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I. Textová část výroku změny č. 1 územního plánu Třebeň

Výrok
Zastupitelstvo obce Třebeň, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55 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, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád,
vydává
Změnu č. 1 Územního plánu Třebeň
formou opatření obecné povahy, kterou se mění Územní plán Třebeň takto:
I.

Textová část

1)
V kapitole
C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
V části C.2.1 Vymezení zastavitelných ploch
Přidán odstavec:
f) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV – plocha smíšená obytná - venkovská

Z24

Doubí

0,785

2)
V kapitole

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
V části F.2.1 Typy struktury zástavby a maximální výška zástavby
Bude do zóny prostorového uspořádání

2.R – Rozvolněná struktura
Např.:

přidán řádek
-

Lokalita Z24 Doubí
A

V části F.2.2. Intenzita využití pozemků v plochách
(F08)
Bude pozměněn řádek
b) P01, P02, Z24: KZ = minimálně 0,30.
II. Grafická část Změny č. 1 Územního plánu

Ing. arch. Luboš Mašek, autorizovaný architekt
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Grafická část změny obsahuje tyto výkresy uvedené v přílohách:
Příloha č. 1 – Výřez: HLAVNÍ VÝKRES – ZPŮSOB VYUŽITÍ ÚZEMÍ I.2.a, M 1: 5 000 + 1: 2 000
Příloha č. 2 – Výřez: VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ I.1, M 1: 5 000 + 1: 2 000
Příloha č. 3 – Výřez: VÝKRES PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ I.2b, M 1: 5 000 + 1: 2 000

Poučení:
Proti územnímu plánu jako opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ing. arch. Luboš Mašek, autorizovaný architekt
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II. Grafická část výroku změny č. 1 územního plánu Třebeň
Příloha 1
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Příloha 2
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Odůvodnění
I. Textová část odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Třebeň
A.VYHODNOCENÍ
KOORDINACE
VYUŽÍVÁNÍ
ÚZEMÍ
ZHLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ VÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU
SPOLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

A.1. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje
Navržená změna č. 1 není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2,
3 a 5.
Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje ČR byla schválena na základě usnesení vlády ze dne
17. srpna 2020 č. 833 a v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona je dnem 11. září 2020 závazná.
- obec se nachází v rozvojové ose OS7 – pro plochu změny z dokumentu neplynou
žádné požadavky,
- změna zohledňuje jednotlivé republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území,

A.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Navržená změna č. 1 není v rozporu s Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského
kraje:
- obec se nachází v rozvojové ose OS7 – A,
- do správního území obce zasahuje nadregionální biokoridor NK40(V) a NK40(N)
- koridory pro silniční dopravu D08 a D09 zasahují do správního území obce, bez
vlivu na dotčené území změny
- plocha pro nadregionální centrum NC2005, plocha pro regionální biokoridor
RK989, plocha pro regionální centrum RC1163 rovněž zasahuje do správního území
obce
Pro plochu změny z dokumentu neplynou žádné specifické podmínky.

A.3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Plocha změny nemá vliv na koordinaci využívání území.

A.4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování (dle §18 a §19
stavebního zákona)
Navržená změna č. 1 není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území.

Ing. arch. Luboš Mašek, autorizovaný architekt
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A.5. Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcích právních
předpisů
Navržená změna č. 1 není v rozporu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, a s jeho prováděcími právními předpisy.

A.6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů
A.6.1. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
A.6.2. Stanoviska dotčených orgánů
Bude doplněno po veřejném projednání.

B.ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Zadání změny nebylo zpracováváno. Změna č. 1 se pořizuje zkráceným postupem.

C.KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A
VYBRANÉ
VARIANTY,
VČETNĚ
VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE
VZTAHU KROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
C.1. Odůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty
Důvodem změny je záměr vlastníka předmětného pozemku postavit rodinný dům. Současná
funkční plocha (NZ – plochy zemědělské) je nezastavitelná, a proto je měněna na plochu
zastavitelnou (SV- plochy smíšené obytné-venkovské), která umožňuje výstavbu rodinných domů.
Tato nově vymezená zastavitelná funkční plocha bezprostředně navazuje na zastavěné území a je
v souladu s udržitelným rozvojem tohoto území.

C.2. Stanovení ploch s rozdílným způsobem využití
Nejsou nově stanoveny.

C.3. Důsledky řešení ve vztahu k udržitelnému rozvoji
Vymezení nových zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení, přispěje k posílení sociální
atraktivity a stability obce ve struktuře osídlení širšího území a s ohledem na vyváženost
jednotlivých funkčních složek obce a na zajištění udržitelného rozvoje území.
Závady evidované v ÚAP – ORP Cheb – 2016 navrhovaná změna neovlivňuje.

C.4. Limity využití území
Nejsou nově stanoveny ani měněny.

