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OD⇧VODN⇥NÍ ZM⇥NY �. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LHOTKA - TEXTOVÁ �ÁST

a) Postup p⌦i po⌦ízení zm�ny ⌥. 1 územního plánu  Lhotka
 Zastupitelstvo obce Lhotka rozhodlo dne 15.3.2018 z�vlastního podn⌅tu o po⌃ízení zm⌅ny ⇤. 1 územního 
plánu Lhotka zkrácen⌦m postupem a zárove⇧ rozhodlo o jejím obsahu. M⌅stsk⌦ ú⌃ad Ho⌃ovice p⌃evzal funkci 
po⌃izovatele dne 16.4.2018. Ze stanoviska Krajského ú⌃adu St⌃edo⇤eského kraje ze dne 12.3.2018, 
SZ_031160/2018/KUSK, nevyplynula pot⌃eba posouzení vliv  na ↵ivotní prost⌃edí ani na zpracování variant ⌃e⌥ení. Na 
základ⌅ rozhodnutí zastupitelstva obce po⌃izovatel zajistil zpracování návrhu zm⌅ny územního plánu. 
 Po⌃izovatel dne 16.5.2018 oznámil v�souladu s § 55b odst. 2 ve⌃ejnou vyhlá⌥kou zahájení ⌃ízení o Zm⌅n⌅ ⇤. 1 
územního plánu Lhotka a zárove⇧ oznámil konání ve⌃ejného projednání dne 20.6.2018. Návrh byl vystaven k�ve⌃ejnému 
nahlédnutí od 17.5.2018. Tím byl zárove⇧ doru⇤en krajskému ú⌃adu a obci Lhotka. 
 V�p⌃edepsané lh t⌅ nebyly uplatn⌅ny ↵ádné námitky ani p⌃ipomínky, proto nebyly dot⇤ené orgány vyzvány k 
uplatn⌅ní stanovisek. Zm⌅na územního plánu zpracovaná zhotovitelem a ⇤ást od vodn⌅ní zpracovaná po⌃izovatelem 
byly p⌃edlo↵eny zastupitelstvu obce. Po schválení návrhu zajistil po⌃izovatel zpracování úplného zn⌅ní územního plánu 
po zm⌅n⌅ ⇤. 1. 
 Nabytí ú⇤innosti zm⌅ny doplnil po⌃izovatel do schvalovací dolo↵ky.

b) Vyhodnocení koordinace vyu�ívání území z hlediska ↵ir↵ích vztah� v území
 Z hlediska ⌥ir⌥ích územních vztah  nedojde zm⌅nou ⇤. 1 k ↵ádn⌦m negativním zásah m do vazeb na sousední 
obce Lochovice, Hostomice a Jince.   

c) Vyhodnocení spln�ní po�adavk� navrhované zm�ny územního plánu
 Zm⌅na ⇤. 1 ÚP Lhotka je po⌃izována zkrácen⌦m postupem. Navrhovatelem zm⌅ny je Obec Lhotka, 
po⌃izovatelem M⌅Ú Ho⌃ovice. 
 P⌃edm⌅tem zm⌅ny ÚP je zm⌅na funk⇤ního vyu↵ití ploch v zastav⌅ném území obce. Jedná se o zm⌅nu plochy 
smí⌥ené obytné - venkovské (SV) na plochu ob⇤anského vybavení - ve⌃ejná infrastruktura (OV) a zm⌅nu plochy zelen⌅ 
soukromé a vyhrazené (ZS) na plochu ve⌃ejn⌦ch prostranství - ve⌃ejná zele⇧ (ZV). Dále dojde k záboru ⇤ásti plochy 
zelen⌅ soukromé a vyhrazené (ZS) ve prosp⌅ch plochy ob⇤anského vybavení - ve⌃ejná infrastruktura (OV). Sou⇤ástí 
zm⌅ny územního plánu je úprava funk⇤ních regulativ  a regulativ  prostorového uspo⌃ádání území, zapracování 
aktuálních limit  vyu↵ití území v⇤etn⌅ aktualizace zastav⌅ného území.
 Po↵adavky vypl⌦vající z návrhu obsahu zm⌅ny územního plánu byly dle v⌦znamu spln⌅ny, ⌃e⌥eny ⇤i 
respektovány. Návrh Zm⌅ny ⇤. 1 ÚP Lhotka byl v rozpracovanosti konzultován s pov⌅⌃en⌦m zastupitelem obce Lhotka a s 
po⌃izovatelem.

