

PV – PLOCHY PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
- Hlavní využití:
-

náměstí a návsi, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné
bez omezení

- Přípustné využití:
-

místní komunikace, účelové komunikace

-

parkovací stání

-

zastávky autobusu

-

prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny, fontány apod.)

-

telefonní budky, prodejní stánky

-

drobná dětská hříště

-

místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách

- Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

SV – PLOCHY SMÍŠENÉ A OBYTNÉ - VENKOVSKÉ
- Hlavní využití
-

bydlení ve stavbách pro rodinné bydlení (izolované rodinné domky)

-

služby, podnikání, obchodní činnost

-

místní komunikace, pěší cesty

-

veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně

-

dětská hřiště

- Přípustné využití
-

bydlení ve stavbách pro rodinné bydlení (dvojdomky, řadové rodinné domky)

-

podnikatelská činnost, která nemá nepříznivý vliv a účinky na okolí

-

provozování drobných řemesel a služeb pro obyvatele, pokud nemají nepříznivé a
rušivé účinky na okolí

-

maloobchod a stravování bez vlivu na zhoršování obytného prostředí
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-

nezávadná domácí malovýroba

-

zemědělské využívání části pozemku

-

malá ubytovací zařízení – penziony s max. 5 pokoji a trvalým bydlením
provozovatele

-

parkování v rámci vlastních pozemků, případně na vyhrazených plochách
komunikací

-

zeleň, zahrada jako doplněk bydlení

- Nepřípustné využití
-

intenzivní zemědělské využívání pozemku, zemědělská velkovýrobní činnost

-

zemědělská velkovýrobní činnost se stavbami

-

výrobní, skladovací a dopravní stavby a zařízení, která svými negativními vlivy
působí přímo nebo nepřímo na stavby pro bydlení na sousedních pozemcích

-

využívání pozemku pouze pro skladování materiálu

-

stavby pro individuální rekreaci

-

chovatelství zvířectva pro komerční účely

-

výstavba sezónních rekreačních zařízení, zřizování kempů, bungalovů apod.

-

umísťování dočasných staveb

- Podmíněné přípustné využití
-

výrobní služby a služby pohostinství, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům obce

- Podmínky prostorového uspořádání
-

koeficient míry využití území KZP = 0,35 (koeficient zastavění plochy)

-

výšková hladina zástavby se stanovuje na 10 m nad okolním terénem

-

pro rodinné domy se povolují max. dvě nadzemní podlaží a využité podkroví

-

střechy se doporučují valbové nebo sedlové

-

pozemky na dosud nerozparcelovaných pozemcích se doporučují o velikosti
2

2

1000–1200 m . V okrajových partiích území pak 1200-1600 m .
-

při dostavbách do stávající zástavby a při navazování na původní zástavbu
vycházet z původního hmotového měřítka okolních staveb

Podmínky pro smíšenou plochu Z15:
-

v ochranném pásmu hřbitova na ploše Z15 jsou stanovena doplňující pravidla
uspořádání území (např. okna obytných místností nebudou obrácena ke hřbitovu,
umístění staveb na pozemku bude min. 20 m od hranice pozemku hřbitova;
objekty budou zásobovány pitnou vodou z jiného než místního zdroje – napojeny
na vodovod).;

-

respektovat OP VN (TS) na ploše Z11 a Z12

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
- Hlavní využití:
-

pozemky silnic I., II. a III. třídy včetně součástí komunikací (náspy, zářezy, opěrné
zdi, mosty apod.),

-

pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, (např. autobusové
zastávky, odstavná stání pro autobusy)

-

odstavné a parkovací plochy
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- Přípustné využití:
-

čerpací stanice pohonných hmot

-

chodníky

-

doprovodná a izolační zeleň

- Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- Hlavní využití:
-

areály technické infrastruktury,

-

zařízení na sítích technické infrastruktury,

-

plochy související dopravní infrastruktury

- Přípustné využití:
-

izolační zeleň

- Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím

VL(s) – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL VL – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ –
LEHKÁ VÝROBA
- Hlavní využití:
-

pozemky staveb lehkého průmyslu

-

pozemky staveb pro drobnou řemeslnou výrobu

-

nerušící výrobní a nevýrobní služby

-

skladování

-

VLs – stávající prostor pro umístění kontejnerů na tříděný odpad

- Přípustné využití:
-

související administrativa a stravovací zařízení

-

služební a pohotovostní byty

-

plochy zeleně

-

nezbytná související technická a dopravní vybavenost

- Nepřípustné využití:
-

živočišná výroba,

-

samostatné skladové areály, logistická centra s vysokými nároky na dopravní
obsluhu,

-

veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní
účinky překračující nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech
zasahují za hranice areálu.

