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Obec Veliš 

Č.j.:          Ve Veliši 
 

 

 

Změna č. 1  
územního plánu Veliš 

Zastupitelstvo obce Veliš, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, za použití § 188 odst. 3 a § 55a, stavebního zákona, dále 

za použití § 16 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,  

v y d á v á  

změnu č. 1 územního plánu Veliš, schváleného usnesením zastupitelstva obce dne 

25. 11. 2016, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce 

Veliš č. 151/2016, která nabyla účinnosti dne 15. 12. 2016. 

 

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: 

Textová část: 

1. V kapitole a) Vymezení zastavěného území, se celý odstavec mění takto: 
„Hranice zastavěného území byla aktualizována změnou č. 1 k datu 
15. 6. 2019. Vymezeno je 7 samostatných zastavěných území, která jsou 
zakreslena ve výkrese 01 Výkres základního členění území a 02 Hlavní 
výkres.“ 

2. V kapitole c.2) Vymezení zastavitelných ploch, se doplňuje v odstavci 
Nespery za zastavitelnou plochu Z 13 – Nespery  - východ následujicí text: 

„Z1-1 Nespery – severovýchod 

 bydlení smíšené obytné venkovské (SV) 

omezení plochy:  

 ochranné pásmo silnice III. třídy. 

Z1-2 Nespery – jih 

 bydlení smíšené obytné venkovské (SV). 

Z1-3 Nespery - západ 

 bydlení smíšené obytné venkovské (SV).“ 
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Údaje o počtu listů Změny č. 1 územního plánu Veliš a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části: 

Textová část návrhu Změny č. 1 územního plánu Veliš obsahuje 4 číslované strany 
(z toho 2 úvodní).  

Grafická část: 
Návrh Změny č. 1 územního plánu Veliš obsahuje výkresy: 
 
01 Základní členění území - výřez Nespery     1: 5 000 
02 Hlavní výkres – výřez Nespery      1: 5 000 
03 Hlavní výkres – výřez Sedlečko      1: 5 000 
 

 
 

Odůvodnění  
Změny č. 1 územního plánu Veliš 

Obsah:  
(Obsah odůvodnění a jeho členění byly ponechány v souladu s platným územním 
ÚP Veliš) 

a) Postup při pořízení územního plánu 
b) Výsledek přezkoumání územního plánu 

b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

b.2) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území 

b.3) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
b.4) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 
b.4.1) Ochrana obyvatelstva 
b.4.2) Vyhodnocení stanovisek došlých ke společnému jednání 
b.4.3) Vyhodnocení stanovisek došlých k veřejnému projednání 

c) Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 písm. a) - f) stavebního zákona 
c.1) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 
c.2) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 

základní informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
c.3) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
c.4) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 

stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

c.5) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
c.5.1) Vymezení zastavěného území 
c.5.2) Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce 

a podmínek pro ochranu kulturních, architektonických 
a přírodních hodnot 

c.5.3) Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení 
zastavitelných ploch a ploch přestavby 

c.5.4) Odůvodnění řešení systému sídelní zeleně 
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c.5.5) Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek 
pro její umísťování 

c.5.5.1) Doprava - silniční doprava, hromadná doprava, místní 
a ostatních veřejné komunikace, doprava v klidu, pěší 
doprava, turistické a cyklistické trasy 

c.5.5.2) Energetika – zásobování elektrickou energií, zásobování 
teplem, plynem, spoje 

c.5.5.3) Vodní hospodářství – zásobování vodou, odvádění a likvidace 
odpadních vod, vodní toky a plochy, meliorace a závlahy 

c.5.5.4) Hygiena prostředí, zdravé životní podmínky 
c.5.5.5) Odůvodnění řešení občanského vybavení 
c.5.5.6) Odůvodnění řešení veřejného prostranství 
c.5.6) Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení 

ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
nerostů 

c.5.6.1) Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability 
c.5.6.2) Prostupnost krajiny 
c.5.6.3) Opatření k protierozní ochraně půdy 
c.5.6.4) Vodohospodářská a protipovodňová opatření 
c.5.6.5) Dobývání nerostů 
c.5.6.6) Pozemkové úpravy 
c.5.7) Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití a prostorové 

uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití 
c.5.8) Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření, staveb a opatření a ploch pro asanaci 
c.5.9) Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování 

o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie 
c.5.10) Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 
c.5.11) Odůvodnění stanovení změn v území (etapizace) 
c.5.12) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu 

k rozboru  udržitelného rozvoje území 
c.5.12) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
d) Náležitosti vyplývající z přílohy 7 vyhlášky 500/2006 Sb., část 