d) V⌃�et zále⌥itostí nadmístního v⌃znamu, které nejsou ⇤e⌅eny v zásadách územního 
rozvoje

 Návrhem zm⌅ny nejsou vymezeny.

e) Vyhodnocení p⇤edpokládan⌃ch d⇧sledk⇧ navrhovaného ⇤e⌅ení na ZPF A PUPFL
 
 Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF
 Zm⌅nou není navr↵eno ⌃e⌥ení mající dopad na zem⌅d⌅lsk⌦ p dní fond - net⌦ká se zm⌅ny.

 Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na PUPFL
 Zm⌅nou není navr↵eno ⌃e⌥ení mající dopad na lesní p dní fond - net⌦ká se zm⌅ny.
 Zm⌅nou byl aktualizován rozsah pozemk  ur⇤en⌦ch k pln⌅ní funkcí lesa vycházející z podkladu mapy  
 evidence KN (viz. koordina⇤ní v⌦kres).

f)  V⌃sledek p⇤ezkoumání návrhu zm⇥ny územního plánu s politikou územního rozvoje a 
územn⇥ plánovací dokumentací vydanou krajem 

 f.1) Vyhodnocení souladu s po�adavky vypl�vajícími z PÚR �R ve zn�ní aktualizace ⌥.1
 Dle Politiky územního rozvoje (dále jen PUR) se území obce nachází v rozvojové ose OS1 Praha –
Plze⇧, v území vykazujícím relativn⌅ vy⌥⌥í míru problém , zejména z hlediska udr↵itelného rozvoje území. Vzhledem k 
umíst⌅ní v rozvojové ose trvá zájem o nové rozvojové plochy, jak pro bydlení, tak pro dal⌥í funkce (vybavenost, v⌦roba 
apod.), ⇤ím↵ dochází k dal⌥ímu sni↵ování podílu p⌃írody na celkové plo⌥e území.
 Z republikov⌦ch priorit územního plánování se ⌃e⌥eného území zm⌅ny t⌦kají p⌃edev⌥ím tyto priority:
- ⇤. 19 Vytvá⌃et p⌃edpoklady pro polyfunk⇤ní vyu↵ívání opu⌥t⌅n⌦ch areál  a ploch (tzv. brownfields) 

pr myslového, zem⌅d⌅lského, vojenského a jiného p vodu. Hospodárn⌅ vyu↵ívat zastav⌅né území (podpora 
p⌃estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastav⌅ného území (zejména zem⌅d⌅lské a lesní 
p dy) a zachování ve⌃ejné zelen⌅ v⇤etn⌅ minimalizace její fragmentace. Zajistit ú⇤elné vyu↵ívání a uspo⌃ádání 
území, omezit negativní d sledky suburbanizace.

- ⇤. 27: Vytvá⌃et podmínky pro koordinované umís�ování ve⌃ejné infrastruktury v území a její rozvoj. 
- ⇤. 32: P⌃i stanovování urbanistické koncepce v⌅novat pozornost vymezení ploch p⌃estavby.

 Vyhodnocení:
 Zm⇤nou se vytvá⇧í ucelen� p⇧estavbov� blok v zastav⇤ném území Lhotky pro umíst⇤n� ve⇧ejné ob⇥anské 
vybavenosti a ve⇧ejné zelen⇤. Celá plocha má pak p⇧ímé vazby na hlavní rozvojovou lokalitu Z1. 
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 f.2) Vyhodnocení souladu s po�adavky vypl�vajícími z územn� plánovací dokumentace vydané krajem,  
 pop⌦ípad� z dal↵ích ↵ir↵ích územních vztah�

 Ze ZÚR SK vypl⌦vá pro zájmové území respektovat krom⌅ respektování obecn⌦ch priorit územního plánování 
kraje, následující skute⇤nosti:
. Celé území obce le↵í v�CHOPAV Brdy a v�ochranném pásmu 3. stupn⌅ hygienické ochrany odb⌅ru vody 

z�Vltavy pro úpravu pitné vody v�Praze 4 – Podolí.

