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. autorizace KA: 1929

ásti

ené zm ny .2: ást 2/1 - se týká pozemk p. . 861/2, 861/5, 861/6, v k.ú. Dolní Rychnov
- z plochy výroby a skladování - zem lská výroba (VZ)
- do plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)
ást 2/2 - se týká pozemk p. . 1059/9, 1059/10, 1059/52, 1059/53, 1059/64, v
k.ú. Dolní Rychnov
- z plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)
- do plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - intenzivní (VL1)
ást 2/3 - se týká pozemk p. . ást 1059/21, 1059/43, 1059/63, v k.ú. Dolní
Rychnov
- z plochy smí ené obytné - venkovské (SV) a plochy ve ejných
prostranství - ve ejná zele (ZV)
- do plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
ást 2/4 - se týká pozemk p. . 694, 695, v k.ú. Dolní Rychnov
- z plochy bydlení - v bytových domech (BH)
- do plochy smí ené obytné - m stské (SM)
ást 2/5 - se týká pozemk p. . 696/2, 696/3, v k.ú. Dolní Rychnov
- z plochy bydlení - plochy technické infrastruktury - in enýrské sít
(TI) a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
- do plochy smí ené obytné - m stské (SM)
V rámci zm ny .2 byla provedena aktualizace zastav ného území ke dni
27.3.2019 - p vodn stanovené hranice byly upraveny.

Termín zpracování:

b ezen 2019
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Obec Dolní Rychnov
. j.:

V Dolním Rychnov dne

Zm na . 2, kterou se m ní Územní plán Dolní Rychnov
Zastupitelstvo obce Dolní Rychnov, p íslu né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , za
pou ití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona . 500/2004
Sb., správní ád, ve zn ní pozd ích p edpis , § 13 a p ílohy . 7 vyhlá ky . 500/2006 Sb., o
územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti, ve zn ní pozd ích p edpis
vydává
Zm nu . 2 územního plánu Dolní Rychnov,
kterou se m ní Územní plán Dolní Rychnov takto:

I. Textová ást
1. V kapitole A.1. se první v ta Zastav né území je aktualizováno ke dni 12.7.2017. nahrazuje
tou Zastav né území je aktualizováno ke dni 27.3.2019. .
2. V kapitole A.6.1.1. se dopl uje do ploch s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území
a zastavitelných plochách ádek:
plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - intenzivní
VL1
3. V kapitole A.6.1.2. se dopl uje tabulka :
Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - intenzivní (VL1)
zna ka
(VL1)

vyu ití
poznámka
Je ur eno pro plochy za ízení lehké pr myslové výroby, sklad a
ostatních lehkých výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit
(velkoplo ný prodej nákupní centra), areály více firem s výrobní a
skladovací funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály,
strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická,
evozpracující, potraviná ská výroba a administrativa. V lokalit
je mo no z ídit byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.
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4. V kapitole A.6.4. se tabulka:
Pro jednotlivé druhy území se stanoví:
Funk ní
Maximální %
Minimální%
území
zastav ní
ozelen ní
pozemku
pozemku
BH
50
40
BI
40
50
BV
30
60

4+p
2+p
2+p

SV
SM
SX

40
60
40

50
30
50

2+p
4+p
2+p

RI
RZ

30
10

70
90

1+p
1+p

OV
OM
OS
OH
OX

40
40
70
10
10

40
40
30
80
0

2+p
2+p
1+p
1+p
1+p

VD
VZ
VL
VT

60
30
70
80

30
70
30
20

2+p
2+p
3+p
3+p

DS
DZ

100
100

0
0

1+p
1+p

TI

60

10

2

ZV

10

90

1+p

Maximální
podla nost

nahrazuje tabulkou:
Pro jednotlivé druhy území se stanoví:
Funk ní
Maximální %
Minimální%
území
zastav ní
ozelen ní
pozemku
pozemku
BH
50
40
BI
40
50
BV
30
60