C.5. Vymezení pojmů a vymezení zastavěného území

Ing. arch. Luboš Mašek, autorizovaný architekt
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Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, a metodickým pokynem MMR ČR, se zohledněním
vydaných správních rozhodnutí a právního stavu dle katastru nemovitostí, ke dni 25.6.2014.
Hranice zastavěného území nejsou touto změnou měněny a budou řešeny následující změnou ze
zprávy o uplatňování Územního plánu Třebeň.

C.6. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
až
C.25. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt.
Nemění se a neobsahují žádné nové informace.

D.INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU SINFORMACÍ, ZDA A
JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO KVYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ,
PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO
RESPEKTOVÁNO
D.1. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na
životní prostředí
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo s ohledem na charakter navržené změny č. 1
požadováno.
Na základě posouzení navrhované změny nepožaduje krajský úřad vyhodnocení vlivů této změny
na životní prostředí dle § 55a odst.2 písm. e) stavebního zákona. (KK/2935/ZZ/20).
Změna způsobu využití p.p.č. 151/1 v k.ú. Doubí u Třebeně nemůže mít vliv na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti. (KK/2962/ZZ/20)

D.2. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Stanovisko se nevydává, není požadováno vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území.

D.3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly
Stanovisko se nevydává, není požadováno vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území.

Ing. arch. Luboš Mašek, autorizovaný architekt
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E.VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY VZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43
ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), SODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
Žádné záležitosti nadmístního významu, které jsou řešeny v ZÚR KK, nejsou v ÚP navrhovány.

F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Mimo předmětného pozemku je žadatel majitelem navazujících nemovitostí, které jsou v současné
době v rekonstrukci na venkovský rodinný podnik. Na sousedním pozemku (předmět změny) má
záměr vybudovat vlastní bydlení v rodinných domech. Pozemek změny je v katastru nemovitostí
vedený jako ostatní plocha a historická mapa dokazuje, že i část tohoto pozemku (151/1) byla
v minulosti zastavěná.

G.VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH
DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ KPLNĚNÍ FUNKCE LESA
Nezpracovává se. Nedochází k záboru ZPF a nezasahuje se do pozemků určených k plnění funkce
lesa.

H. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec Třebeň má na svém území platný Územní plán Třebeň vydaný zastupitelstvem obce
usnesením č. 10 ze dne 8. 4. 2015, který nabyl účinnosti dne 25. 4. 2015.
Pořizovatel obdržel dne 19. 6. 2020 návrh na pořízení změny Územního plánu Třebeň.
Navrhovatelem změny je Otto Mach a Soňa Machová. Změna spočívá ve změně funkčního využití
plochy NZ – plochy zemědělské na plochu SV- plochy smíšené obytné-venkovské.
Plocha změny zahrnuje část p.p.č. 151/1 k.ú. Doubí u Třebeně. Celková výměra p.p.č. 151/1 je
8089 m2, z toho je 7850 m2 předmětem změny a zbylá část pozemkové parcely (239 m2) je již
zahrnuta do ploch SV.
Důvod pořízení změny:
Mimo předmětného pozemku změny je žadatel rovněž majitelem navazujících nemovitostí, které
jsou v současné době v rekonstrukci na venkovský rodinný podnik. Na sousedním pozemku
(předmět změny) má záměr vybudovat vlastní bydlení v rodinných domech. Pozemek změny je
v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha a historická mapa dokazuje, že i část tohoto
pozemku (151/1) byla zastavěná.
Návrh na pořízení změny územního plánu byl předložen orgánům obce. Zastupitelstvo obce
Třebeň schválilo pořízení změny ÚP Třebeň v uvedené lokalitě na svém zasedání dne 22. 6. 2020,
usnesením č. 11.
Na základě výše uvedeného usnesení byla zpracována tato dokumentace návrhu změny, která bude
projednána dle stavební zákona zkráceným postupem.
Ing. arch. Luboš Mašek, autorizovaný architekt
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O

NÁMITKÁCH

A

I.1. Rozhodnutí o námitkách
Bude doplněno po veřejném projednání.

I.2. Vyhodnocení připomínek
Bude doplněno po veřejném projednání.

J.SROVNÁVACÍ TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN
1)

Stávající znění:
(str.21)

Ing. arch. Luboš Mašek, autorizovaný architekt
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Nové znění:

Ing. arch. Luboš Mašek, autorizovaný architekt

12

ÚP Třebeň – změna č. 1

13

2)

Stávající znění:
(str.60)

Nové znění:

A

Stávající znění:
(str.64)

Nové znění:
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Grafická část odůvodnění obsahuje tyto výkresy uvedené v přílohách:
Příloha č. 3 – Výřez koordinačního výkresu II.1, M 1: 5 000 + 1: 2 000

……………………………….
Starosta obce

…………………………………………………………
Místostarosta obce
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II. Grafická část odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Třebeň
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