 Vyhodnocení:
 Limity vyu ití území jsou zm⇤nou respektovány.

 f.3) Vyhodnocení souladu s po�adavky vypl�vajícími z územn� analytick�ch podklad�
 Z ÚAP ORP Ho⌃ovice vypl⌦vají pro ⌃e⌥ené území konkrétní po↵adavky na koncepci uspo⌃ádání krajiny: 
- definovat podmínky ⌃e⌥ící konflikt zastav⌅n⌦ch území a zastaviteln⌦ch ploch s ochranou PUPFL   
 nebo plo⌥n⌅ chrán⌅n⌦ch území.

 Vyhodnocení:
 �ádná rozvojová plocha není navrhována na pozemky ur⇥ené k pln⇤ní funkcí lesa, ani do plo⌃n⇤ chrán⇤n�ch 
území. Zm⇤na ⇥. 1 ÚP Lhotka je v souladu z po adavky vypl�vajícími z ÚAP ORP.
V grafice byla dle aktuálních datov�ch podklad⌥ ÚAP upraveno vedení nad⇧azen�ch vodovodních ⇧ad⌥, nová 
trafostanice a dopln⇤na hranice zvlá⌃tní povodn⇤ (vodní díla na Litavce).

g) Soulad s✏cíli a úkoly územního plánování

 §19 odst. 1 stavebního zákona Úkolem územního plánování je zejména: 
 a) zji⌥�ovat a posuzovat stav území, jeho p⌃írodní, kulturní a civiliza⇤ní hodnoty, 
 e) stanovovat podmínky pro provedení zm⌅n v území, zejména pak pro umíst⌅ní a uspo⌃ádání staveb s 
ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 

 Vyhodnocení:
 Zm⇤nou se vytvá⇧í ucelen� p⇧estavbov� blok v zastav⇤ném území Lhotky pro umíst⇤n� ve⇧ejné ob⇥anské 
vybavenosti a ve⇧ejné zelen⇤. Na plo⌃e vymezované ve⇧ejné zelen⇤ byl d⇧íve rybník (VKP). Zm⇤na respektuje p⇧írodní 
potenciál plochy. Celá plocha má pak p⇧ímé vazby na hlavní rozvojovou lokalitu Z1. Limity vyu ití území jsou zm⇤nou 
respektovány.

h)  V⌃sledek p⇤ezkoumání návrhu zm⇥ny územního plánu s po⌥adavky stavebního zákona 
a jeho provád⇥cích p⇤edpis⇧ 

 Návrh zm⌅ny územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po⌃izování je 
v�souladu s po↵adavky zákona ⇤. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ⌃ádu, ve zn⌅ní pozd⌅j⌥ích p⌃edpis , a 
jeho provád⌅cích p⌃edpis  – vyhlá⌥ky ⇤. 500/2006 Sb., o územn⌅ analytick⌦ch podkladech, územn⌅ plánovací 
dokumentaci a zp sobu evidence územn⌅ plánovací ⇤innosti.

i) V�sledek p⌦ezkoumání návrhu zm�ny územního plánu s po�adavky zvlá↵tních právních p⌦edpis� a se 
stanovisky dot⌥en�ch orgán� podle zvlá↵tních právních p⌦edpis�, pop⌦ípad� s v�sledkem ⌦e↵ení rozpor�
 Bude dopln⌅no na základ⌅ v⌦sledk  projednávání.

j)  Zpráva o vyhodnocení vliv� na udr�iteln� rozvoj území obsahující základní informace o 
v�sledcích tohoto vyhodnocení v⌥etn� v�sledk� vyhodnocení vliv� na �ivotní prost⌦edí     

 Krajsk⌦ ú⌃ad St⌃edo⇤eského kraje zám⌅r navrhovatele (Obec Lhotka) posoudil a vydal souhrnné vyjád⌃ení, kde 
zapracoval stanovisko z�hlediska zákona ⇤. 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na ↵ivotní prost⌃edí, ve zn⌅ní pozd⌅j⌥ích 
p⌃edpis . V�tomto stanovisku na základ⌅ ust. § 10i odst.2 zákona ⇤. 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na ↵ivotní prost⌃edí, 
ve zn⌅ní pozd⌅j⌥ích p⌃edpis  nepo↵aduje zpracovat vyhodnocení vliv  na ↵ivotní prost⌃edí.
 P⌃íslu⌥n⌦ orgán ochrany p⌃írody sv⌦m stanoviskem vylou⇤il v⌦znamn⌦ vliv koncepce na území Natura 2000 
podle ustanovení § 45i zákona ⇤. 114/1992 Sb., o ochran⌅ p⌃írody a krajiny, ve zn⌅ní pozd⌅j⌥ích p⌃edpis .