II. odst. 1a)d) 
d.1) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

v území 
d.2) Vyhodnocení splnění požadavků zadání  
d.3) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 

v Zásadách územního rozvoje 
d.4) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
d.4.1) Zemědělský půdní fond 
d.4.2)  Pozemky určené k plnění funkce lesa 

e) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
f) Vyhodnocení připomínek 
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Grafická část odůvodnění 

05 Předpokládané zábory půdního fondu (výřezy výkresů)  1 : 5 000 
 

Příloha odůvodnění 

Textová část ÚP Veliš ve znění Návrhu Změny č. 1 (sledování změn textu závazné 
části ÚP Veliš ) 
 

 

a) Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu 

doplní pořizovatel 

b) Výsledek přezkoumání územního plánu 
(podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a § 53 odst. 5 a) stavebního zákona) 

b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

(viz § 53 odst. 4 a) stavebního zákona) 

Přezkoumání souladu návrhu s politikou územního rozvoje 

Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 z roku 
2015, nevyplývají pro řešení Změny č. 1 ÚP Veliš žádné specifické úkoly. Obec se 
nenachází v žádné rozvojové nebo specifické oblasti, ani rozvojové ose, 
stanovené tímto dokumentem.  

Při řešení Změny č. 1 ÚP Veliš je nutné respektování obecných celorepublikových 
priorit územního plánování vyplývajících z PÚR ČR pro zajištění udržitelného 
rozvoje uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32, stejně jak bylo 
dáno v ÚP Veliš: 

(14) chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, zachovat 
jedinečný ráz území a být v souladu s citlivým přístupem k vyváženému 
všestrannému rozvoji obce; zajistit územní ochranu jedinečných hodnot území 
a vyvážený všestranný rozvoj; 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj 
primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné 
půdy a ekologických funkcí krajiny; 

(15) předcházet vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel; 

 (16) při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro 
volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti o mezovat nežádoucí srůstání 
sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny; 

(26) nevymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a neumísťovat do 
nich veřejnou infrastrukturu; 
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(28) pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 
řešení ve všech dlouhodobých souvislostech. 

Tyto priority jsou ve Změně č. 1 ÚP Veliš respektovány. 

Přezkoumání souladu návrhu s ÚPD vydanou krajem 

Pro řešené území jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady 
územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) vydané na základě usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011, ve znění 
Aktualizace č. 1 účinné od 26. 8. 2015.  

Při řešení Změny č. 1 ÚP Veliš jsou respektovány všechny úkoly vyplývající pro 
území obce a všechny nadmístní systémy ochrany přírody a krajiny, dopravní 
a technické infrastruktury a ostatní limity podle ZÚR SK.  

ochrana přírody a krajiny: 

 Natura 2000 - Evropsky významná lokalita CZU0213069 Sedlečský potok; 

 Natura 2000 - Evropsky významná lokalita CZ0213009 Vlašimská Blanice; 

 chráněné území Chráněná krajinná oblast Blaník – 3. zóna. 

dopravní infrastruktura: 

 silnice III. třídy a jejich ochranná pásma. 

technická infrastruktura: 

 plynovod VTL DN 500 a DN 700 a jejich ochranná a bezpečnostní pásma; 

 nadzemní elektrické vedení VVN 400kV, VN 22kV a jejich ochranná pásma; 

 radioreleové paprsky. 

nerostné suroviny: 

 poddolované území č. 2311016 v lokalitě Veliš – Hříva. 

Návrh Změny č. 1 ÚP Veliš je v souladu s výše uvedenou nadřazenou územně 
plánovací dokumentací. 

 

Přezkoumání souladu návrhu s územně analytickými podklady (ÚAP) 

Pro území obce Veliš jsou zpracované územně analytické podklady ORP Vlašim - 
úplná aktualizace z roku 2016.  

Územní plán je navržen v souladu se závěry a úkoly vyplývajícími ze swot analýzy 
ÚAP pro obec Veliš: 

 navrhne koncepci krajinné i obecní zeleně s požadavkem na její stabilizaci 
a další rozšíření;  

 navrhne možnosti zalesnění nebo vytvoření jiných ekologicky stabilních 
ploch;  

 stabilizuje vhodné plochy pro bydlení;  

 vymezí případné plochy pro bydlení s ohledem na možnost zkapacitnění 
dopravního napojení D1 – D3;  

 vytvoří podmínky pro další možnost rozšíření zemědělské činnosti v obci;  

 vytvoří požadavek na stabilizaci všech místních hodnot, včetně opatření pro 
jejich ochranu;  
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 minimalizuje možnost záboru meliorovaných pozemků vhodnou lokalizací 
zastavitelných ploch;  

 vymezí plochy I. třídy ochrany BPEJ jako nezastavitelné, pokud tomu 
nebrání důvody urbanistické koncepce;  

 vymezí všechny plochy nivních půd jako nezastavitelné, s výjimkou 
přilehlých zahrad a ostatních funkcí slučitelných s funkcí zahrady.  