Podmínky pro výrobní plochy Z14, Z30 a Z31:
-

jednotlivé záměry navržené v lokalitách Z14/VL, Z30/VL, Z31/VL a zároveň
uvedené v příloze č.1 zákona č. 100/2001 Sb. budou v předstihu další přípravy
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posouzeny v procesu EIA, včetně zpracování rozptylové, hlukové studie a
posouzení vlivu na krajinný ráz;
-

pro snížení hlukové zátěže a zajištění kvality ovzduší z provozoven jsou
v plochách výroby a skladování navržena následující

preventivní opatření:

parkování vozidel je nutné řešit uvnitř areálu na vlastním nebo k tomu určeném
pozemku, směrem k obytné zástavbě umisťovat stavby nevýrobního charakteru
(např. zařízení obchodu, služeb, správní budovy atd.); v maximální míře zachovat
stávající vzrostlou zeleň; součástí výrobní plochy (zejména v sousedství obytné
zástavby a volné krajiny) musí být izolační zeleň;
-

stanovení koeficientu ozeleněných nezpevněných ploch 30 % celkové plochy;
svedení dešťových vod z odstavných a manipulačních ploch přes odlučovač
ropných plátek (lapol) do retenční / sedimentační nádrže s řízeným odtokem do
recipientu (řádově v litrech za vteřinu);

-

nepřekročit výškovou hladinu danou stávajícími objekty;

-

respektovat OP VN na ploše Z30, Z31

VLs – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÁ VÝROBA index s = specifická plocha
(plocha pro umístění kontejnerů na tříděný odpad)
- Hlavní využití:
-

pozemky staveb lehkého průmyslu

-

pozemky staveb pro drobnou řemeslnou výrobu

-

nerušící výrobní a nevýrobní služby

-

skladování

-

VLs – stávající prostor pro umístění kontejnerů na tříděný odpad

- Přípustné využití:
-

související administrativa a stravovací zařízení

-

služební a pohotovostní byty

-

plochy zeleně

-

nezbytná související technická a dopravní vybavenost

- Nepřípustné využití:
-

živočišná výroba,

-

samostatné skladové areály, logistická centra s vysokými nároky na
dopravní obsluhu,

-

veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž
negativní účinky překračující nad přípustnou míru limity uvedené v
příslušných předpisech zasahují za hranice areálu.

ZV - ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
ZV – ZELEŇ VEŘEJNÁ (BEZ ROZLIŠENÍ)
- Hlavní využití:
-

významné plochy veřejně přístupné zeleně v sídlech, většinou parkově upravené.
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- Přípustné využití:
-

pěší, eventuelně cyklistické stezky,

-

drobná dětská hřiště,

-

vodní plochy,

-

prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny, fontány apod.).

- Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím.

ZS - ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
- Hlavní využití:
-

plochy většinou soukromé zeleně v zastavěném a zastavitelném území, obvykle
oplocené (zejména zahrady nezahrnuté do jiných druhů ploch).

- Přípustné využití:
-

na

pozemku

lze

umístit

jednu

stavbu

do

12

m

2

zastavěné

plochy,

nepodsklepenou, sloužící pro uskladnění zahradního náčiní.
- Nepřípustné využití:
-

umisťování jiných druhů staveb

ZP - ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
ZP – ZELEŇ PŘÍRODNÍ – BIOKORIDOR V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
- Hlavní využití:
-

plochy zeleně v sídlech v udržovaném přírodním stavu - například průchod
územního systému ekologické stability zastavěným územím

- Přípustné využití:
-

vedení pěších, eventuelně cyklistických stezek

- Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním přípustným využitím

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
- Hlavní využití:
-

pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití (viz vyhl.501/2006 Sb.)