k) Stanovisko krajského ú⌦adu podle § 50 odst. 5.                                                                
 Krajsk⌦ ú⌃ad St⌃edo⇤eského kraje ve lh t⌅ do 30 dn  od obdr↵ení návrhu zm⌅ny územního plánu stanovisko 
neuplatnil.

l) Sd�lení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn�no, s uvedením záva�n�ch d�vod�, 
pokud n�které po�adavky nebo podmínky zohledn�ny nebyly                                                  

 Stanovisko nebylo uplatn⌅no.
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m) Komplexní zd�vodn�ní p⌦ijatého ⌦e↵ení

 m.1) Základní údaje o ⌦e↵eném území 
 Zm⌅na ⇤. 1 se t⌦ká ⇤ty⌃ pozemk  v majetku Obce Lhotka (135/2, 136, ⇤ásti pozemku137/1 (⇤.p.45) a 137/2) a 
⇤ásti pozemku 127 v soukrom⌦ch rukách. V⌥echny pozemky jsou umíst⌅ny v zastav⌅ném území Lhotky.
 Pozemky 135/2 a 136 - v⌅t⌥í ⇤ást jsou v rámci plochy p⌃estavby P3 ur⇤eny pro ve⌃ejnou zele⇧ (d⌃íve v 
územním plánu zele⇧ soukromá a vyhrazená), pozemky 137/1 (v⌅t⌥í ⇤ást), 137/2 a ⇤ást pozemku 136 a 127 jsou v rámci 
plochy p⌃estavby P3 ur⇤eny pro ob⇤anskou vybavenost ve⌃ejného charakteru (d⌃íve v územním plánu p⌃evá↵n⌅ plochy 
smí⌥ené obytné - venkovské).

 m.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov� fond
 Net⌦ká se zm⌅ny ÚP.
 
 m.3) Ekonomická základna
 Net⌦ká se zm⌅ny ÚP.

 m.4) Dopl ující informace a zd�vodn�ní (ve ⌥len�ní návrhu ÚP)

 ad a) Vymezení zastav�ného území
 Zm⌅nou byla dle aktuální mapy evidence KN vymezena hranice zastav⌅ného území k datu 18.5.2018. Po⇤et 
zastav⌅n⌦ch území se zm⌅nou roz⌥í⌃il z p⌅ti na ⌥est a to konkrétn⌅ o stavbu rodinného domu ⇤.p. 160 (umíst⌅ného v 
rámci zastavitelné plochy Z1).

 ad.c) Urbanistická koncepce 
 Zm⌅nou 1 ÚP Lhotka není urbanistická koncepce m⌅n⌅na. 
 Zm⌅nou ⇤. 1 je navr↵en rozvoj ve⌃ejné ob⇤anské vybavenosti a ve⌃ejné zelen⌅ v návaznosti na plochy se 
stejn⌦m vyu↵itím v centrální ⇤ásti obce Lhotka. Cílem zm⌅ny je vytvo⌃ení uceleného uspo⌃ádání funk⇤ních ploch s 
vyu↵íváním ob⇤anské vybavení - ve⌃ejná infrastruktura (OV). Ob⇤anská vybavenost bude v podob⌅ obecního ú⌃adu, 
spole⇤enského domu, hasi⇤ské zbrojnice. Takto vytvo⌃en⌦ celistv⌦ blok bude obklopen plochami ve⌃ejn⌦ch prostranství - 
ve⌃ejná zele⇧ (ZV), která z jihu bude zárove⇧ navazovat na pozemek s ob⇤anskou vybaveností umíst⌅n⌦ v nové 
zastavitelné plo⌥e Z1 (dle územní studie). Vzhledem k tomu, ↵e se jedná o transformaci funkcí - je celá lokalita navr↵ena 
jako p⌃estavbová s ozna⇤ením P3.

