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Obsah zadání územního plánu
A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu,
vetn rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na zmnu charakteru obce, jejího vztahu k
sídelní struktue a dostupnosti veejné infrastruktury
1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na provení plošného a prostorového uspoádání
zastavného území a na provení možných zmn, vetn vymezení zastavitelných ploch
2. Požadavky na koncepci veejné infrastruktury, zejména na provení uspoádání veejné infrastruktury a
možnosti jejích zmn
3. Požadavky na koncepci uspoádání krajiny, zejména na provení plošného a prostorového uspoádání
nezastavného území a na provení možných zmn, vetn provení, ve kterých plochách je vhodné vylouit
umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro úely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
B. Požadavky na vymezení ploch a koridor územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno
provit
C. Požadavky na provení vymezení veejn prospšných staveb, veejn prospšných opatení a asanací, pro
které bude možné uplatnit vyvlastnní nebo pedkupní právo
D. Požadavky na provení vymezení ploch a koridor, v kterých bude rozhodování o zmnách v území podmínno
vydáním regulaního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavením dohody o parcelaci
E. Pípadný požadavek na zpracování variant ešení
F. Požadavky na uspoádání obsahu návrhu územního plánu a na uspoádání obsahu jeho odvodnní vetn
mítek výkres a potu vyhotovení
G. Požadavky na vyhodnocení pedpokládaných vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území
Shora uvedené body zahrnují
• upesnní požadavk vyplývající z politiky územního rozvoje
• upesnní požadavk vyplývajících z územn plánovací dokumentace vydané krajem
• upesnní požadavk vyplývajících z územn analytických podklad, zejména z problém urených
k ešení v územn plánovací dokumentaci a pípadn z doplujících przkum a rozbor
• další požadavky, napíklad požadavky obce vyplývající ze zprávy o uplatování územního plánu podle §
55 odst. 1 stavebního zákona nebo z projednání s dotenými orgány