4+p
2+p
2+p

SV
SM
SX

40
60
40

50
30
50

2+p
4+p
2+p

RI
RZ

30
10

70
90

1+p
1+p

OV
OM
OS
OH
OX

40
40
70
10
10

40
40
30
80
0

2+p
2+p
1+p
1+p
1+p

VD
VZ
VL
VL1
VT

60
30
70
90
80

30
70
30
10
20

2+p
2+p
3+p
3+p
3+p

Maximální
podla nost
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DS
DZ

100
100

0
0

1+p
1+p

TI

60

10

2

ZV

10

90

1+p

II. Grafická ást Zm ny . 2 územního plánu Dolní Rychnov
Grafická ást zm ny obsahuje vý ezy výkres :
Výkres základního len ní území M 1:10000
Hlavní výkres M 1:5000
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Od vodn ní
III. Textová ást od vodn ní Zm ny . 2 územního plánu Dolní Rychnov
1. Postup p i po ízení zm ny územního plánu
Obec Dolní Rychnov má platnou územn plánovací dokumentaci Územní plán Dolní Rychnov,
který byl vydán Zastupitelstvem obce Dolní Rychnov dne 06.06.2016 usnesením .1 a nabyl
innosti dne 23.06.2016.
Zám r po ídit zm nu .2 Územního plánu Dolní Rychnov (dále jen ÚP Dolní Rychnov ) schválilo
zastupitelstvo obce Dolní Rychnov na svém zasedání dne 31.1.2019 usnesením .5.
2. Soulad návrhu zm ny územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem
· Zm na není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky ve zn ní Aktualizace .1,
schválené vládou R dne 15.04.2015 usnesením .276 (dále jen PÚR R). Zm nou ené území
respektuje kritéria, podmínky a úkoly vyplývající z Politiky územního rozvoje eské republiky.
Jednotlivé díl í úpravy neovliv ují vý e uvedený dokument.
· Pro enou zm nu nevyplývají z Politiky územního rozvoje ádné po adavky. Zm na nemá vliv
a nadále chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn urbanistického,
architektonického a archeologického d dictví. Zm na zachovává ráz jedine né urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny. Zm na respektuje podmínky
ochrany p írody, ZPF, nezasahuje ÚSES. Zm na zachovává sídelní strukturu území. Zm na
nenavrhuje ádnou novou rozvojovou plochu.
·

·

·
·

Zm na územního plánu respektuje Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen
ZÚR KK ). Tato územn plánovací dokumentace byla vydána dne 16.09.2010 zastupitelstvem
Karlovarského kraje usnesením . ZK 223/09/10, ú innosti nabyla dne 16.10.2010. Jednotlivé
díl í úpravy neovliv ují vý e uvedený dokument. Zm nou nejsou dot eny vazby na základní sí
regionální technické a dopravní infrastruktury a krajinné vazby, ani limity vyu ití území
nadmístního významu, v etn vymezení regionálních a nadregionálních územních systém
ekologické stability.
Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byla vydána zastupitelstvem
Karlovarského kraje dne 21.06.2018, usnesením . ZK 241/06/18, s nabytím ú innosti dne 13.
ervence 2018.

·

Zm na .2 ÚP Dolní Rychnov respektuje ve ejn prosp né stavby ze ZÚR KK.
Zm na .2 ÚP Dolní Rychnov ani její díl í ásti nemají vliv na podmínky pro rozhodování o
zm nách v území v rozvojové oblasti nadregionálního významu OB12 Karlovy Vary.
Zm na .2 ÚP Dolní Rychnov ani její díl í ásti nemají vliv na pr myslovou zónu Dolní
Rychnov Silvestr ( 5 )
Dle Aktualizace . 1 ZÚR KK se území Dolního Rychnova nachází ve vlastní krajin Sokolovská
pánev (B.3) a Slavkovský les - sever (C.3).
Zm nou nejsou dot eny vazby na základní sí regionální technické a dopravní infrastruktury,
krajinné vazby ani limity vyu ití území nadmístního významu v etn vymezení regionálních a
nadregionálních územních systém ekologické stability.
Zm na nemá vliv na koordinaci vyu ívání území z hlediska ir ích vztah .

·

Význam a funkce obce ve struktu e osídlení se zm nou nezm ní.