 ad d.2) Technická infrastruktura

 Elektrifikace
 Po↵adavky na zv⌦⌥ení el. p⌃íkon , pop⌃. nové el. odb⌅ry budou ⌃e⌥eny postupn⌅ podle vznikajícího po↵adavku 
a finan⇤ních mo↵ností úpravou stávajících distribu⇤ních sítí (posílením stávajících trafostanic s ozn. T1, T2, T3). V rámci 
p⌃estavbové plochy P3 ji↵ byla zrealizována kiosková trafostanice BE 0213 (realizována v souvislosti s navrhovanou 
skupinovou zástavbou v zastavitelné plo⌥e Z1). Trafostanice je sou⇤ástí grafické ⇤ásti (koordina⇤ní v⌦kres). Zm⌅nou je 
trafostanice respektována v⇤etn⌅ ochranného pásma (OP).

 ad d.3) Ob⌥anské vybavení
 Ob⇤anské vybavení tvo⌃í stavby, za⌃ízení a pozemky slou↵ící pro vzd⌅lávání a v⌦chovu, sociální slu↵by a pé⇤i o 
rodinu, zdravotní slu↵by, kulturu, ve⌃ejnou správu a ochranu obyvatelstva.
 Stávající funk⇤ní za⌃ízení ob⇤anského vybavení (Obecní ú⌃ad, kaple, sportovi⌥t⌅, obchod se smí⌥en⌦m zbo↵ím) 
budou zachována (podrobn⌦ popis v ⇤ásti od vodn⌅ní).  Vzhledem k d le↵itosti za⌃ízení ob⇤anského vybavení pro 
rozvoj ⌃e⌥eného území mohou b⌦t vybraná za⌃ízení umís�ována dle podmínek funk⇤ního ⇤len⌅ní území v zastav⌅ném 
území i v p⌃estavbov⌦ch a zastaviteln⌦ch plochách.
 V centrální ⇤ásti Lhotky je zm⌅nou ⇤. 1 v rámci p⌃estavbové plochy P3 navr↵en rozvoj ve⌃ejné ob⇤anské 
vybavenosti (nap⌃. spole⇤ensk⌦ d m, ku↵elna) v návaznosti na plochy se stejn⌦m vyu↵itím. V sou⇤asnosti je p⌃ipraven 
projekt na pozemku 137/2 a ⇤ásti 136, 127 pro ku↵elnu.

 ad d.4) Ve⌦ejná prostranství
 V centrální ⇤ásti Lhotky je zm⌅nou ⇤. 1 v rámci p⌃estavbové plochy P3 navr↵en rozvoj ve⌃ejné zelen⌅ v 
návaznosti na plochy se stejn⌦m vyu↵itím (ZV). Vytvo⌃en⌦ celistv⌦ blok s vyu↵itím ob⇤anská vybavenost bude obklopen 
plochami ve⌃ejn⌦ch prostranství - ve⌃ejná zele⇧ (ZV), která z jihu bude zárove⇧ navazovat na pozemek s ob⇤anskou 
vybaveností umíst⌅n⌦ v nové zastavitelné plo⌥e Z1 (dle územní studie). Plocha ve⌃ejné zelen⌅ bude zárove⇧ slou↵it jako 
odpo⇤inková pro ob⇤any Lhotky.

 ad e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
 Zm⌅nou ⇤. 1 je stanoven závazn⌦ regulativ pro p⌃ípadné oplocování pozemk  ve volné krajin⌅. Obecn⌅ platí, 
↵e prostupnost krajinou nesmí b⌦t naru⌥ena oplocením pozemk  ve volné krajin⌅. Oplocování pozemk  zem⌅d⌅lského 
p dního fondu a lesních pozemk  je podmín⌅n⌅ p⌃ípustné. Prokázání p⌃ípustnosti je mo↵né v od vodn⌅n⌦ch p⌃ípadech 
nap⌃. p⌃i vymezení ochrann⌦ch pásem vodních zdroj . Za „oplocení“ �nejsou pova↵ovány oplocenky na pozemcích 
ur⇤en⌦ch k pln⌅ní funkcí lesa (PUPFL) a do⇤asná oplocení pastvin pomocí ohradníku ⇤i d⌃ev⌅n⌦ch bradel, tj. ohrazení 
pro pastvu hospodá⌃sk⌦ch zví⌃at a koní nebo lesnick⌦ch oplocenek pro zaji⌥t⌅ní nov⌦ch v⌦sadeb d⌃evin. Ani tyto v⌥ak 
nesmí naru⌥ovat �sí� místních a ú⇤elov⌦ch komunikací a bránit volné migraci ↵ivo⇤ich  a pr chodnosti krajinou.
 P⌃i oplocování ⇤i ohrazování pozemk , které nejsou vylou⇤eny z práva volného pr chodu musí vlastník ⇤i 
nájemce zajistit technick⌦mi nebo jin⌦mi opat⌃eními mo↵nost jejich volného pr chodu na vhodném míst⌅ pozemku.
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 ad e.5) Ochrana p⌦ed povodn�mi