Grafická píloha
schéma rozvoje území

Podkladem pro vypracování zadání Územního plánu Blatnice byl Územní plán obce Blatnice (nabytí úinnosti
21.8.2006) vetn jeho zmny . 1 (nabytí úinnosti 13.4.2008), zmny . 2 (nabytí úinnosti 2.7.2011) - ÚPO,
Zásady územního rozvoje Plzeského kraje (úinnost 17.10.2008) vetn jejich Aktualizace . 1 (úinnost
1.4.2014) - ZÚR PK, Politika územního rozvoje eské republiky ve znní Aktualizace . 1 (schválena usnesením
vlády . 276 dne 15.4.2015) – PÚR R, Územn analytické podklady ORP Nýany (2. aktualizace 2014) - ÚAPO ,
aktuální podnty majitel pozemk a doplující przkumy a rozbory - DPR vypracované projektantem.
ešeným územím je správního území obce Blatnice zahrnující katastrální území Blatnice u Nýan.
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A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádené zejména v cílech zlepšování dosavadního
stavu, vetn rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na zmnu charakteru obce, jejího
vztahu k sídelní struktue a dostupnosti veejné infrastruktury
1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na provení plošného a prostorového uspoádání
zastavného území a na provení možných zmn, vetn vymezení zastavitelných ploch
Hlavním úkolem ÚP je stanovení podmínek pro další rozvoj obce, tj. zejména nabídka kvalitních píležitostí pro
bydlení, vytvoení pedpoklad pro další rozvoj podnikatelských aktivit. Tuto potebu je však teba regulovat
vzhledem k tomu, že obec Blatnice již nepatí do rozvojové oblasti OB5 To vše pi zachování stávajícího typického
krajinného rázu a udržení vysokého standardu životního prostedí jak v zastavném i zastavitelném území, tak ve
volné krajin.
Urbanistická koncepce
• rozvoj území ešit ve dvou etapách bez variant a to zejména zastavitelné plochy bydlení na východ od
obce a zastavitelné plochy výrobní zóny východn za obcí, které schválil pvodní ÚPO
• zachovat stávající urbanistickou strukturu území, nevytváet nové samoty ani izolovanou zástavbu v krajin
s výjimkou ploch urených pro výrobu v návaznosti na silnici II/203 a SPMHM Ono
• zachovat píznivé lenní – obec má obytný klidový charakter, bývalý zemdlský areál v obci ešit jako
plochu pestavby na bydlení, výrobní zónu navrhnout jako ucelenou ploch na východ obce
• zachovat plochy obanského vybavení v obci – kulturní dm, restauraci, obchody, ubytovací služby –
zázemí pro obyvatele a turisty
• podporovat turistický ruch – cyklotrasy, cyklostezky, pší trasy
• nevytváet hmotové ani výškové dominanty (krom výrobní zóny)
• pimen zapracovat a zohlednit limity území – údolní nivy tok, ÚSES, ZPF II. tídy ochrany a to i za
cenu redukce nebo zrušení již díve schválených zastavitelných ploch
• zapracovat aktualizaci ÚSES, zapracovat nové stanovení záplavového území všech 3 potok – v tomto
území nebude žádná zastavitelná plocha a to ani díve schválená
• zachovat a udržovat pírodn hodnotné krajinné prvky
• zapracovat všechny zámry ze ZÚR PK
• ÚP proví umístní zatravnného poldru na Hnvnickém potoce
Podkladem pro návrh ÚP Blatnice je stávající územní plán obce vetn jeho zmn 1 a 2, ve kterém bude provena
poteba nkterých stávajících zastavitelných ploch + následující zámry:
Plochy bydlení – (7a) BI - plocha bydlení v rodinných domech – mstské a pímstské na severovýchod obce,
rozšíení již navržené rozvojové plochy
(2) BI + SV – východní ást plochy mimo ochranné pásmo OV ešit jako v rodinných domech BI,
západní ást plochy v OP OV ešit jako smíšené bydlení SV
(10) BI + ZS – východní ást plochy v ochranném pásmu železnice ešit pouze jako vyhrazenou zele,
zahrady ZS, zbývající ást plochy ešit jako BI
(9) SV - plochy rekreace dle ÚPO ešit jako plochu pro smíšené bydlení SV - pouze v ásti plochy,
zbývající ást bude souástí biokoridoru – nezastavné území
Plochy obanského vybavení – (11) OM – komerní zaízení malá a stední v centrální ásti obce
Plochy veejných prostranství – (12) PV – plocha veejného prostranství s místní komunikací na jihovýchod obce
Plochy výroby a skladování – (4) a (6) – východn od obce ve vazb na SPHM mezi silnicí II/203 a dálnicí D5
ešit ucelenou výrobní zónu (omezení OP dálnice, plochami ÚSES, záplavovým územím Hnvnického potoka),
souástí bude i zastavné území dle zmny ÚPO .1, kde dosud nebyla zahájena výstavba, zárove bude proveno
umístní zatravnného poldru v ploše výrobní zóny
Plochy zelen – (1) ZS – plochu v ochranném pásmu železnice v centru obce ešit jako vyhrazenou zele - zahrady
Plochy rekreace – (9) – plochy rekreace dle ÚPO ešit jako plochu pro smíšené bydlení SV - pouze v ásti plochy,
zbývající ást bude souástí biokoridoru – nezastavné území
Plochy pestavby – (BI) – plocha bývalého zemdlského areálu v centru obce na plochu bydlení v rodinných
domech mstské a pímstské, ÚP nebude ešit v této ploše ochrannou zele ani navrženou prjezdovou
komunikaci pro dopravní obslužnost rozsáhlých zastavitelných ploch bydlení na východ obce
Plochy vodní a vodohospodáské – ÚP proví umístní zatravnného poldru na Hnvnickém potoce.
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Plochy technické infrastruktury – ÚP nebude navrhovat žádnou VTE, MVE ani žádnou specifickou plochu výroby