Návrh Změny č. 1 ÚP Veliš je v souladu s územně analytickými podklady a úkoly 
vyplývajícími pro jeho zpracování. 

b.2) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území 

(viz § 53 odst. 4 b) stavebního zákona) 

Návrh Změny č. 1 ÚP Veliš, kdy jsou nově vymezeny tři nové zastavitelné plochy 
pro bydlení smíšené venkovské, je zpracován v souladu s koncepcí rozvoje dle 
platné územně plánovací dokumentace z roku i s cíli a úkoly územního plánování, 
jak je definuje § 18 a § 19 stavebního zákona: 

 vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území; 

 koordinovat soukromé a veřejné záměry změn komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území; 

 ochrana a rozvoj přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; 

 vymezení zastavitelných ploch s ohledem na potenciál rozvoje území 
a míru využití zastavěného území, které vychází z reálných možností obce 
a vytváří předpoklady pro posílení hlavní funkce - bydlení, a současně 
vytváří podmínky pro podnikání; 

 ochrana nezastavěného území.   

Změna č. 1 ÚP Veliš stejně jako platný územní plán respektuje požadavky na 
ochranu životního prostředí a vymezené prvky územního systému ekologické 
stability. Je v souladu s principy rozvoje sídelní struktury, zachovává krajinný 
ráz včetně prostupnosti území, navrhuje přijatelnou intenzitu využití území, 
vazbu na sociální infrastrukturu a vazbu na systémy dopravy. Změna č. 1 ÚP 
Veliš reaguje na požadavky obyvatel sídla Nespery na možnost bydlení ve 
vlastních rodinných domech na pozemcích v majetku rodiny, čímž se vyřeší 
nechtěné soužití domácností a zabrání se odlivu mladých rodin do jiných obcí. 
Vliv na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel je minimální.  

Návrhem Změny č. 1 ÚP Veliš jsou vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území, v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
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b.3) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

(viz § 53 odst. 4c) stavebního zákona) 

Přezkoumání postupu pořizování a zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Veliš 
z hlediska souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění: 

 Změna č. 1 ÚP Veliš byla zpracována projektantem – autorizovaným 
architektem, splňujícím požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 o pořízení Změny č. 1 ÚP Veliš ve zkráceném postupu dle §55a odst. 3 
stavebního zákona rozhodlo zastupitelstvo obce Veliš dne 27. 6. 2018;  

 pořizovatelem je ve smyslu ust. § 6 odst. 1písm.c stavebního zákona 
Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování; 

 určeným zastupitelem ve smyslu stavebního zákona je pan Petr Mach, 
starosta obce; 

 ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.: 149530/ 2018 
KUSK ze dne 20. 11. 2018 nevyplynul požadavek příslušného orgánu 
ochrany přírody na vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) podle §10i 
zák. č. 100/2001Sb, o posuzování vlivu na životní prostředí v platném 
znění; 

 návrh změny vychází z požadavků zastupitelstva obce; 

 zpracovaný návrh vychází z doplňujících průzkumů při jeho zpracovávání 
a z územně analytických podkladů zpracovaných pro ORP Vlašim, 
aktualizovaných v roce 2016. 

Návrh Změny č. 1 ÚP Veliš je v souladu se zákonnými úpravami.   

b.4) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 

(viz § 53 odst.  4d) stavebního zákona) 

Řešení požadavků vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky 
na ochranu veřejného zdraví, obrany a bezpečnosti státu, civilní ochrany, ochrany 
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi 
a jinými rizikovými jevy) 

b.4.1) Ochrana obyvatelstva 

Požadavky na ochranu veřejného zdraví, na radonové riziko, na ochranu ložisek 
nerostných surovin, na obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu a požadavky 
požární ochrany se návrhem Změny č. 1 ÚP Veliš nemění a zůstávají podle platné 
ÚP Veliš. 
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b.4.2) Vyhodnocení stanovisek došlých ke společnému jednání 

Změna č. 1 ÚP Veliš je pořizována ve zkráceném postupu podle dle §55a odst. 3 
stavebního zákona bez společného jednání. 

b.4.3) Vyhodnocení stanovisek došlých k veřejnému projednání 

doplní pořizovatel 

c) Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 písm. a) - f) stavebního zákona 

c.1) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 

Pořizovatel přezkoumal soulad dokumentace z hlediska § 53 odst. 4 stavebního 
zákona. Jeho závěry jsou zapracovány v kap. b) tohoto odůvodnění. 