 Záplavová území �erveného potoka - Q100 nezasahuje ⌃e⌥ené území zm⌅ny 1 ÚP.

 Protipovod⇧ová opat⌃ení ve funk⇤ním a prostorovém uspo⌃ádání území
 Zm⌅nou jsou dopln⌅ny regulativy:
- V rámci p⌃estavbové plochy P3 ur⇤ené pro ve⌃ejnou zele⇧ bude realizována zele⇧ a drobné vodní plochy  

navr↵ené v rámci projektu revitalizace.
 od⌥vodn⇤ní:
 Na pozemkové parcele ⇥. 136 byl p⌥vodní rybník zasypán. Pro území byl zpracován projekt revitalizace s 

cílem na míst⇤ realizovat zele⌅ s malou vodní plochou (t⌥ní). Lokalita je podmá⇥ená, pro zástavbu 
nevhodná, z tohoto d⌥vodu byla územním plánem vymezena jako plocha sídelní zelen⇤ s podmínkou 
dodr et ve⌃keré podmínky navr ené v rámci projektu revitalizace. Po odkoupení Obcí Lhotka se stal cel� 
pozemek ve⇧ejnosti p⇧ístupn�. Revitalizace v⇥etn⇤ obnovy vodních ploch ji  prob⇤hla. 

- nep⌃ípustné je zatrub⇧ování vodote⇤í a za⌃ízení na odvod povrchov⌦ch vod, podmín⌅né   
p⌃ípustné je zatrub⇧ování pro pot⌃eby dopravy (podmínkou bude projednání a povolení   
vodoprávního orgánu); u silni⇤ních p⌃íkop  bude zatrub⇧ování podmín⌅n⌅ p⌃ípustné v⌦hradn⌅   
v zastav⌅ném území, podmínkou bude povolení speciálního silni⇤ního stavebního ú⌃adu.

 Zvlá⌥tní povode⇧
 Okrajová severozápadní ⇤ást území je ohro↵ena pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvlá⌥tní povodní (vodní 
díla na Litavce) - hranice zvlá⌥tní povodn⌅ je nov⌅ sou⇤ástí koordina⇤ního v⌦kresu.
 V⌦⇤et vodních d⌅l ve správ⌅ Povodí Vltavy s.p., p⌃i jejich↵ poru⌥ení dojde na Litavce a
 k v⌦raznému p⌃ekro⇤ení pr tok  p⌃irozené povodn⌅ Q100:
- VD Láz:  pr tok Litavkou u soutoku s �erven⌦m potokem p⌃ed Berounem je 460 m3/s, z toho   

cca 300 m3/s tvo⌃í podíl p⌃irozené povodn⌅ Q100 na Litavce v t⌅chto místech. Na Berounce ji↵   
pak vlna nedosahuje v⌦razn⌅ vy⌥⌥ích parametr  ne↵ je p⌃irozená povode⇧ Q100.

- VD Pilská:  pr tok Litavkou u soutoku s �erven⌦m potokem p⌃ed Berounem je 580 m3/s, z   
toho cca 300 m3/s tvo⌃í podíl p⌃irozené povodn⌅ Q100 na Litavce v t⌅chto místech. Na   
Berounce ji↵ pak vlna nedosahuje v⌦razn⌅ vy⌥⌥ích parametr  ne↵ je p⌃irozená povode⇧ Q100.