výhradn pro FVE, nebude ale vylouena možnost umístní panel FVE na stechy (v obci i v plochách výroby a
smíšené výroby).
Plochy dopravní infrastruktury - zapracovat upesnný koridor pro napojení obce Rochlov na silnici II/203 KD -1
zapracovat územní rezervu II/203 – Nýany, peložka se severním obchvatem Nýan R1
stabilizovat silnice III/2035 a II/203 a dálnici D5
ovit navrženou cyklostezku podél silnice II/203
vybrané místní komunikace v obci ešit jako veejná prostranství s místní komunikací a
shromaž ovacím prostorem
navrhnout parkovišt u sportovního areálu dle ÚPO
stabilizovat stávající trasu regionální železnice . 181 vetn zastávky Blatnice
sledovat ochranné pásmo železniní vleky na jihovýchodním okraji území
ochranné pásmo letišt Plze Lín
V území budou rozlišovány plochy s rozdílným zpsobem využití se stanovením podmínek pro jejich využití
v souladu s požadavky vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dále budou podle
intenzity využívání území ureny podmínky prostorového uspoádání. Dále bude území rozdleno z hlediska
zastavitelnosti a z hlediska pípadné pestavby území.
Z PÚR R vyplývá
• Obec leží v rozvojové ose OS1 – Praha – Plze- hranice R.
Z ZÚR PK
• Obec Blatnice leží v rozvojové ose OS1 - Aktualizace . 1 ZUR PK obec Blatnice vypustila z rozvojové
oblasti OB5. Využití tohoto území je teba regulovat s cílem omezení vzniku pásové zástavby s nadmrnou
koncentrací podnikatelských aktivit. Ty je teba smrovat do rozvojových zón nadmístního významu, mezi
nž obec Blatnice nepatí.
• koridor dopravní infrastruktury pro silnici II/203 – napojení Rochlova na II/203 (veejn prospšná stavba
SD203/02
• územní rezerva II/203 – Nýany, peložka se severním obchvatem Nýan
• rozšíení ochranného pásma letišt Lín
Není vylouené zapracovat další požadavky na rozvoj území, které nebudou v rozporu s podmínkami stavebního
zákona a prioritami a úkoly územního plánování stanovených v PÚR R a ZÚR R.
ÚP pebírá rozsáhlé plochy pro bydlení, vzhledem k Aktualizaci . 1 ZÚR PK, kdy byla obec Blatnice vypuštna
z rozvojové oblasti OB5 a nyní spadá pouze do rozvojové osy OS1, je teba posoudit rozsah tchto ploch vzhledem
k demografickým trendm a zájmu o bydlení v obci a usmrovat zástavbu s ohledem na širší region. Zejména
rozsáhlé plochy bydlení na východ obce budou ešeny ve 2 etapách, pípadn bude navržena územní rezerva pro
bydlení dle ÚDP.
ÚP eší na žádost oban rozsáhlé plochy výroby jako zmnu územních rezerv na zastavitelné plochy, vzhledem
k A1-ZÚR PK, kdy byla obec Blatnice vypuštna z rozvojové oblasti OB5 a nyní spadá pouze do rozvojové osy
OS1, je teba posoudit rozsah tchto ploch a korigovat rozvoj podnikatelských aktivit s cílem zamezení pásové
zástavby. A1-ZÚR PK vymezuje v rozvojové ose OS1 rozvojová území nadmístního významu RU1, RU2, RU3, do
nichž je možné podnikatelské aktivity koncentrovat. Obec Blatnice do tchto vybraných rozvojových území
nespadá.
2. Požadavky na koncepci veejné infrastruktury, zejména na provení uspoádání veejné infrastruktury a
možnosti jejích zmn
Dopravní infrastruktura
• Silniní doprava
zapracovat upesnný koridor pro napojení obce Rochlov na silnici II/203 KD -1
zapracovat územní rezervu II/203 – Nýany, peložka se severním obchvatem Nýan R1
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stabilizovat silnice III/2035 a II/203 a dálnici D5
ovit navrženou cyklostezku podél silnice II/203
vybrané místní komunikace v obci ešit jako veejná prostranství s místní komunikací a shromaž ovacím
prostorem
navrhnout parkovišt u sportovního areálu dle ÚPO
• Železniní doprava
stabilizovat stávající trasu regionální železnice . 181 vetn zastávky Blatnice
sledovat ochranné pásmo železniní vleky na jihovýchodním okraji území
• Letecká doprava
ochranné pásmo letišt Plze Lín
Technická infrastruktura
• Zásobování vodou
stabilizovat a dále rozvíjet zásobování samotné obce pitnou vodou veejným vodovodem, který je napojen na
vodovodní pivad Plze – Nýany - Lín
• Odkanalizování a ištní odpadních vod
stabilizovat a dále rozvíjet koncepci odkanalizování obce do OV Blatnice a napojit nové rozvojové plochy
• Zásobování plynem a teplem
stabilizovat a dále rozvíjet koncepci zásobování území plynem vetn tras STL plynovod
zásobování teplem ešit individuáln s drazem na ekologické zdroje
• Zásobování elektrickou energií a telekomunikace
bude navržen systém zásobování území v návaznosti na možnosti a kapacitu penosové sít pi respektování
ochranných pásem
ÚP nebude navrhovat žádnou VTE, MVE ani žádnou specifickou plochu výroby výhradn pro FVE, nebude ale
vylouena možnost umístní panel FVE na stechy (v obci i v plochách výroby a smíšené výroby)
• Hospodaení s odpady
respektovat podmínky likvidace odpadu v území beze zmny
• Obanská vybavenost
stabilizovat obanské vybavení – veejná infrastruktura – budova obecního úadu, požární zbrojnice, základní škola
• Veejná prostranství
veejná prostranství PV – s komunikaním koridorem a shromaž ovací plochou (místní komunikace obslužné a
zklidnné)
veejná prostranství s veejnou zelení PX (PX1 – veejná zele stabilizovaná nebo nov navržená v rozvojových
plochách, PX2 – veejná zele ochranná a izolaní podél silnice II/203), ZV - parky

