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Zm⇧na ⇤. 1 ÚP Vidice

.j. ...............

Obec Vidice

Ve Vidicích dne ...............

Zm⇥na . 1 územního plánu Vidice
Zastupitelstvo obce Vidice, 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⇧j ích p⌥edpis⌦, za pou ití § 188 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 2, § 43
a § 50 a 54 stavebního zákona, dále za pou ití § 16 vyhlá ky ⇤. 100/2006 Sb., o územn⇧ analytick↵ch podkladech,
územn⇧ plánovací dokumentaci a zp⌦sobu evidence územn⇧ plánovací ⇤innosti, § 171 a následujících zákona ⇤.
100/2004 Sb., správní ⌥ád, a § 188 odst. 4 stavebního zákona
vydává
.........).

zm⇧nu ⇤. 1 územního plánu Vidice, kter↵ nabyl ú⇤innosti dne ..................... (opat⌥ení obecné povahy Vidice ⇤.
Závazná ⇤ást uvedené územn⇧ plánovací dokumentace se m⇧ní zm⇧nou ⇤. 1 takto:

I.

Textová ⇧ást

1.

V lánku a) se upravuje zn⇧ní první v⇧ty na : “Na území obce Vidice je k datu 4.1.2020 vymezeno celkem
dev⇧t zastav⇧n↵ch území.”.

2.

V ⇤lánku b.2) se do druhého odstavce vkládá v⇧ta: “Zm⇧nou 1 územního plánu se navrhuje koncep⇤ní ⌥e ení
likvidace spla kov↵ch odpadních vod na OV (Vidice).”

3.

Název ⇤lánku c) se upravuje na toto zn⇧ní: “Urbanistická koncepce v⇤etn⇧ urbanistické kompozice vymezení
ploch s rozdíln↵m zp⌦sobem vyu ití, zastaviteln↵ch ploch, ploch p⌥estavby a systému sídelní zelen⇧”.

4.

V ⇤lánku c) se upravuje zn⇧ní posledního odstavce takto: “Je navr eno p⌥evedení zastav⇧né plochy dnes
neexistujícího zem⇧d⇧lského objektu s navazujícími pozemky k.ú. Vidice do nezastav⇧ného území s funkcí
p⌥írodní a ochranou (NSpo).

5.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.2) se slovo Návrhem z první v⇧ty ru í.

6.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.2) se u zastavitelné plochy Z1 upravuje název Specifické podmínky na Podmínky
prostorového uspo⌥ádání.

7.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.2) se u zastavitelné plochy Z2 ru í ⌥ádek Specifické podmínky: Minimalizovat kácení
vzrostlé zelen⇧.

8.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.2) se u zastavitelné plochy Z3 upravuje název Specifické podmínky na Podmínky
prostorového uspo⌥ádání.

9.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.2) se za zastavitelné plochy Z3 vkládá text:
Zm⇧nou 1 územního plánu jsou navr eny zastavitelné plochy ve Vidicích:
Ozna⇤ení plochy:
Funk⇤ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

Ozna⇤ení plochy:
Funk⇤ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

Ozna⇤ení plochy:
Funk⇤ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

Ozna⇤ení plochy:

Z1 .Z1a
plochy bydlení v rodinn↵ch domech - venkovské
(BV)
Plocha související s realizovanou stavbou
rodinného domu v rámci lokality Z2 vyu ívaná
jako zázemí k postavenému domu.
Z1 .Zb
plochy zelen⇧ - zele⌃ nezastaviteln↵ch
soukrom↵ch zahrad (ZN)
Plocha související s realizovanou stavbou
rodinného domu v rámci lokality Z2 vyu ívaná
jako zahrada.
Z 1.Z3
plochy bydlení v rodinn↵ch domech - venkovské
(BV)
Plocha související s realizovanou stavbou
rodinného domu v rámci lokality Z1 - vyu ívaná
jako zázemí k domu.
Z1 .Z4
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Funk⇤ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
Ozna⇤ení plochy:
Funk⇤ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

plochy technické infrastruktury - in en↵rské sít⇧
(TI)
Plocha ur⇤ená pro OV Vidice.
Z1 .Z5
plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⇤elové
komunikace (DS.1)
Plocha ur⇤ená pro p⌥ístupovou komunikaci k
OV

10.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.2) se u zastavitelné plochy Z4 upravuje název Specifické podmínky na Podmínky
prostorového uspo⌥ádání.

11.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.2) se u zastavitelné plochy Z5 ru í ⌥ádek: Specifické podmínky: Respektovat dub letní na ve⌥ejném prostranství, na hranici parc. ⇤. 657 a 605/3.

12.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.2) se za zastavitelné plochy Z5 vkládá text:
Zm⇧nou 1 územního plánu je navr ena zastavitelná plocha v Ch⌥eb⌥anech:
Ozna⇤ení plochy:
Funk⇤ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

13.

Z 1.Z2
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plocha ur⇤ená p⌥evá n⇧ pro smí ené - venkovské
vyu ití (bydlení, rekreace) na na
ji ním okraji Ch⌥eb⌥an (související zahrady se
zbo⌥eni t⇧m)

V ⇤lánku c) bod⇧ c.3) se slovo Návrhem z první v⇧ty ru í.