-

retenční nádrže v zastavěném území

- Přípustné využití:
-

doprovodná zeleň - břehové porosty

-

nezbytné vodohospodářské stavby a zařízení

- Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím a přípustným využitím.
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NZ – ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy zemědělské jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití.
- Hlavní využití:
-

pozemky zemědělského půdního fondu

- Přípustné využití:
-

prvky krajinné a doprovodné liniové zeleně,

-

pozemky související dopravní infrastruktury (místní účelové komunikace sloužící
k obhospodařování zemědělských pozemků),

-

pozemky související technické infrastruktury,

-

stavby a jiná opatření potřebná ke zpřístupnění pozemků, k ochraně a zúrodnění
půdního fondu, k ochraně životního prostředí, zvelebení krajiny a zvýšení její
ekologické stability

-

pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství

-

protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění
apod.)

-

vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a
ochraně území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění
ochranné hráze, suché poldry apod.)

-

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability
(místní územní systémy ekologické stability, doplnění, případně odstranění zeleně
a terénní úpravy apod.)

- Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím a přípustným využitím.

NL – LESNÍ PLOCHY PLOCHY LESNÍ
Plochy lesní jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les.
- Hlavní využití:
-

pozemky určené k plnění funkcí lesa

- Přípustné využití:
-

pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství,

-

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

-

protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění
apod.)

-

vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a
ochraně území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění
ochranné hráze, suché poldry apod.)

-

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability
(místní územní systémy ekologické stability, doplnění, případně odstranění zeleně
a terénní úpravy apod.)

- Nepřípustné využití:
-

veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím a přípustným využitím.

Podmínky pro lesní plochy:
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-

případné přeložky a nové konstrukce sítí, vedení nebo komunikací a nově
navrhované plochy na bydlení, rekreaci a ostatní stavby při kterých dojde
k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa s právem hospodařit LČR nebo
jejich ochranného pásma budou projed např. kde to je v textové části ÚP nány
s odpovědným zástupcem LČR

-

k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa budou bezpodmínečně zachovány
přístupové cesty

NP – PŘÍRODNÍ PLOCHY PLOCHY PŘÍRODNÍ
- Hlavní využití:
-

zvláště chráněná území, plochy evropsky významných lokalit, významné krajinné
prvky navržené k registraci

-

prvky ÚSES (biocentra) a související přírodně cenné území

- Přípustné využití:
-

vodní plochy,

-

výjimečně - nezbytná dopravní a liniová technická infrastruktura (viz § 16 vyhl.
501/2006 Sb.)

-

vedení pěších, eventuelně cyklistických stezek v nezbytném rozsahu

-

protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění
apod.)

-

vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a
ochraně území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění
ochranné hráze, suché poldry apod.)

-

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability
(místní územní systémy ekologické stability, doplnění, případně odstranění zeleně
a terénní úpravy apod.)

- Nepřípustné využití:
-

veškeré další stavby a činnosti nesouvisející s hlavním přípustným využitím,
včetně větrných elektráren,

-

nová výstavba objektů rodinné rekreace a hromadné rekreace

-

činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny

NSx – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- Hlavní využití:
-

není stanoveno

- Přípustné využití:
-

indexem (x) je uvedena přípustná funkce v ploše:
p = přírodní (pozemky přirozených a přírodě blízkých
ekosystémů, ÚSES)
z = zemědělská (zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu,
s výjimkou velkovýrobních forem obhospodařování)
l = lesnická (pozemky k plnění funkcí lesa)
v = vodohospodářská (záplavová území, OP zdroje přírodní minerální vody)
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o = ochranná (protierozní, izolační)
r = rekreačně nepobytová
-

územní rezervy,

-

stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická
zařízení, ekologická a informační centra v souladu s §18, odst. 5) stavebního
zákona, protierozní opatření (opatření ke zvyšování retenčních schopností
území).

-

protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění
apod.)

-

vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a
ochraně území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění
ochranné hráze, suché poldry apod.)