c.2) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

(viz § 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona) 

Ve stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.: 149530/ 2018 KUSK ze 
dne 20. 11. 2018 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil vliv na Evropsky 
významné lokality Natura. Orgán posuzování vlivu na životní prostředí podle §10i 
zák. č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění, 
nepožadoval vypracování vyhodnocení vlivu Změny č. 1 ÚP Veliš na životní 
prostředí (SEA). 

c.3) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

(viz § 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona) 

Vyhodnocení návrhu Změny č. 1 územního plánu z hlediska vlivů na životní 
prostředí nebylo ve stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje požadováno. 

c.4) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

(viz § 53 odst. 5 d) stavebního zákona 

Vyhodnocení návrhu Změny č. 1 územního plánu z hlediska vlivů na životní 
prostředí nebylo ve stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje požadováno. 

c.5) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

c.5.1) Vymezení zastavěného území 

Obec Veliš je tvořena čtyřmi sídly Lipiny u Veliše, Nespery, Sedlečko a Veliš. 
Hranice zastavěného území jsou vymezeny v souladu s § 58 odst. 1 a 2 
stavebního zákona. V době zpracování Změny č. 1 ÚP Veliš bylo požádáno 
o kolaudaci rodinného domu a zanesení do KN v lokalitě Z09 – Nespery – jih, 
proto byl pozemek tohoto rodinného domu vymezen jako zastavěné území. 
Změnou č. 1 ÚP Veliš je zaznamenán stav k datu 15. 6. 2019. 
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c.5.2) Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce a podmínek pro 
ochranu kulturních, architektonických a přírodních hodnot 

Základní koncepce rozvoje území 

Návrh Změny č. 1 ÚP Veliš vychází z koncepce dané v platné územně plánovací 
dokumentace z roku 2016. Jedná se o tři nově vymezené zastavitelné plochy 
v sídle Nespery a jednu změnu funkčního využití plochy v nezastavitelném území 
v sídle Sedlečko.  

Požadavky na řešení Změny č. 1 ÚP plánu byly dány na základě rozhodnutí 
zastupitelstva obce.  

Změna č. 1 ÚP Veliš vychází z podmínek pro účelné využívání zastavěného území 
a zajištění ochrany nezastavěného území, stanovených platným ÚP Veliš. 
Změnou nedochází k narušení kulturních a přírodních hodnot, ani ekologické 
stability a retence vody v krajině.  

Ochrana kulturních památek 

Změna č.  1 ÚP Veliš respektuje všechny historické a kulturní hodnoty území.   

Ochrana přírodních hodnot 

Změna č.  1 ÚP Veliš se nedotýká a ani neovlivňuje: 

 území náležející do kategorie obecné ochrany přírody a kategorie zvláště 
chráněných území, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny; 

 území Evropsky významné lokality CZU0213069 Sedlečský potok – 
NATURA 2000  

 území EVL CZ0213009 Vlašimská Blanice; 

 nezasahuje do CHKO - maloplošného zvláště chráněného území Chráněná 
krajinná oblast Blaník – 3. zóna, vyhlášené na ochranu harmonické krajiny 
s dominantou hory Blaník; 

 respektuje vymezený systém ekologické stability, významné krajinné prvky, 
a podmínky stanovené pro ochranu krajinného rázu.   

c.5.3) Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných 
ploch a ploch přestavby 

Změnou č. 1 ÚP Veliš se nemění urbanistická koncepce, která vychází 
z charakteru a podmínek území a byla stanovená platným územním plánem. Tím 
bylo dáno vytvoření podmínek pro přiměřený rozvoj bydlení ve všech sídlech 
obce, při zachování jejich osobitého vzhledu, jako sídel venkovského charakteru 
s dostatkem zeleně, s přiměřenou občanskou a technickou vybaveností, tak aby 
obec byla i do budoucna atraktivní pro bydlení, rekreaci i turistický ruch, při 
zachování zemědělské výroby.  

Platný územní plán umožňuje v podmínkách využití a prostorového uspořádání 
mísení vzájemně slučitelných funkcí, tak aby se zbytečně neomezoval rozvoj 
sídel, ale aby při tom došlo ke zlepšení kvality prostředí pro bydlení a byl ochráněn 
vzhled a struktura stávající zástavby a novou zástavbou nebyl nenarušen celkový 
charakter obce a krajinný ráz. Změna č. 1 tyto podmínky plně respektuje. 
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Minimální velikost nově vytvořených pozemků pro umístění stavby pro bydlení 
(rodinný dům) daná podmínkami územního plánu je 800 m2, doporučená velikost 
v plochách smíšených obytných, kde je předpoklad provozování drobných živností 
a chovatelství je 1 200 – 1 500 m2.  