·
·
·

3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území a po adavky na ochranu nezastav ného území
· Zm na není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a po adavky na ochranu nezastav ného
území.
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4. Soulad s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
· Zm na .2 Územního plánu Dolní Rychnov je zpracována v souladu s po adavky stavebního
zákona a jeho provád cích právních p edpis .
5. Soulad s po adavky zvlá tních právních p edpis a stanovisky dot ených orgán podle
zvlá tních právních p edpis , pop ípad s výsledkem ení rozpor
· Zm na . 2 ÚP Dolní Rychnov byla zpracována v souladu s po adavky zvlá tních právních
edpis a se stanovisky dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis .
6. Zpráva o vyhodnocení vliv na udr itelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení vliv na ivotní prost edí
· Navr enou zm nou nedochází ke zm
koncepce platného územního plánu. V území
eném
zm nou se nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast, území NATURA 2000.
ené
ásti zm ny jsou malého rozsahu a jsou v inou v sou asn zastav ném území. P edm tná
zm na umo ní p irozený vývoj v ené ásti obce.
· S ohledem na charakter navr ené zm ny byl dot enými orgány vylou en vliv na evropsky
významné lokality a pta í oblasti a dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv
zm ny na ivotní prost edí a posouzení vlivu na udr itelný rozvoj území ani na zpracování
variantního ení.
· Zm na .2 nem ní po adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající kvality, v
souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí zne
ujících látek, jak
jsou stanovené v platném územním plánu.
7. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
· Vzhledem ke skute nosti, e dot eným orgánem nebylo po adováno zpracování vyhodnocení
vliv zm ny územního plánu na udr itelný rozvoj území, nebylo k vý e uvedenému uplatn no ani
stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, v platném zn ní.
8. Sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledn no, s uvedením
záva ných d vod , pokud n které po adavky nebo podmínky zohledn ny nebyly
· Vzhledem ke skute nosti, e dot eným orgánem nebylo po adováno zpracování vyhodnocení
vliv zm ny územního plánu na udr itelný rozvoj území, nebylo k vý e uvedenému uplatn no ani
stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, v platném zn ní.
9. Komplexní zd vodn ní p ijatého
ení v etn vybrané varianty
· V rámci zm ny .2 byla provedena aktualizace zastav ného území ke dni 27.3.2019 v celém
správním území obce - p vodn stanovené hranice byly upraveny dle aktuálního stavu.
· Zm nou 2/1 - jsou navr eny plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV) - zm na
í pouze zm nu typu funk ní plochy z plochy výroby a skladování - zem lská výroba (VZ)
na BV. Urbanistická koncepce navr ená zm nou í návaznost na ji vymezené plochy funk
za azené jako plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV) - tím se zde umo ní slou it
ené plochy s okolními.
ená plocha je obklopena stávající zástavbou. Zm na se týká
pozemk p. . 861/2, 861/5, 861/6 v k.ú. Dolní Rychnov.
· Zm nou 2/2 - jsou navr eny plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL) - zm na
í
pouze zm nu typu funk ní plochy z plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - intenzivní
(VL1) na VL. Urbanistická koncepce navr ená zm nou í novou plochu VL1 z d vodu úpravy
regulativ dle aktuálních pot eb stávajícího areálu výroby.
ené území je z velké ásti
zastav no objekty. Zm na se týká pozemk p. . 1059/9, 1059/10, 1059/52, 1059/53, 1059/64 v
k.ú. Dolní Rychnov.
· Zm nou 2/3 - jsou navr eny plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) - zm na í pouze
zm nu typu funk ní plochy z plochy smí ené obytné - venkovské (SV) a plochy ve ejných
prostranství - ve ejná zele (ZV) na DS. Urbanistická koncepce navr ená zm nou í zkvalitn ní
dopravního napojení stávajícího areálu výroby a zaji ní pot ebného parkování.
ená plocha
navazuje na stávající zástavbu. Zm na se týká pozemk p. . ást 1059/21, 1059/43, 1059/63 v
k.ú. Dolní Rychnov.
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·

·

·

Zm nou 2/4 - jsou navr eny plochy smí ené obytné - m stské (SM) - zm na
í pouze zm nu
typu funk ní plochy z plochy bydlení - v bytových domech (BH) na SM. Urbanistická koncepce
navr ená zm nou
í návaznost na ji vymezené plochy funk
za azené jako plochy smí ené
obytné - m stské (SM) - tím se zde umo ní slou it
ené plochy s okolními.
ené území je
z velké ásti zastav no objekty. Tímto
ením v území nevzniká nová solitérní plocha a
návaznost na sousední území umo ní p irozený rozvoj. Zm na se týká pozemk p. . 694, 695 v
k.ú. Dolní Rychnov.
Zm nou 2/5 - jsou navr eny plochy smí ené obytné - m stské (SM) - zm na
í pouze zm nu
typu funk ní plochy z plochy bydlení - plochy technické infrastruktury - in enýrské sít (TI) a
plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) na SM. Urbanistická koncepce navr ená zm nou
í návaznost na ji vymezené plochy funk
za azené jako plochy smí ené obytné - m stské
(SM) - tím se zde umo ní slou it
ené plochy s okolními.
ené území je z velké ásti
zastav no objekty. Tímto
ením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na
sousední území umo ní p irozený rozvoj. Zm na se týká pozemk p. . 696/2, 696/3 v k.ú. Dolní
Rychnov.
Zm nou 2 nejsou
eny - pozemky p. . 696/1, 696/4, 697/1, 697/15 v k.ú. Dolní Rychnov.
Pozemky jsou dle platného územního plánu za azeny do ploch smí ených obytných - m stských
(SM) - byl zde po adavek na zm nu umo ující bydlení v RD/BD, slu by, neru ící výrobu
(truhlárnu) - tomuto po adavku plocha SM vyhovuje. Zm nu na uvedených pozemcích není
nutno it.

10. Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
· Návrh zm ny umo uje dopln ní zastav ného území. Je
eno vhodné a ú elné vyu ití
zastav ného území a zastavitelných ploch dle obecných po adavk m na urbanistickou strukturu.
· Návrhem zm ny územního plánu budou zaji ny pot ebné plochy pro výrobu, které zajistí
roz ení pracovních p íle itostí a zajistí stabilizaci sídla. D sledky navr eného
ení nejsou
v rozporu s ochranou p írody a krajinného rázu.
· Rozvoj je v posledních letech pozitivn ovlivn n blízkostí Sokolova a z toho vyplývajícího zájmu
o práci a bydlení.
11. Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích územních vztah
· Zm na nemá vliv na koordinaci vyu ívání území z hlediska ir ích vztah .
·
sto Sokolov má platný Územní plán Sokolov a jeho vydanou Zm nu . 1 a rozpracovanou
Zm nu . 2.
·
sto B ezová má platný Územní plán m sta B ezová a jeho úpravu .1 a 2 sm rné ásti,
vydanou Zm nu . 1 a 2 Územního plánu m sta B ezová a rozpracovaný Územní plán B ezová.
· Návrh Zm ny ÚP nekoliduje s územn plánovací dokumentací sousedních m st.
12. Vyhodnocení spln ní po adavk zadání, pop ípad vyhodnocení souladu
- se schváleným výb rem nejvhodn í varianty a podmínkami k její úprav v p ípad postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona, s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v
ípad postupu podle § 51 odst. 3
- stavebního zákona, s pokyny k úprav návrhu územního plánu v p ípad postupu podle § 54
odst. 3 stavebního
- zákona, s rozhodnutím o po ízení územního plánu nebo jeho zm ny a o jejím obsahu
v p ípad
- postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
· Schválené zadání pro tuto zm nu územního plánu bylo spln no.
· Návrh
ení zm ny územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených pokyn schváleného
zadání.
· Pozemky p. . 696/1, 696/4, 697/1, 697/15 v k.ú. Dolní Rychnov nejsou eny, vzhledem k tomu,
e jsou dle platného územního plánu za azeny do ploch smí ených obytných - m stských (SM).
Po adavek byl na zm nu umo ující bydlení v RD/BD, slu by, neru ící výrobu (truhlárnu) tomuto po adavku plocha SM vyhovuje. Zm nu na uvedených pozemcích není nutno it.
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·

ást pozemku p. . 1059/21 v k.ú. Dolní Rychnov je dopln n do zm ny 2/3. Je
en z d vodu
souladu se stávajícím stavem - p ístupové komunikace k enému území. V ásti, kde se dnes
nachází komunikace, jsou dle platného územního plánu plochy ve ejných prostranství - ve ejná
zele (ZV).

13. Vý et zále itostí nadmístního významu, které nejsou
eny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení
· Zm na územního plánu neobsahuje zále itosti nadmístního významu, které by nebyly
eny
v ZÚR KK.
14. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk
pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

navrhovaného

ení na zem

lský p dní fond a

Vyhodnocení d sledk navrhované zm ny .2 na zem lský p dní fond dle p ílohy 3
vyhlá ky .13/1994 sb.
Zem lská p da je hodnocena na základ bonitovaných p dn ekologických jednotek - BPEJ
(455 v R) p i rovnocennosti v ech hodnocených slo ek.

zm na íslo
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5

Lokality ZPF
je v zastav ném území pro bydlení - nevyhodnocuje se ZPF
ostatní plochy, zastav né plochy a nádvo í - nevyhodnocuje se ZPF
ást ostatní plochy - nevyhodnocuje se ZPF a ást zm na funkce u ásti
lokality 17 = SV (na 55 = DS)
zastav né plochy a nádvo í - nevyhodnocuje se ZPF
ostatní plochy, zastav né plochy a nádvo í - nevyhodnocuje se ZPF
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TABULKA "VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO
íslo
zm ny

ENÍ NA ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND" - ZM NA VYU ITÍ
Zábor ZPF podle t íd
ochrany (ha)

Zp sob vyu ití plochy
vodní
nové

Celkový
zábor
(ha)
vodní
nové

Celkový
zábor
ZPF
(ha)
vodní
nové

17

Plochy smí ené obytné

2,14
2,08

2,14
2,08

2,14
2,08

2,14
2,08

55

Plochy dopravní infrastruktury

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

íslo
lokality
ZPF
vodní
nové

2/3

ZÁBOR ZPF CELKEM

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
Orná
da

Chmelnice

Vinice

Zahrady
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Ovocné
sady

Trvalé
travní
porosty

Poznámka
I. II.

III.

IV.

V.
Lokalita schválená
v ÚP
zmen ena o 0,06
Lokalita 55 - zm na
vyu ití (odd lena od
vodní lokality 17)

Lokalita 55 (zábor celkem 0,06ha) je vyu ita pro rozvoj ploch dopravní infrastruktury, zábor orné
dy = 0,06ha ve IV.t íd ochrany - je sou ástí platného územního plánu, jedná se o plochu
ur enou pro dopravu (parkovi ) v platném zastavitelném území, které bezprost edn navazuje na
sou asn zastav né území (p ístupovou komunikaci). V platném územím plánu byla tato plocha
ur ena pro plochy smí ené obytné ( ást lokality 17).
Ze zm n vyplývající zábor zem lského a lesního p dního fondu v plném rozsahu respektuje
ÚSES a nedotýká se jeho prvk a ploch.
Dot ené pozemky PUPFL:
Lesní pozemky nejsou zm nou .2 dot eny.
Meliorované plochy:
Na plo e navrhované zm ny nejsou meliorované plochy.
Objekty zem lské prvovýroby:
Na území navrhované zm ny nejsou objekty zem

lské prvovýroby.