- VD Obecnice:  pr tok Litavkou u soutoku s �erven⌦m potokem p⌃ed Berounem je 405 m3/s, z   
toho cca 300 m3/s tvo⌃í podíl p⌃irozené povodn⌅ Q100 na Litavce v t⌅chto místech. Na   
Berounce ji↵ pak vlna nedosahuje v⌦razn⌅ vy⌥⌥ích parametr  ne↵ je p⌃irozená Q100.

 Na území zasa↵eném pr tokovou (pr lomovou) vlnou p⌃i vzniku zvlá⌥tní povodn⌅ je nutné v co nejkrat⌥í 
dob⌅ vyhlásit stav nebezpe⇤í a zahájit v⌥emi dostupn⌦mi silami a prost⌃edky záchranné a likvida⇤ní práce a opat⌃ení na 
ochranu obyvatelstva. Záchranné práce p⌃edstavují soubor ⇤inností k odvrácení nebo omezení bezprost⌃edního p sobení 
rizik vznikl⌦ch mimo⌃ádnou událostí, zejména ve vztahu k ohro↵ení ↵ivota, zdraví, majetku nebo ↵ivotního prost⌃edí, a 
vedoucí k p⌃eru⌥ení jejich p⌃í⇤in.

 ad f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu�ití

- Plochy smí⌥ené obytné - venkovské (SV) jsou dopln⌅ny regulativy limitující zastav⌅ní doposud nezastav⌅n⌦ch 
pozemk  ZPF v zastav⌅ném území tak, aby nedocházelo k nep⌃im⌅⌃enému zahu⌥�ování zástavby v sídle. Pro 
novou v⌦stavbu v zastav⌅ném území  je stanovena minimální velikost nové stavební parcely 800 m2; pokud 
dojde k d⌅lení pozemku p⌃ilehlého ji↵ ke stavb⌅, musí z statková ⇤ást pozemku mít minimální v⌦m⌅ru 800 
m2. Toto se net⌦ká obnovy p vodní zástavby.

- Plochy ob⇤anského vybavení - ve⌃ejná infrastruktura (OV) jsou dopln⌅ny regulativy limitující v⌦⌥kovou hladinu 
potenciální nové zástavby a p⌃estaveb. Nové stavby a zm⌅ny staveb nesmí p⌃ev⌦⌥it nejvy⌥⌥í p⌃ilehlé objekty 
(mezi p⌃ilehlé objekty pat⌃í v⌥echny obytné stavby ur⇤ující charakter místa).

- Plochy smí⌥ené nezastav⌅ného území (NSx) jsou dopln⌅ny regulativy limitující oplocování pozemk  ve volné 
krajin⌅, kdy oplocování pozemk  zem⌅d⌅lského p dního fondu je p⌃ípustné v od vodn⌅n⌦ch p⌃ípadech 
(vymezení ochrann⌦ch pásem vodních zdroj , z⌃izování pastevních areál  ap.) jen pokud nezasahují do 
vymezeného systému ekologické stability, nenaru⌥ují sí� místních a ú⇤elov⌦ch komunikací a nebrání volné 
migraci ↵ivo⇤ich .

n)  Vyhodnocení ú�elného vyu⌥ití zastav⇥ného území a vyhodnocení pot⇤eby vymezení 
zastaviteln⌃ch ploch                   

 Zm⌅nou není navr↵eno roz⌥i⌃ování zastavitelného území, rozsah ploch je ponechám v�souladu s�platn⌦m ÚP.
 Zm⌅na aktualizovala zastav⌅né území o zastav⌅né stavební pozemky  - stavby realizované v zastaviteln⌦ch 
plochách Z1 a Z5. Postupn⌅ se lokality ur⇤ené pro zástavbu napl⇧ují. K datu duben 2018 je evidováno 13 vydan⌦ch 
stavebních povolení na novostavby v zastaviteln⌦ch plochách (zejména Z1, Z4, Z5 a Z6).

o) Rozhodnutí o námitkách a jejich od�vodn�ní
 K�návrhu nebyly uplatn⌅ny ↵ádné námitky.

p) Vyhodnocení p⌦ipomínek
 K�návrhu nebyly uplatn⌅ny ↵ádné p⌃ipomínky.
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q) Srovnávací text s vyzna⌥ením zm�n
 Je uveden v p⌃íloze LHOTKA_A_52018.
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