Rozvoj jednotlivých sídel a zdůvodnění zastavitelných ploch 

Návrh Změny č. 1 územního plánu respektuje stávající urbanistickou strukturu 
jednotlivých sídel, jejich celkový obraz i zasazení do krajiny a chrání významné 
dominanty před nevhodnou zástavbou. Sídla budou i nadále rozvíjena jako 
samostatná. 

VELIŠ 

Změna č. 1 nenavrhuje v sídle Veliš další rozvojové plochy. Stanovené 
zastavitelné plochy jsou zde prozatím dostačující. V lokalitě Z01 – Veliš – sever je 
již připravena výstavba rodinných domů v ploše I. etapy zástavby. 

SEDLEČKO 

Změna č. 1 se týká pozemků p.p.č.330 a 470 v k.ú. Sedlečko. Tyto pozemky 
navazují na zastavěné území sídla. V platném ÚP Veliš jsou dány jako plochy 
nezastavěného území – plochy smíšené (NS), pozemky přiléhají k místní 
komunikaci. Pozemky nezasahují do ÚSES ani do EVL. 

Jejich vlastník je zároveň vlastníkem sousedního rodinného domu, u kterého má 
velmi malý pozemek, a proto žádá o možnost využití těchto pozemků jako 
zahrady. V kap. f platného územního plánu Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu je dané pro plochu zeleň 
soukromá a vyhrazená (ZS) v hlavním využití - plochy soukromé zeleně, zejména 
zahrady a sady v zastavěném i nezastavěném území, nezahrnuté do jiných druhů 
ploch. Proto lze tyto pozemky, přestože jsou v nezastavěném, a ani nejsou 
v zastavitelném území, změnit na plochu zeleň soukromá a vyhrazená (ZS).  

Z1 – 4 

navržené využití:    zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) 
současné využití:   neplodná půda ostatní bez BPEJ 
     nezastavěné území plocha smíšená (NS) 

omezení plochy:    leží v OP lesa 

LIPINY U VELIŠE 

Změna č. 1 nenavrhuje žádné změny v sídle Lipiny. Rozvojové plochy dané 
platným územním plánem jsou prozatím dostačující.   

NESPERY 

Nespery jsou účinnosti stávajícího územního plánu nejrychleji se rozvíjejícím 
sídlem.  

Územním plánem z roku 2016 jsou k zástavbě rodinnými domy dány zastavitelné 
lokality Z08 - Nespery – severovýchod, Z09 - Nespery – jihovýchod, Z10 - Nespery 
– jihozápad a Z13 - Nespery – severovýchod. 
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V lokalitě Z08 je již zastavěna třetina vyčleněné plochy rodinným domem, 
u kterého ještě neproběhla kolaudace. Aby bylo možné provést zástavbu zbylých 
parcel je nutná výstavba nové místní komunikace, na kterou prozatím nejsou 
finanční prostředky. Stávající komunikace místního významu je prakticky 
nevyužívanou polní cestou a chybí propojení se silnicí III/1124. 

Lokalitu Z09 tvoří 3 stavební parcely, z nichž jižní je již zastavěna rodinným 
domem a bylo požádáno o kolaudaci a vložení do KN. Parcela byla ve Změně č. 1 
dána do zastavěného území. Dva severně ležící pozemky jsou prolukou mezi 
zastavěnými územími a jejich vlastníci je využívají jako záhumenky. 

Lokalita Z10 má již jednu ze stavebních parcel v jižní části plochy danou Změnou 
č. 1 v zastavěném území, na dalších dvou parcelách jsou již rozestavěny rodinné 
domy. Zástavba na zbylé části plochy je limitovaná výstavbou místní komunikace, 
ze které by bylo umožněno dopravní napojení jednotlivých stavebních parcel. Na 
tuto komunikaci prozatím nejsou finanční prostředky. 

Lokalita Z13 – v ploše je již rozestavěný rodinný dům, prakticky před dokončením. 

Vzhledem k topografii sídla nejsou v zastavěném území obce prakticky žádné 
volné plochy, které by bylo možné pro stavby rodinných domů využít. V okrajové 
části sídla je nutné část zahrad zachovat nezastavěných, protože zeleň se podílí 
na celkovém obrazu sídla a jeho citlivém zapojení do krajiny. Současně musí být 
jako nezastavitelné ponechány plochy zeleně v zastavěném území, ve vazbách na 
stávající rybníky, které prochází návsí, a pokračují směrem východním po 
Poláneckém potoce.  