-

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability
(místní územní systémy ekologické stability, doplnění, případně odstranění zeleně
a terénní úpravy apod.)

- Nepřípustné využití:
-

veškeré další stavby a činnosti nesouvisející s hlavním přípustným využitím,
včetně větrných elektráren,

-

nová výstavba objektů rodinné rekreace a zvětšování zastavěné plochy a objektů
stávající rodinné rekreace,

-

výstavby hotelů, penzionů a sportovišť včetně golfových hřišť

7. 1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
7. 1.g) 1.

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit i uplatnit

předkupní právo
Územním plánem Očihov jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit v souladu s §107 stavebního zákona. Pro uvedené veřejně
prospěšné stavby lze též uplatnit předkupní právo dle §101 SZ.
WA01

- K asanaci navržen bývalý areál zemědělské výroby (přestavbová lokalita P1/OV) a to
z důvodu ochrany zdroje přírodní minerální vody a možné kontaminace těžkými kovy a
ropnými produkty. Pro návrh konkrétních opatření je třeba provést hydrogeologický průzkum.
Na základě průzkumu v lokalitě je však doporučeno kolem znečištěné zóny vytvořit
nepropustnou clonu v kombinaci s propustnou reaktivní stěnou a předčištěné vody odvádět
drenážním systémem v trase podél stávající komunikace II/224 mimo ochranné pásmo II.
stupně zdroje přírodní minerální vody do jednotné kanalizace v Očihově a dále do recipientu.
– kat. úz. Očihov, st. par. č.211, 212, 213/1, 213/2, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 224,
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225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 250, 257, parc. č. 1473/1, 1473/2, 1473/3,
1473/4 – vyvlastnění ve prospěch obce
WD01 - Přeložka komunikace I/27 – kat. území Očihov, parc. č. 2040/13, 2040/14, 1997/2, 1990,
1997/1, 2020/1, 2017/2, 2017/1, 2032, 2039/1, 2040/12, 2040/8, 2040/24, 2040/25, 2040/27,
2039/2, 2040/33, 2040/28, 2040/26, 2040/35, 2040/32, 2078, 2040/29, 2040/30, 2818/2,
1676, 1675, 1664, 2874, 1637/1, 2875, 1637/3, 1637/4, 1596/10, 1596/11, 1596/4, 1596/5,
1596/7, 1596/6, 1596/1, 2780/1, 1489/1, 1488, 1498, 1508/1, 1463/18, 1463/17, 1463/16,
1463/1, 2813/1, 1370/4, 1282/12, 1353/41, 1353/42, 1353/1, 1353/33, 2811, 641/12, 2806,
461/16, 461/15, 461/14, 565/7, 565/8, 1633, 2867, 2824/2, 1684/7, 1684/6, 2828, 1912/1,
1912/11, 1912/10, 1912/9, 1912/2, 1912/4, 1912/5 – vyvlastnění ve prospěch státu
WD02 - Chodník pro pěší a cyklostezka mezi Očihovem a Očihovcem – kat. území Očihov, parc. č.
2850, 217/8, 217/7, 2853/1, 248/15, 254/3, 254/2, 691, 714/1, 680, 881 – vyvlastnění ve
prospěch obce
WD03 - Místní komunikace pro napojení navrhované lokality Z12, kat. území Očihov, parc. č. 1792/7,
1793/2 – vyvlastnění ve prospěch obce
WD04 - Rozšíření místní komunikace pro napojení navrhovaných lokalit Z13, Z14, kat. území Očihov,
parc. č. 437/6, 437/7, 437/8, vyvlastnění ve prospěch obce
WD05 - Místní komunikace pro napojení navrhované lokality Z13, kat.území Očihov, parc. č. 1439/5 –
vyvlastnění ve prospěch obce
Navíc v místech komunikací WD03-WD05 je plánovaná výstavba inženýrských sítí potřebných
k napojení citovaných lokalit.
Tyto stavby jsou vyznačené v grafické části výkres č. 3.