3. Požadavky na koncepci uspoádání krajiny, zejména na provení plošného a prostorového uspoádání
nezastavného území a na provení možných zmn, vetn provení, ve kterých plochách je vhodné vylouit
umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro úely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
•

•

•
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V území budou rozlišovány plochy s rozdílným zpsobem využití se stanovením podmínek pro jejich
využití v souladu s požadavky vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Dále budou ureny základní podmínky ochrany krajinného rázu z hlediska prostorového uspoádání. Dále
bude území rozdleno z hlediska zastavitelnosti a z hlediska pestavby území. Z hlediska ekologického a
krajinotvorného budou vymezeny plochy a koridory územního systému ekologické stability krajiny
s vazbou na okolní obce. Budou vymezeny plochy a stanoveny podmínky pro zmnu jejich využití
s ohledem na prostupnost krajiny, protierozní opatení, ochranu ped povodnmi (provení umístní
zatravnného poldru na Hnvnickém potoce), rekreaci (ovit navrženou cyklostezku).
Na zastavných a zastavitelných plochách bude dovoleno umisovat a povolovat pouze stavby, které budou
v souladu s pedpoklady rozvoje daného území a budou odpovídat pedpokládanému funknímu využití dle
územního plánu. Na nezastavných a nezastavitelných plochách nebude dovolenu umisovat stavby
s výjimkou staveb, které jsou nutné pro využití tchto ploch a dále komunikací, liniových staveb
technického vybavení a úprav vodních tok apod.
ÚP bude vypracován tak, aby byly zachovány krajinné hodnoty území. Plochy k záboru ZPF, event. LPF
budou podrobn zdvodnny.