Důvodem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Veliš byl požadavek občanů sídla Nespery 
na zařazení pozemků do zastavitelných ploch a umožnění na těchto stavebně 
a vlastnicky dostupných pozemcích výstavbu rodinných domů pro rodinné 
příslušníky. 

Změnou č. 1 ÚP Veliš byly navrženy tyto zastavitelné plochy:  

Z1- 1 Nespery – severovýchod 

navržené využití:   bydlení smíšené venkovské (SV), 
současné využití:    zemědělské využití (orná půda) 

Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: 

Jedná se o zastavitelnou plochu, která se nachází východně od silnice III/1124 
a navazuje na zastavěné území a zastavitelné území Z13. Jedná se o část 
pozemku p.p.č. 594 (přečíslováno z 352/1) v k.ú. Nespery o rozloze 4 050 m2. 
Plocha má III: třídu BPEJ. Je vymezena pro bydlení smíšené venkovské pro 
zástavbu 2 rodinnými domy. Přiléhá k silnici III/1124, ale vzhledem k malému 
dopravnímu zatížení silnice III. třídy se nepředpokládá překročení limitní hladiny 
hluku z dopravy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním 
chráněném prostoru staveb. Plocha leží mimo ochranné pásmo vysokotlakého 
plynovodu VTL DN 500. 

Dopravní obsluha lokality je po stávající místní komunikaci. 

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z vlastních domovní studně, protože se 
nepředpokládá výstavba obecního vodovodu.   

Odpadní vody budou sváděny do nepropustné akumulační jímky, ze kterých 
budou vyváženy a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy, protože se 
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nepředpokládá v tomto sídle výstavba ČOV, případně je možná výstavba 
domovních čističek.   

Zásobování elektrickou energií bude zajištěno ze stávajících trafostanic. Připojení 
bude realizováno podzemní kabelovou trasou NN. 

limity využití: 

 ochranné pásmo silnice III. třídy. 

Z1 - 2 Nespery – jih 

navržené využití:    bydlení smíšené venkovské (SV) 
současné využití:   zemědělské využití (orná půda) 

Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: 

Navržená lokalita se nachází v jižním cípu obce a navazuje na zastavěné území. 
Jedná se o část pozemku p.p.č. 525 v k.ú. Nespery o rozloze 1670 m2, 
vymezeném pro bydlení smíšené venkovské – výstavba 1 rodinného domu. 
Plocha má BPEJ III. třídy ochrany. 

Dopravní obsluha lokality je po stávající místní komunikaci.  

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z vlastních domovních studní. Odpadní 
vody budou sváděny do nepropustných akumulačních jímek, ze kterých budou 
vyváženy a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy, protože se 
nepředpokládá v tomto sídle výstavba ČOV, případně je možná výstavba 
domovních čističek.   

Zásobování elektrickou energií bude zajištěno ze stávajících trafostanic. Připojení 
bude realizováno podzemní kabelovou trasou NN, případně bude zbudována 
trafostanice nová. 

Z1-3 Nespery - západ  

navržené využití:    bydlení smíšené venkovské (SV) 
současné využití:   zemědělské využití (orná půda) 

Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: 

Navržená lokalita se nachází v jihozápadním cípu obce a navazuje na zastavitelné 
území (v ÚP zastavitelná plocha Z10). Jedná se o plochu na části p.p.č. 457 
(přečíslováno z 135/11) v k.ú. Nespery o rozloze2 500m2, která má příznivou 
konfigurací terénu, oproti jiným pozemkům v sídle, a hlavně umožňuje výstavbu 
bez nároků na vybudování nové místní komunikace. Plocha má BPEJ V. třídy 
ochrany.  

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z vlastních domovních studní. Odpadní 
vody budou sváděny do nepropustných akumulačních jímek, ze kterých budou 
vyváženy a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy, protože se 
nepředpokládá v tomto sídle výstavba ČOV, případně je možná výstavba 
domovních čističek.   

Zásobování elektrickou energií bude zajištěno ze stávajících trafostanic. Připojení 
bude realizováno podzemní kabelovou trasou NN, případně bude zbudována 
trafostanice nová. 
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c.5.4) Odůvodnění řešení systému sídelní zeleně 

Koncepce systému sídelní zeleně se Změnou č. 1 ÚP Veliš nemění.  

c.5.5) Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování 

c.5.5.1) Doprava - silniční doprava, hromadná doprava, místní a ostatních veřejné 
komunikace, doprava v klidu, pěší doprava, turistické a cyklistické trasy 

c.5.5.2) Energetika – zásobování elektrickou energií, zásobování teplem, plynem, 
spoje 

c.5.5.3) Vodní hospodářství – zásobování vodou, odvádění a likvidace 
odpadních vod, vodní toky a plochy, meliorace a závlahy 

c.5.5.4) Hygiena prostředí, zdravé životní podmínky 

c.5.5.5) Odůvodnění řešení občanského vybavení 

c.5.5.6)  Odůvodnění řešení veřejného prostranství 

Koncepce veřejné infrastruktury se Změnou č. 1 ÚP Veliš nemění. 