1.g) 2 Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění
 ÚP navrhuje tuto asanaci, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit:
WA01 - K asanaci navržen bývalý areál zemědělské výroby (přestavbová lokalita P1/OV) a to
z důvodu ochrany zdroje přírodní minerální vody a možné kontaminace těžkými kovy
a ropnými produkty. Pro návrh konkrétních opatření je třeba provést hydrogeologický
průzkum. Na základě průzkumu v lokalitě je však doporučeno kolem znečištěné zóny
vytvořit nepropustnou clonu v kombinaci s propustnou reaktivní stěnou a předčištěné
vody odvádět drenážním systémem v trase podél stávající komunikace II/224 mimo
ochranné pásmo II. stupně zdroje přírodní minerální vody do jednotné kanalizace
v Očihově a dále do recipientu.
 ÚP navrhuje tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit
(věcná břemena):
VT01 – VTL plynovod DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský
(/Přimda)
Inženýrské sítě v navržených komunikacích WD03 – WD05 pro napojení rozvojových ploch.
 ÚP navrhuje tato veřejně prospěšná opatření pro založení prvků ÚSES, pro která lze práva
k pozemkům vyvlastnit:
WU01 - RBK2 (RK 1088) "Valovský les - RK 1086"
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úsek regionálního biokoridoru podél Očihovského rybníka
založení zeleně na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU02 - RBK 2 (RK 1088) "Valovský les - RK 1086"
úsek v polní trati podél Valovského potoka k Blšance
založení břehového a doprovodného porostu podél vodoteče na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU03 - LBC 4 "Soutok Blšanky a Očihoveckého potoka"
krajinářské úpravy na soutoku Blšanky a Očihoveckého potoka
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU04 - LBC 9 "Proti bojišti"
založení zeleně na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU05 - LBC 11 "Lada nad Očihoveckým potokem"
dílčí část biocentra - založení zeleně na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU06 - LBK 1 "Valovský potok"
dílčí úsek biokoridoru - založení zeleně na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU07 - LBK 9 "V zahrádce - za pasteveckým domem"
dílčí část koridoru mezi LBC 5 a silnicí I/27; založení TTP, rozptýlené zeleně a
prvků protierozní ochrany nad chmelnicemi
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU08 - LBK 9 "V zahrádce - za pasteveckým domem"
dílčí část koridoru nad Očihovcem mezi silnicí I/27 a LBC 12; založení TTP,
rozptýlené zeleně a prvků protierozní ochrany na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU09 - LBK 11 "Na pláni I."
biokoridor mezi LBC 7 a LBC 13; založení TTP, rozptýlené zeleně a prvků
protierozní ochrany na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
WU10 - LBK 12 "Na pláni II"
biokoridor v polní trati mezi LBC 13 a RBK 1; založení TTP, rozptýlené zeleně a
prvků protierozní ochrany na orné půdě
(vyvlastnění pro obec Očihov)
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8.1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších
údajů podle § 8 katastrálního zákona
Jako veřejně prospěšná opatření, pro která je možné uplatnit předkupní právo, jsou vymezeny
tyto plochy:
WU01 -

RBK2 (RK 1088) "Valovský les - RK 1086"
úsek regionálního biokoridoru podél Očihovského rybníka
š. 50 m, dl. 632 m; založení zeleně na orné půdě
k.ú. Očihov: 2177/6, 2177/17, 2177/5, 2177/4, 2177/7
předkupní právo státu (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