14.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.3) se u plochy p⌥estavby P1 upravuje název Specifické podmínky na Podmínky
prostorového uspo⌥ádání a ru í v⇧ta: Nutno zachovat kamenné op⇧rné zdivo v ji ní ⇤ásti lokality. Uspo⌥ádání
zástavby maximáln⇧ p⌥izp⌦sobit stavu p⌥ed asanací.

15.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.3) se u plochy p⌥estavby P2 ru í ⌥ádek: Specifické podmínky: V kontaktní poloze
se silnicí ll. t⌥ídy zachovat/zalo it ochrannou zele⌃.

16.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.3) se u plochy p⌥estavby P4 upravuje název Specifické podmínky na Podmínky
prostorového uspo⌥ádání a ru í v⇧ta: Nutno p⌥elo it nadzemní vedení NN do podzemní kabelové trasy.

17.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.3) se u plochy p⌥estavby P5 upravuje název Specifické podmínky na Podmínky
prostorového uspo⌥ádání a ru í v⇧ta: Uspo⌥ádání zástavby maximáln⇧ p⌥izp⌦sobit stavu p⌥ed asanací.

18.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.3) se za plochy p⌥estavby P5 vkládá text:
Zm⇧nou 1 územního plánu je navr ena plocha p⌥estavby v Ch⌥eb⌥anech:
Ozna⇤ení plochy:
Funk⇤ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

Z1.P 1
plochy zelen⇧ - zele⌃ nezastaviteln↵ch
soukrom↵ch zahrad (ZN)
plochy ve⌥ejn↵ch prostranství (PV)
komunika⇤ní systém s centrálním návesním
prostorem; nezastav⇧né sva ité pozemky zahrad
jihov↵chodn⇧ od návsi v Ch⌥eb⌥anech.

19.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.4) se u plochy rekonstruk⇤ních a revitaliza⇤ních zásah⌦ R1 ru í ⌥ádek Specifické
podmínky: Koryto toku vést v p⌦vodní poloze a roz í⌥it tak, aby bylo kapacitn⇧j í pro pr⌦chod v⇧t ích
p⌥ívalov↵ch vod a zárove⌃ svou drsností zpomalovalo odtok vody z území. Nutno ⌥e it samostatn↵m
projektem pod vedením autorizovaného architekta.

20.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.4) se u plochy rekonstruk⇤ních a revitaliza⇤ních zásah⌦ R2 ru í ⌥ádek Specifické
podmínky: Chránit stromy navr ené k památkové ochran⇧ (jasan ztepil↵ - na ve⌥ejném prostranství u vjezdu k
domu ⇤.p. 6; k.ú. Libosváry, parc. ⇤. 821/1; jírovec ma⌅al - na ve⌥ejném prostranství v zeleni u b↵valé kapli⇤ky;
k.ú. Libosváry, parc. ⇤. 821/1). Nutno ⌥e it samostatn↵m projektem pod vedením autorizovaného architekta.

21.

V ⇤lánku c) bod⇧ c.5) se na konec t⌥etího odstavce vkládá text:
“Zm⇧nou 1 územního plánu Z1.P1 jsou do t⇧chto ploch zahrnuty i nezastav⇧né sva ité pozemky
jihov↵chodn⇧ od návsi v Ch⌥eb⌥anech a severní ⇤ást zastavitelné plochy Z1.Z1 s ozna⇤ením “b”. “

22.

V ⇤lánku d) bod⇧ d.1) odstavci Navazující sí místních a ú⇤elov↵ch komunikací se na konec vkládá text:
“Zm⇧nou 1 územního plánu Z1. Z4 a Z1.Z5 jsou podle podrobn⇧j í projektové dokumentace navr eny
zastavitelné plochy ur⇤ené pro OV Vidice a p⌥ístupovou komunikaci vyúst⇧nou na silnici II/200.”
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23.

V ⇤lánku d) bod⇧ d.1) odstavci Doprava v klidu se ru í v⇧ty: “Pro pokrytí pot⌥eb dopravy v klidu u nov⇧
navrhovan↵ch objekt⌦ pro bydlení, vybavenosti ⇤i jin↵ch objekt⌦ se bude postupovat ve smyslu p⌥íslu n↵ch
ustanovení vyhlá ky MMR R ⇤. 268/09 Sb., o technick↵ch po adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se
stanovuje, e odstavná a parkovací stání se ⌥e í jako sou⇤ást stavby, nebo jako provozn⇧ neodd⇧litelná ⇤ást
stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vypl↵vající ze stanoven↵ch ochrann↵ch
opat⌥ení, a to v souladu s normov↵mi hodnotami stanoven↵mi ve smyslu p⌥íslu n↵ch ustanovení kap. 14.1
SN 73 6110 Projektování místních komunikací. Ka dou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p⌥íslu n↵ch
ustanovení vyhlá ky MMR R ⇤. 398/09 Sb.., o obecn↵ch technick↵ch po adavcích zabezpe⇤ujících
bezbariérové u ívání staveb, odpovídajícím po⇤tem stání pro vozidla zdravotn⇧ posti en↵ch osob, které budou
⌥e eny jako sou⇤ást stavby. “

24.