 

c.5.6) Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 
a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochrana před povodněmi, dobývání nerostů 

Koncepce řešení krajiny daná územním plánem Veliš se Změnou č. 1 nemění. 
Nadále jsou respektována chráněná území přírody a plochy vymezené Změnou 
č. 1 ÚP Veliš nezasahují do vymezených prvků územního systému ekologické 
stability (ÚSES). 

c.5.6.1)  Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) daný v platném ÚP Veliš, se 
Změnou č. 1 nemění. 

c.5.6.2) Prostupnost krajiny 

Prostupnost krajiny není Změnou č. 1 ÚP Veliš narušena. 

c.5.6.3)  Opatření k protierozní ochraně půdy 

Protierozní opatření se Změnou č. 1 ÚP Veliš nemění. 

c.5.6.4)  Vodohospodářská a protipovodňová opatření 

viz. c.5.5.3) 

c.5.6.5)  Dobývání nerostů 

V řešeném území se nevyskytuje chráněné ložiskové území ani výhradní ložisko. 
Na jihovýchodní hranici řešeného území se nachází poddolované území 
č. 2311016 v lokalitě Veliš – Hříva, kde byly po roce 1945 těženy rudy. Tohoto 
území se Změna č. 1 ÚP Veliš nedotýká. 
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c.5.7) Odůvodnění stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání 
ploch s rozdílným způsobem využití 

Změna č. 1 ÚP Veliš přebírá vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, tak jak byly dány platným ÚP Veliš.  

Jedná se plochy soukromé zeleně zahrad a sadů v zastavěném i nezastavěném 
území, s funkčním využitím jako zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) s podmínkami 
přípustného využití této plochy. 

Vymezeny jsou plochy smíšené obytné venkovské (SV). V této ploše je umožněno 
vedle bydlení i umístění samostatné stavby pro výrobní a nevýrobní služby za 
podmínky, že svým provozováním a technickým zázemím nenaruší užívání staveb 
pro bydlení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a svým charakterem 
a kapacitou nezvýší dopravní zátěž v území.  

c.5.8) Odůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření 

Veřejně prospěšné stavby a ani veřejně prospěšná opatření nejsou Změnou č. 1 
ÚP Veliš navrhována.   

c.5.9) Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie 

Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, nejsou Změnou č. 1 ÚP Veliš navrženy. 

c.5.10) Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Změna č. 1 ÚP Veliš nevymezuje žádné plochy a koridory územních rezerv. 

c.5.11) Odůvodnění stanovení změn v území (etapizace) 

Změnou č. 1 ÚP Veliš není navrhována etapizace zástavby. 

c.5.12) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru  
udržitelného rozvoje území 

Změna č. 1 ÚP Veliš nenavrhuje plochy pro žádné činnosti, které by mohly mít 
negativní vliv na životní prostředí. Navržené zastavitelné plochy jsou určeny pro 
bydlení v rodinných domech. Vytváří předpoklady pro vyváženost vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území – všech tří pilířů udržitelného rozvoje. 

c.5.13)  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 

(viz § 53 odst. 5 f) stavebního zákona) 

Problematika je již částečně popsána v kap. c.5.3) Odůvodnění urbanistické 
koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby - Rozvoj 
jednotlivých sídel a zdůvodnění zastavitelných ploch. 

Rozbor demografické problematiky je popsán v odůvodnění platného územního 
plánu. Z něho vyplynulo, že zvyšování počtu obyvatel obce a výraznější změny ve 
věkové struktuře; jsou dány tím, že roste počet nejmladší věkové skupiny, která je 
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předpokladem dalšího demografického růstu. Aby se tento předpoklad naplnil, je 
nutné zajistit pro tuto věkovou skupinu možnost přiměřeného bydlení.  

Ze statistických údajů vyplynulo, že v roce 2017 se zvýšil počet vystěhovalých lidí. 
Pokud má obec stabilizovat počet obyvatel, musí nabídnout plochy pro výstavbu 
rodinných domů. Největší poptávka po stavebních pozemcích je v sídle Nespery. 
V Nesperách již bylo na zastavitelných plochách daných ÚP Veliš vystavěno či 
rozestavěno 5 rodinných domů, z toho jsou již 2 zkolaudované. Popis využití 
zastavitelných ploch v jednotlivých sídlech je v odstavci Rozvoj jednotlivých sídel 
a zdůvodnění zastavitelných ploch.  