WU02 - RBK 2 (RK 1088) "Valovský les - RK 1086"
úsek v polní trati podél Valovského potoka k Blšance
š. 50 m, dl. 1320 m; založení břehového a doprovodného porostu podél vodoteče na
orné půdě
k.ú. Očihov: 2867, 1664, 1663, 2825, 1684/4, 1772/10, 1684/5, 1772/14, 1772/9,
1684/10, 1772/8, 1772/12, 1772/15, 1772/13, 1684/9, 2830, 1703/2, 1704/4, 1852/2,
1704/2, 1706/1, 2863/1, 1837/1, 1837/7, 1837/8, 1850/1
předkupní právo státu (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
WU03 - LBC 4 "Soutok Blšanky a Očihoveckého potoka"
krajinářské úpravy na soutoku Blšanky a Očihoveckého potoka
rozloha: 2,84 ha
k.ú. Očihov: 2862/1 (Blšanka - Povodí Ohře), 2866 (Očihovecký potok - ZVHS) pozemky nepodléhají předkupnímu právu
204/1, 204/2, 217/2, 217/3, 217/1, 217/8, 272/1, 356/16
předkupní právo obce Očihov
WU04 - LBC 9 "Proti bojišti"
založení zeleně na orné půdě
rozloha: 4,49 ha
k.ú. Očihov: 461/7, 461/6, 461/8
předkupní právo obce Očihov
WU05 - LBC 11 "Lada nad Očihoveckým potokem"
dílčí část biocentra - založení zeleně na orné půdě
rozloha: 0,5033 ha
k.ú. Očihovec: 611/1 (PK 668, PK 676/1)
předkupní právo obce Očihov
WU06 - LBK 1 "Valovský potok"
dílčí úsek biokoridoru - založení zeleně na orné půdě
š. min. 15 m, dl. 272 m
k.ú. Očihov: 2778/1, 2177/16
předkupní právo obce Očihov
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WU07 - LBK 9 "V zahrádce - za pasteveckým domem"
dílčí část koridoru mezi LBC 5 a silnicí I/27; založení TTP, rozptýlené zeleně a prvků
protierozní ochrany nad chmelnicemi
š. min. 15 m, dl. 615 m
k.ú. Očihov: 314/7
k.ú. Očihovec: 768/1 (PK 805, PK 718, PK 871, PK 804, PK 800, PK 799)
předkupní právo obce Očihov
WU08 - LBK 9 "V zahrádce - za pasteveckým domem"
dílčí část koridoru nad Očihovcem mezi silnicí I/27 a LBC 12; založení TTP, rozptýlené
zeleně a prvků protierozní ochrany na orné půdě
š. min. 15 m, dl. 659 m
k.ú. Očihovec: 750/11, 750/13, 750/10, 750/14, 65/1 (PK 741/4, PK 874, PK 51, PK
52, PK 56, PK 57, PK 62), 65/9 (PK 56, PK 57, PK 62, PK 101), 69/10 (PK 101, PK
102, PK 875, PK 126), 65/11 (PK 126, PK 127)
předkupní právo obce Očihov
WU09 - LBK 11 "Na pláni I."
biokoridor mezi LBC 7 a LBC 13; založení TTP, rozptýlené zeleně a prvků protierozní
ochrany na orné půdě
š. min. 15 m, dl. 685 m
k.ú. Očihov: 1463/22, 1463/21, 1463/25, 1463/16, 1463/1
předkupní právo obce Očihov
WU10 -

LBK 12 "Na pláni II"
biokoridor v polní trati mezi LBC 13 a RBK 1; založení TTP, rozptýlené zeleně a prvků
protierozní ochrany na orné půdě
š. min. 15 m, dl. 1409 m
k.ú. Očihov: 1353/40, 1353/42, 1353/34, 1353/35, 2811, 641/36, 2806, 461/3, 461/18,
461/19, 461/20, 461/21, 461/22, 430/1, 430/28, 2838, 531, 2864, 356/5, 349/2, 349/1
předkupní právo obce Očihov