V ⇤lánku d) bod⇧ d.2) je text: stoky spla kové oddílné kanalizace zaúst⇧né do domovních mikro⇤istíren
nahrazen textem: stoky spla kové oddílné kanalizace, ⇤istírna odpadních vod.

25.

V ⇤lánku d) bod⇧ d.2) odstavci Spla kové odpadní vody se ru í text: “Biodisková ⇤istírna ⌥ady DCB 21 ⇤istí
odpadní vody od 9 % obyvatel obce. Odtok z ⇤istírny je zaúst⇧n do kanalizace. Odpadní vody od 28 %
obyvatel jsou zachycovány v bezodtokov↵ch jímkách a vyvá eny na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace
odvádí de ové vody do recipientu. Návrh: Problematika likvidace odpadních vod bude nadále ⌥e ena
v↵stavbou domovních mikro⇤istíren a intenzifikací septik⌦ (u bytovek). Po roce 2015 bude nutno zajistit
rekonstrukci stávajících nebo v↵stavbu nov↵ch domovních mikro⇤istíren pro ⇤i t⇧ní odpadních vod. V roce
2020 budou ve keré odpadní vody likvidovány v t⇧chto mikro⇤istírnách. Odtoky z mikro⇤istíren a de ové
vody budou nadále odvád⇧ny stávající kanalizací (k rekonstrukci/v↵m⇧n⇧)”a nov⇧ se vkládá text:
“Zm⇧nou 1 územního plánu Z1. Z4 a Z1.Z5 jsou podle podrobn⇧j í projektové dokumentace navr eny
zastavitelné plochy ur⇤ené pro OV Vidice a p⌥ístupovou komunikaci vyúst⇧nou na silnici II/200. Nová
oddílná spla ková kanalizace v obci Vidice bude odvád⇧t spla kové vody na navr enou ⇤istírnu odpadních
vod. Stávající kanalizace z⌦stane zachována pro odvád⇧ní de ov↵ch vod.”

26.

V ⇤lánku d) bod⇧ d.2) odstavci Zdroje vody, zásobování pitnou a po ární vodou se ru í text: “Zdroje vody pro
po ární ú⇤ely musí respektovat vyhlá ku 23/2008 Sb., o technick↵ch podmínkách po ární ochrany staveb.
Navr ené ⌥ady ve⌥ejného vodovodu v rámci rozvojov↵ch lokalit ve Vidicích budou p⌥ípadn⇧ slou it i pro ú⇤ely
zásobování po ární vodou ⌥e eny v souladu s SN 73 0873.”

27.

V ⇤lánku d) bod⇧ d.4) se na konec prvního odstavce vkládá text:
“Zm⇧nou 1 územního plánu Z1.P1 je náves v Ch⌥eb⌥anech zahrnuta p⌥evá n⇧ do ploch ve⌥ejného
prostranství.”

28.

V ⇤lánku d) bod⇧ d.5) se slova ⇤.1/2010 z první v⇧ty ru í.

29.

Za název ⇤lánku e) Koncepce uspo⌥ádání krajiny se vkládá text:
“ v⇤etn⇧ vymezení ploch s rozdíln↵m zp⌦sobem vyu ití, ploch zm⇧n v krajin⇧ a stanovení podmínek pro jejich
vyu ití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opat⌥ení, ochrany p⌥ed
povodn⇧mi, rekreace, dob↵vání lo isek nerostn↵ch surovin a podobn⇧. “

30.

V ⇤lánku e) bod⇧ e.2.2) odstavci Lokální biokoridory LBK 02-03 „Nad vsí – Na soutoku“ se slova
“koridor je v zastav⇧n↵m územím veden p⌥es náves” ru í a nahrazují se slovy: ” zm⇧nou 1 ÚP Vidice je trasa
biokoridoru ve sm⇧ru od rybníku vymezena po svazích nad údolím a pod osadou se napojuje na p⌦vodní
trasu; “

31.

V ⇤lánku f) odstavci Plochy zelen⇧ - zele⌃ nezastaviteln↵ch soukrom↵ch zahrad (ZN) se za slova p⌥ípustné
vyu ití vkládá text: dopl⌃kové stavby ke stavb⇧ hlavní slou ící k rekrea⇤nímu pobytu na zahrad⇧ a drobné
p⇧stitelské ⇤innosti (skleníky, pergoly, altány, bazény, zahrádká⌥ské chaty, k⌦lny, sklady ná⌥adí),

32.
II.

V ⇤lánku k) se slova “návrhu ÚP” ru í a nahrazují slovy : “územního plánu Vidice ve zn⇧ní zm⇧ny 1”.
Grafická ⇧ást
Sou⇤ástí zm⇧ny ⇤. 1 územního plánu jsou tyto v↵kresy grafické ⇤ásti:
1. V↵kres základního ⇤len⇧ní území (M1 : 5000);
2. Hlavní v↵kres (M1 : 5000).
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