Stanovené dobývací prostory:
V území eném zm nou nejsou stanoveny dobývací prostory.
V zájmovém území je evidováno chrán né lo iskové území (CHLÚ).
Chrán ná lo isková území:
íslo CHLÚ Název
08170000

Tisová I.

Surovina

Organizace

Uhlí hn dé, stopové a
vzácné prvky

Navrhovaný zábor zem
celkem 0,06 ha.

26348349

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov

lského p dního fondu zasahující do chrán ného lo iskového území je

Ve výkresové ásti zm ny .2 jsou hranice zastav ného území aktualizovány ke dni 27.3.2019.
V celém správním území obce byly p vodn stanovené hranice upraveny dle aktuálního stavu.
Do zastav ného území byly nov zahrnuty pozemky, na kterých stojí objekt (p ípadn jednozna
k objektu pat í), nebo pozemky, na které je vydáno územní rozhodnutí.
Jedná se o území:
- zastavitelná plocha Z4 - p.p. . 857/4 (stojí zde objekty), p.p. . 857/2 (malý pruh pozemku, který
je zcela obklopen zastav nými pozemky) - jsou za azeny do zastav ného území - viz. grafická
ást
- zastavitelná plocha Z3/2 - p.p. . 827/88 (v etn st.p. 827/101) (okolí RD) - jsou za azeny do
zastav ného území - viz. grafická ást
V souladu s ustanovením § 58 odst. 3, zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu (Stavební zákon), v platném zn ní, se zastav né území vymezuje v územním plánu a
aktualizuje se jeho zm nou.
Záv r
V návrhu zm ny .2 byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu.
U zm ny . 2 je navrhované ení výhodné z následujících d vod :
· V míst navrhované zm ny .2/1 jsou pozemky v zastav ném území a jsou ur eny pro bydlení.
· V míst navrhované zm ny .2/2, 2/4 a 2/5 jsou pozemky za azeny do ostatních ploch nebo do
zastav ných ploch a nádvo í.
· V míst navrhované zm ny . 2/3 ÚP se nachází IV.t ída ochrany zem lského p dního
fondu. Navrhovaná plocha zm ny je ena v t íd ochrany, která je vyu itelná i pro výstavbu.
ené území je z hlediska ZPF ji
eno (vyhodnoceno) v platném územním plánu.
Do IV. t ídy ochrany zem lské p dy jsou sdru eny p dy s p evá
podpr
rnou produk ní
schopností v rámci p íslu ných klimatických region , s jen omezenou ochranou, vyu itelné i
pro výstavbu.
· Na základ rozboru zm ny je mo né konstatovat, e p vodní rozsah záboru zem lského
dního fondu schválený v platném územním plánu se neroz uje.
· Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas p i odnímání p dy ze zem lského
dního fondu.
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15. Rozhodnutí o námitkách v etn samostatného od vodn ní
Bude eno a dopln no a v dal í fázi zpracování zm ny.
16. Vyhodnocení p ipomínek
Bude eno a dopln no a v dal í fázi zpracování zm ny.
17. Srovnávací text s vyzna ením zm n
Srovnávací text p ilo en v rozsahu návrhu pro zpracování úplného zn ní:
Zm nou je dot ena kapitola A.1. strana 4 :

A.1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území je aktualizováno ke dni 12.7.2017.
Zastav né území je aktualizováno ke dni 27.3.2019.
Zastav ná území jsou vyzna ena v grafické p íloze:
A.1. - Výkres základního len ní
A.2. - Hlavní výkres
A.3. - Koncepce dopravní infrastruktury
A.4. - Koncepce technické infrastruktury

Zm nou je dot ena kapitola A.6.1.1. strana 13-14 :