ÚP navrhuje tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lez uplatnit předkupní právo a zároveň
lze práva k pozemkům vyvlastnit:
WD01 - Přeložka komunikace I/27 – kat. území Očihov, parc. č. 2040/13, 2040/14, 1997/2, 1990,
1997/1, 2020/1, 2017/2, 2017/1, 2032, 2039/1, 2040/12, 2040/8, 2040/24, 2040/25, 2040/27,
2039/2, 2040/33, 2040/28, 2040/26, 2040/35, 2040/32, 2078, 2040/29, 2040/30, 2818/2, 1676,
1675, 1664, 2874, 1637/1, 2875, 1637/3, 1637/4, 1596/10, 1596/11, 1596/4, 1596/5, 1596/7,
1596/6, 1596/1, 2780/1, 1489/1, 1488, 1498, 1508/1, 1463/18, 1463/17, 1463/16, 1463/1, 2813/1,
1370/4, 1282/12, 1353/41, 1353/42, 1353/1, 1353/33, 2811, 641/12, 2806, 461/16, 461/15, 461/14,
565/7, 565/8, 1633, 2867, 2824/2, 1684/7, 1684/6, 2828, 1912/1, 1912/11, 1912/10, 1912/9,
1912/2, 1912/4, 1912/5 – vyvlastnění ve prospěch státu
WD02 - Chodník pro pěší a cyklostezka mezi Očihovem a Očihovcem – kat. území Očihov, parc.
č. 2850, 217/8, 217/7, 2853/1, 248/15, 254/3, 254/2, 691, 714/1, 680, 881 – vyvlastnění ve
prospěch obce
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WD03 - Místní komunikace pro napojení navrhované lokality Z12, kat. území Očihov, parc. č.
1792/7, 1793/2 – vyvlastnění ve prospěch obce
WD04 - Rozšíření místní komunikace pro napojení navrhovaných lokalit Z13, Z14, kat. území
Očihov, parc. č. 437/6, 437/7, 437/8, vyvlastnění ve prospěch obce
WD05 - Místní komunikace pro napojení navrhované lokality Z13, kat.území Očihov, parc. č.
1439/5 – vyvlastnění ve prospěch obce
ÚP nenavrhuje žádné veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit pouze předkupní právo.

1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
ÚP nenavrhuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona, v platném
znění.

9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv
Návrh územního plánu Očihov nevymezuje žádné územní rezervy:

10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování
Návrh územního plánu nevymezuje prověření žádných ploch a koridorů územní studií.

11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu
Návrh územního plánu Očihov nevymezuje žádné plochy, ve kterých je vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu.

12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
V navrhovaném územním plánu Očihov není etapizace navržena.
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13. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Textová část:
I. Textová část územního plánu Očihov obsahuje 39 stránek včetně titulního listu.
II. Textová část odůvodnění územního plánu Očihov obsahuje 48 stránek včetně titulního listu (bez
stránek připomínek po veřejném projednání).

Grafická část:
I. Řešení územního plánu Očihov obsahuje následující výkresy:
1.

Výkres základního členění

1:5 000

2.

Hlavní výkres

1:5 000

2a.

Výkres technické infrastruktury

1:5 000

2b.

Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES

1:5 000

3.

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1:5 000

II. Odůvodnění územního plánu obsahuje následující výkresy:
4. Koordinační výkres

1:5 000

5. Výkres širších vztahů

1:50 000

6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5 000

II. Grafická část odůvodnění změny č.1 územního plánu Očihov:
v.č.4. Koordinační výkres, situace a) – d)

M 1:5 000

v.č 5. Širší vztahy

M 1:50 000
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POUČENÍ:

Proti změně č. 1 ÚP Očihov vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

………………………………………..

…………………………………………..

Jana Kronďáková

Roman Fric

Starostka obce

Místostarosta obce

114

ZMĚNA Č. 1 ÚP OČIHOV

SEZNAM ZKRATEK:
A4-ZÚR PK – Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
1.A-ZÚR ÚK – 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
2.A-ZÚR ÚK - 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
3.A-ZÚR ÚK - 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
BP – bezpečnostní pásmo
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČOV – čistírna odpadních vod
ČUZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
ČR – Česká Republika
FVE – fotovoltaická elektrárna
CHLÚ – chráněné ložiskové území
k. ú. – katastrální území
KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
LBC – lokální biocentrum
LBK – lokální biokoridor
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
OP - ochranné pásmo
ORP – obec s rozšířenou působností
OÚ – obecní úřad
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1,2,3
RBC – regionální biocentrum
RBK – regionální biokoridor
RD – rodinný dům
rozv. pl. – rozvojová plocha
STL plynovod – středotlaký plynovod
ÚAP – územně analytické podklady
ÚP - územní plán
ÚSES – Územní systém ekologické stability
URÚ – udržitelný rozvoj území
VKP – významný krajinný prvek
VTE – větrná elektrárna
VTL – plynovod – vysokotlaký plynovod
VVTL – velmi vysokotlaký plynovod
ZPF – zemědělský půdní fond
ZÚ – zastavěné území
ZÚR ÚK – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
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