B. Požadavky na vymezení ploch a koridor územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno
provit
•
•
•
•
•

z ÚPO bude pevzata rezerva pro bydlení na východním okraji obce R5 (BI)
územní rezerva pro výrobu na západním okraji obce a jižn pod dálnicí bude zrušena – rozpor se ZÚR PK
(obec byla vyazena z rozvojové oblasti OB5)
ÚP proví územní rezervu I. pro výrobu východn od obce – ÚP navrhne zastavitelné plochy smíšené
výroby jako výrobní zóna Blatnice ve dvou etapách
ÚP proví rezervu pro umístní zatravnného poldru na Hnvnickém potoce
Bude zakreslena územní rezerva pro obchvat Nýan v nové aktualizované podob.

C. Požadavky na provení vymezení veejn prospšných staveb (VPS), veejn prospšných opatení
(VPO) a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnní nebo pedkupní právo
•

•

ÚP bude ešit vybrané plochy a koridory veejné infrastruktury jako VPS. VPS silniní infrastruktura pro
pipojení Rochlova na silnici II/203 bude ešena v rozsahu upesnného koridoru dopravní infrastruktury
pro tuto silnici. Tato VPS bude ešena pouze pro vyvlastnní ve prospch Plzeského kraje.
ÚP zváží návrh VPO pro vybrané dosud nefunkní prvky ÚSES a pro opatení ke snižování ohrožení
v území (zejména poldr).

D. Požadavky na provení vymezení ploch a koridor, v kterých bude rozhodování o zmnách v území
podmínno vydáním regulaního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavením dohody o parcelaci
Nepedpokládá se provení ešeného území regulaním plánem ani územní studií.
Požadavky vznesené v prbhu projednávání zadání budou posouzeny a pípadn ešeny v návrhu ÚP.
E. Pípadný požadavek na zpracování variant ešení
Nepedpokládá se variantní ešení.

F. Požadavky na uspoádání obsahu návrhu územního plánu a na uspoádání obsahu jeho odvodnní
vetn mítek výkres a potu vyhotovení
Návrh ÚP bude zpracován jako opatení obecné povahy v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis (stavební zákon), v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území a podle pílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zpsobu evidence územn plánovací innosti, a to v tomto rozsahu:
Textová ást:
• Textová ást návrhu ÚP a odvodnní bude zpracována dle pílohy . 7 k vyhlášce . 500/2006 Sb.
Grafická ást :
• Výkres základního lenní území 1:10 000
• Hlavní výkres 1:10 000, 1:5 000
• Veejn prospšné stavby 1:10 000, 1:5 000
• Výkres širších vztah 1:50 000
• Koordinaní výkres 1:10 000, 1:5 000
• Vyhodnocení ZPF a LPF 1:10 000, 1:5 000
Návrh ÚP Blatnice bude vypracován v potech vyhotovení:
• návrh ÚP – 2 vyhotovení vetn digitální podoby
• návrh ÚP – úprava ped ízením – 2 vyhotovení vetn digitální podoby
• ÚP Blatnice – 4 vyhotovení vetn digitální podoby
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G. Požadavky na vyhodnocení pedpokládaných vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vliv územního plánu Blatnice na udržitelný rozvoj území se vzhledem k jejímu obsahu
nepedpokládá.
Nepedpokládá se výraznjší narušení životního prostedí, není pedpokládán ani rušivý územní rozvoj.
Návrh územního plánu bude vycházet ze základních princip udržitelného rozvoje území, které zaruují vyvážený
vztah územních podmínek pro píznivé životní prostedí, pro hospodáský rozvoj a pro soudržnost spoleenství
obyvatel území.
Píloha
Schéma rozvoje území
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