A.6.1.1. Funk ní uspo ádání území
Funk ní uspo ádání území stanoví územní plán v grafické p íloze A.2. - Hlavní výkres v m ítku 1 : 5 000, v
je území obce len no na plochy s rozdílným zp sobem vyu ití.
Pro ka dou plochu s rozdílným zp sobem vyu ití jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a za ízení,
které v n m je mo no umis ovat, p ípadné ne ádoucí vlivy nesmí ru it hlavní funkci.
Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných plochách:
plochy bydlení - v bytových domech
BH
plochy bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské
BI
plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské
BV
plochy smí ené obytné - m stské
SM
plochy smí ené obytné - venkovské
SV
plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím
SX
plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RI
plochy rekreace - zahrádkové osady
RZ
plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura
OV
plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední
OM
plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení
OS
plochy ob anského vybavení - h bitovy
OH
plochy ob anského vybavení - se specifickým vyu itím
OX
plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba
VD
plochy výroby a skladování - lehký pr mysl
VL
plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - intenzivní
VL1
plochy výroby a skladování - t ký pr mysl a energetika
VT
plochy výroby a skladování - zem lská výroba
VZ
plochy dopravní infrastruktury - silni ní
DS
plochy dopravní infrastruktury - elezni ní (drá ní)
DZ
plochy technické infrastruktury - in enýrské sít
TI
plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele
ZV
Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území:
plochy vodní a vodohospodá ské
plochy lesní - hospodá ské
plochy lesní - ochranné
plochy p írodní
plochy zem lské - travní
plochy zem lské - orné
plochy smí ené nezastav ného území - lesnické
plochy smí ené nezastav ného území - rekrea ní nepobytové
plochy ob anského vybavení - sport - golfová h
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W
NL1
NL2
NP
NZ1
NZ2
NSl
NSr
OS1

Zm nou je dot ena kapitola A.6.1.2 strana 14-18 :

A.6.1.2. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách
Plochy bydlení - v bytových domech (BH)
zna ka
vyu ití
poznámka
(BH)
Jsou ur eny pro bydlení m stské ve vícepodla ních bytových domech
s mo ným malým podílem inností vázaných p evá
k bytovému fondu.
ípustné je zde umis ovat stavby sídli tního typu, vícepodla ní viladomy a
dále blokové i bodové stavby bydlení s dopl kovým vyu itím pro drobné
za ízení maloobchodu, slu by, ve ejné stravování, kulturu, sport,
zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící pro vymezenou lokalitu. Dále je zde
ípustné umis ovat stavby pro sociální pé i, kolství a vzd lání.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI)
zna ka
vyu ití
poznámka
(BI)
Je ur eno pro bydlení a umis ují se v n m stavby rodinných dom
stského a p ím stského charakteru s mo ným malým podílem inností
vázaných p evá
k obytné funkci.
ípustné je zde umis ovat stavby viladom a dále stavby pro maloobchod,
slu by, ve ejné stravování, kulturu, sport, zdravotnictví a drobnou výrobu,
slou ící pro vymezenou lokalitu. Dále je zde p ípustné umis ovat stavby pro
drobná ubytovací za ízení, sociální pé i, kolství a vzd lání.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekt gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)
zna ka
vyu ití
poznámka
(BV)
Jsou ur eny pro nízkopodla ní bydlení v domech vesnického charakteru (do
dvou nadzemních podla í s vyu itelným podkrovím) s mo ností chovatelského
a p stitelského zázemí za ú elem samozásobení.
ípustné je zde umis ovat stavby rodinných dom , a dále stavby bydlení
s dopl kovým vyu itím pro maloobchod, slu by, ve ejné stravování, kulturu,
sport, zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící pro vymezenou lokalitu.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
zna ka
vyu ití
(SV)
Jsou ur eny pro bydlení vesnického typu se st edním podílem
hospodá ské slo ky a dal ími dopl kovými funkcemi: maloobchod,
slu by, ve ejné stravování a ve ejné ubytování a kultura.
ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , stavby pro
administrativu, zdravotnictví a sociální pé i, kolství, vzd lání,
za ízení drobné výroby a slu eb, které nenaru ují po adavky na
bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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poznámka
V zastavitelné plo e Z8 je
podmínka
prokázat
v územním
resp.
stavebním
ízení
nep ekro ení maximální
ípustné hladiny hluku
v chrán ných vnit ních i
venkovních prostorech
staveb a venkovních
prostorech.

Plochy smí ené obytné - m stské (SM)
zna ka
vyu ití
(SM)
Je ur eno pro maloobchod, slu by, ve ejné stravování a ve ejné
ubytování, kulturu, láze ství a bydlení m stského typu.
ípustné jsou zde stavby bytových a rodinných dom
m stského
a p ím stského charakteru, stavby láze ských objekt , stavby pro
administrativu, kolství, zdravotnictví a sociální pé i, a stavby pro
sport, rozhledny, za ízení drobné výroby a slu eb, které neru í
bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

poznámka
V zastavitelné plo e Z7 je
podmínka prokázat
v územním resp.
stavebním ízení
nep ekro ení maximální
ípustné hladiny hluku
v chrán ných vnit ních i
venkovních prostorech
staveb a venkovních
prostorech.

Plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím (SX)
zna ka
vyu ití
poznámka
(SX)
Jsou ur eny pro golfové klubovny s mo ností ve ejného ubytování se
st edním podílem hospodá ské slo ky a dal ími dopl kovými funkcemi:
maloobchod, slu by a ve ejné stravování.
ípustné jsou zde dále stavby pro golfové klubovny, zdravotnictví a sociální
pé i, vzd lání, za ízení drobné výroby a slu eb, které nenaru ují po adavky
na bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
zna ka
vyu ití
poznámka
(RI)
Je ur eno pro rodinnou (individuální) rekreaci a chatové lokality
(osady).
ípustné je zde umis ovat objekty individuální rekreace se
zastav nou plochou v etn verand, vstup a podsklepených teras
maximáln 100 m2 v urbanizovaných plochách.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
zna ka
vyu ití
poznámka
(RZ)
Jsou ur eny pro plochy zahrádká ských osad.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat pouze zahrádká ské
chaty se zastav nou plochou v etn verand, vstup a podsklepených
teras maximáln 25 m2 a dopl kové vybavení slou ící pro obsluhu
vymezené lokality za p edpokladu, dodr ení pro plochu
charakterického vysokého podílu zelen .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
zna ka
vyu ití
poznámka
(OV)
Jsou ur eny pro p evá
nekomer ní ob anskou vybavenost ve ejnou správu, kolství, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální
pé i, administrativu, po ty.
ípustné jsou stavby pro ve ejné stravování, slu by, archivy,
policii, v du a výzkum, areály A R a hasi ské záchranné sbory.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)
zna ka
vyu ití
poznámka
(OM)
Jsou ur eny pro plochy p evá
komer ní ob anské vybavenosti slou ící nap íklad pro maloobchod, ubytování, ve ejné stravování a
slu by.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné aktivity skladovacích areál ,
výzkumná za ízení, datové archivy a administrativa, vliv inností
na t chto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenaru uje
sousední plochy bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
zna ka
vyu ití
poznámka
(OS)
Jsou ur eny pro sport
innosti spojené s aktivní nebo pasivní
regenerací lidského organismu ve sportovních za ízeních, pro h
sportovní haly, stadiony a bazény.
ípustné je zde umis ovat stavby pro sport, klubovny, technické
zázemí h
, st elnice a slu by spojené se sportovními aktivitami.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH)
zna ka
vyu ití
poznámka
(OH)
Jsou ur eny pro plochy zelen h bitov
ve ejná a vyhrazená
poh ebi . Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby
dopl kových vybavení. Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ob anského vybavení - se specifickým vyu itím (OX)
zna ka
vyu ití
poznámka
(OX)
Jsou ur eny pro cvi né plochy.
ípustné je zde umis ovat cvi
, stavby pro sport
innosti
spojené s aktivní regenerací lidského organismu ve sportovních
za ízeních, technické zázemí h
a st elnice. Nep ípustné jsou
ostatní ú ely vyu ití.
Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD)
zna ka
vyu ití
poznámka
(VD)
Jsou ur eny pro drobnou výrobu v etn výrobních i nevýrobních slu eb,
servisní provozy a sklady p evá
v objektech drobných m ítek.
ípustné jsou zde stavby pro administrativu, správu, v du a výzkum,
ve ejné stravování, maloobchod, stavby pro sport, ve ejné erpací
stanice pohonných hmot, areál po ární stanice, areál technických slu eb
a byt správce (majitele) za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy výroby a skladování - t ký pr mysl a energetika (VT)
zna ka
vyu ití
poznámka
(VT)
Je ur eno pro umis ování staveb pro t ký pr mysl a energetiku s
ípadným negativním vlivem nad p ípustnou míru mimo areál a
která proto není mo né umis ovat v jiných územích.
ípustné jsou zde za ízení t ké pr myslové výroby a sklad ,
stavební dvory, za ízení na údr bu technického vybavení a
komunikací, stavby pro v du a výzkum, administrativu, ve ejné
stravování, nákupní centra, ve ejné erpací stanice pohonných
hmot, areál po ární stanice. V lokalit je mo no z ídit byt správce
za ízení. Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)
zna ka
vyu ití
poznámka
(VL)
Je ur eno pro plochy za ízení lehké pr myslové výroby, sklad a
ostatních lehkých výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit
(velkoplo ný prodej nákupní centra), areály více firem s výrobní a
skladovací funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály,
strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická,
evozpracující, potraviná ská výroba a administrativa. V lokalit
je mo no z ídit byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.
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Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - intenzivní (VL1)
zna ka
(VL1)

vyu ití
poznámka
Je ur eno pro plochy za ízení lehké pr myslové výroby, sklad a
ostatních lehkých výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit
(velkoplo ný prodej nákupní centra), areály více firem s výrobní a
skladovací funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály,
strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická,
evozpracující, potraviná ská výroba a administrativa. V lokalit
je mo no z ídit byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.