Do zastavěného území byla zařazena plocha o výměře 0,3497ha, nově byla 
navržena zastavitelná plocha o rozloze 0,8220ha. 

Návrh nových zastavitelných ploch daných Změnou č. 1 ÚP Veliš vyplynul z potřeb 
občanů obce na bydlení, kdy by byla možná a pro stavebníky finančně dostupnější 
výstavba na vlastních pozemcích. Zohledňuje potřeby kompenzace odpadu 
bytového fondu, řešení nechtěného soužití domácností a především dynamiku 
růstu obce, kdy navržený rozsah zastavitelných ploch pro bydlení zahrnuje i určité 
rezervy, tak aby nedocházelo ke spekulacím s pozemky. Vychází z reálných 
požadavků a demografických prognóz. 

d) Náležitosti vyplývající z příl. . 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. část II. odst. 1a) - 
d) 

d.1) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
v území 

(viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část II. odst. 1 a) 

Změna č. 1 ÚP Veliš respektuje všechny nadmístní systémy technické 
infrastruktury a přírodní hodnoty (ÚSES) tak jak jsou zakresleny ve výkrese č. 04 – 
koordinační výkres platného ÚP Veliš. Řešení Změnyč. 1 ÚP Veliš je koordinováno 
s územními plány sousedních obcí a neovlivní širší vztahy a vazby na tyto obce. 

d.2) Vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení souladu 
s pokyny pro úpravu návrhu ve smyslu § 50 odst. 1 stavebního zákona 

 

d.2.1) Splnění požadavků zadání 

Územní plán je zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Veliš ze dne 
27. 6. 2018 o pořízení Změny č. 1 ÚP Veliš ve zkráceném postupu dle §55a 
odst. 3 stavebního zákona. 

Požadavek na zařazení lokalit do zastavitelných ploch byl návrhem Změny č. 1 ÚP 
Veliš plně akceptován. 

d.3) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v Zásadách územního rozvoje 

(viz příloha č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., část II. odst. 1 c) 

Změnou č. 1 ÚP Veliš nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v ZÚR. 
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d.4) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

d.4.1 Zemědělský půdní fond 

Návrhem Změny č. 1 ÚP Veliš jsou dotčeny půdy zařazené do III. a V. třídy 
ochrany BPEJ. 

Změnou č. 1 ÚP Veliš byl navržen zábor zemědělského půdního fondu 0, 822 ha. 
Číselné údaje o navržených záborech jsou uvedeny v přiložené tabulce č. 1. 

Investice v půdě – odvodnění (meliorace): 
Meliorované pozemky nejsou Změnou č. 1 ÚP Veliš dotčeny. 

d.4.2)  Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Návrhem Změny č. 1 ÚP Veliš nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce 
lesa. Zastavitelné plochy jZ1 -1, Z1 – 2 a Z1 – 3 sou vymezeny mimo lesní 
pozemky. 

e.) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

budou doplněny pořizovatelem. 

f.) Vyhodnocení připomínek 

budou doplněny pořizovatelem. 

 

Poučení: 

Proti územnímu plánu vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 
 
 
 
 
 
 
……………………….      ……………………………. 
místostarosta obce        starosta obce 
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Tabulka č. 1 -  Změna č. 1 ÚP Veliš - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF  - k.ú. Nespery 

Číslo 
lokality 

Způsob využití 
plochy 

Celkový 
zábor ZPF 

(ha) 

Zábor ZPF dle jednotlivých kultur  
(ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany   
(ha) Investice do 

půdy 
(ha) orná 

půda 
chmelni

-ce 
vinice zahrady 

ovocné 
sady 

trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

Z1 - 01 

Plochy 
smíšené 

obytné (SV) 

0,4050 0,4050 - - - - - - - 0,4050 - - ne 

Z1 - 02 0,1670 0,1670 - - - - - - - 0,1670 - - ne 

Z1 - 03 0,2500 0,2500 - - - - - - - - - 0,2500 ne 

Plochy smíšené obytné 
(SV) celkem 

0,8220 0,8220 - - - - - - - 0,5720 - 0,2500 ne 

 

 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF pro celé území obce Veliš -  ve znění Změny č. 1 ÚP Veliš 

ZÁBOR ZPF CELKEM 

Celkový 
zábor ZPF 

(ha) 

orná 
půda 

chmelni
-ce 

vinice zahrady 
ovocné 

sady 

trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. Investice do 

půdy 
(ha) 

12,8230 7,8908 - - 0,2236 - 4,3589 - 5,9235 6,2600 - 0,6147 1,9028 
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