Plochy výroby a skladování - zem
zna ka
vyu ití
(VZ)

lská výroba (VZ)
poznámka

Jsou ur eny pro plochy za ízení zem lské výroby, drobné výroby,
výrobní i nevýrobní slu by a sklady.
ípustné jsou zde stavby pro ivo nou i rostlinnou výrobu, pro
drobnou výrobu, servisní provozy a sklady, administrativu, správu,
du a výzkum, ve ejné stravování a byt správce za ízení (majitele).
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
zna ka
vyu ití
poznámka
(DS)
Jsou ur eny pro dopravní obslu ná za ízení a koridory pro
dopravní silni ní sí .
ípustné jsou stavby pro silnice a místní komunikace, v etn
pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, nap íklad
náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen , a
dále pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení,
nap íklad autobusová nádra í, terminály, odstavná stání pro
autobusy a nákladní automobily, hromadné a adové gará e a
odstavné a parkovací plochy, p ekladi , ve ejná prostranství, p í
komunikace, cyklistické stezky a trasy, hipostezky, areály údr by
pozemních komunikací. Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy dopravní infrastruktury - elezni ní (drá ní) (DZ)
zna ka
vyu ití
poznámka
(DZ)
Je ur eno pro dopravní obslu ná za ízení a koridory pro eleznici.
ípustné jsou stavby pro provoz dráhy, v etn násp , zá ez ,
op rných zdí, most , koleji a doprovodné zelen , dále pozemky
za ízení pro elezni ní dopravu, nap íklad stanice, zastávky,
nástupi , provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
ekladi
a správních budov. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.
Plochy technické infrastruktury - in enýrské sít (TI)
(TI)
Jsou ur eny pro technickou infrastrukturu a obsluhu území
s nároky na plochu.
ípustné jsou stavby a areály pro vodovody, kanalizace,
elektrorozvody, plyn, teplo, spoje, RR vysíla e, produktovody. Dále
jsou p ípustné areály a stavby pro technické slu by obce (údr ba
obce). Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele (ZV)
(ZV)
Jsou ur eny pro významné plochy sídelní zelen v etn vodních
ploch s funkcí okrasnou, ochrannou a relaxa ní.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení. Dále je na t chto plochách p ípustné umis ovat stavby a
za ízení pro retenci vody v krajin a stavby a za ízení pro podporu
ekologické stability krajiny nap . mok ad, polder, t
apod..
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Zm nou je dot ena kapitola A.6.4.. strana 22-23 :

A.6.4. Regulativy prostorového vyu ití
Pro regulaci prostorového vyu ití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového vyu ití území:
a) maximální procento zastav ní pozemku - udává maximální procentní podíl zastav né plochy v ech
objekt k celkové plo e pozemku nebo pozemk areálu.
b) minimální procento ozelen ní pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevn ných ploch zelen
k celkové plo e pozemku nebo pozemk areálu.
c)

maximální podla nost - udává maximální po et nadzemních podla í objektu, p em posuzovaná
konstruk ní vý ka podla í je stanovena max. 4,2 m. Stavby s vy í konstruk ní vý kou nesmí svým
sou tem konstruk ních vý ek p ekro it násobek maximální posuzované konstruk ní vý ky a po tu
nadzemních podla í.

Pro ú ely stanovení maximálního procenta zastav ní a minimálního procenta ozelen ní pozemku ur eného
pro výstavbu se rozli uje:
a) zastav ná ást pozemku a vodními plochami
b) ozelen ná ást pozemku
c) ostatní nezastav ná ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, manipula ní plocha atd.)
Pro jednotlivé druhy území se stanoví:
Funk ní
Maximální %
Minimální%
území
zastav ní
ozelen ní
pozemku
pozemku
BH
50
40
BI
40
50
BV
30
60

4+p
2+p
2+p

SV
SM
SX

40
60
40

50
30
50

2+p
4+p
2+p

RI
RZ

30
10

70
90

1+p
1+p

OV
OM
OS
OH
OX

40
40
70
10
10

40
40
30
80
0

2+p
2+p
1+p
1+p
1+p

VD
VZ
VL
VL1
VT

60
30
70
90
80

30
70
30
10
20

2+p
2+p
3+p
3+p
3+p

DS
DZ

100
100

0
0

1+p
1+p

TI

60

10

2

ZV

10

90

1+p

Maximální
podla nost
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i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako sou ást
objektu (nap . st ní zahrada atd.).
V p ípad , e území, kde je povolena maximální podla nost 2 a více, bude zastav no halovým objektem,
nahrazuje se p vodní podla nost pouze vý kovým parametrem, který ur uje maximální vý ku celého objektu do
15m.

IV. Grafická ást od vodn ní Zm ny . 2 územního plánu Dolní Rychnov
Grafická ást od vodn ní zm ny obsahuje vý ez výkresu:
Koordina ní výkres M 1:5000
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu M 1:5000

Pou ení
Proti Zm
. 2 územního plánu Dolní Rychnov vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat
opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd ích p edpis ).

.
starosta obce

.
místostarosta obce
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