Zpráva o uplatňování Územního plánu Nepomyšl
za období 2006 – 2015
(návrh)
Zpráva byla schválena v zastupitelstvu městyse dne 21.12.2015
Návrh zprávy
O uplatňování ÚP Nepomyšl
dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění platných předpisů (dále jen stavební
zákon) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podklade, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném
znění (dále jen vyhláška)
Předkladatel a zhotovitel zprávy:
Městský úřad Podbořany, Stavební úřad – oddělení úřad územního plánování, Irena
Herejková – referent odboru
Předkládá:
Zastupitelstvu městyse Nepomyšl ke schválení Zprávu o uplatňování ÚP Nepomyšl
podle § 55 stavebního zákona.
Obsah zprávy:
Úvod.
A) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů
na udržitelný rozvoj území
B) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických
podkladů
C) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
D) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního
zákona
E) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání
změny
F) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
G) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li
zpracování varianty vyžadováno
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H) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených
pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje
koncepci územního plánu
I) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního
plánu zjištěny
J) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje

Úvod
Městys Nepomyšl má platný ÚP Nepomyšl, který byl zpracován podle zákona č.
50/1976 Sb., stavební zákon a vydán v roce 2006.
Na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavební řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“), musí
pořizovatel předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu
v uplynulém období. Náležitosti obsahu zprávy jsou dány ustanovením § 15 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška) v platném znění.
V souladu s tímto ustanovením zpracoval Městský úřad Podbořany, Stavební úřad –
oddělení úřad územního plánování (dále jen pořizovatel) Návrh zprávy o uplatňování
ÚP Nepomyšl.

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení
změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5
odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území
1) Zastavěné území v ÚP Nepomyšl bylo vymezeno k 25.6.2004. Od této doby došlo
k částečnému využití zastavitelných ploch. Je třeba aktualizovat zastavěné
území.
2) Stavební činnost od doby vydání ÚP Nepomyšl probíhá v zastavitelných plochách
a v zastavěném území. V zastavěném území jsou prováděny modernizace
bytového fondu, stavební úpravy stávajících staveb a zlepšení jejich obytného
prostředí – přístavby, vestavby, nástavby a změny využití staveb, úpravy a
rozšíření technické infrastruktury.
3) Využívání zastavěného území a zastavitelných ploch je v souladu s požadavky
ÚP Nepomyšl a urbanistické hodnoty jsou realizací stavebních aktivit
respektovány.
4) V době platnosti územního plánu došlo ke změně legislativy.
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Jedná se především o:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho
následné novely,
- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(dále jen vyhláška) a její aktualizace,
- Politika územního rozvoje 2008 a její aktualizace č.1 z dubna 2015,
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, (dále jen ZÚR ÚK), které byly
vydány dne 5.10.2011 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011 formou opatření obecné povahy čj.
UPS/412/2010-451 a nabyly účinnosti dne 20.10.2011.
ÚP Nepomyšl je třeba zpracovat nový ÚP v souladu s platnou legislativou.
5) V územním plánu jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření. Všechny tyto stavby a opatření budou muset být prověřeny s ohledem
na jejich potřebu a jejich realizaci. U veřejně prospěšných staveb, veřejných
prostranství a ke stavbám na těchto pozemcích musí být změněno předkupní
právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tam, kde
postačí zřízení věcného břemene) – změna vyvolaná změnou stavebního zákona.
6) Územní plán vymezil plochy stabilizované, zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Pořizovatel na základě podkladů (územní souhlasy, územní rozhodnutí),
terénních průzkumů a údajů z katastru nemovitostí vyhodnotil využití návrhových
a stabilizovaných ploch:
Vymezení zastavěného území
Hranici zastavěného území je třeba s ohledem na § 58, odst. 2 stavebního zákona
upravit především v lokalitách:
BV – 7 a BV 4 v Nepomyšli.
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Vyhodnocení zastavitelných ploch a ploch přestavby
 Bydlení vesnické (BV) a smíšené funkce (SM)
Zastavitelné plochy
označení k.ú.
lokalita
výměra K dnešnímu dni
(m2)
bylo realizováno
nebo povoleno
27 430 1 RD stp.č. 299
Nepomyšl
(kol)

Investor:

Využito Využito Využito
m2
celkem celkem %
z plochy plochy
m2

Lenka a Pavel
Tučimovi

127

127

BV – 1b

Nepomyšl

Zastavitelná plocha pro
vesnické bydlení

0,46%
Z 22
plánovaných
RD – 1 RD
3,58%
Ze 2
plánovaných
RD – 1 RD
3,77%
Ze 2
plánovaných
RD – 1 RD
3,99%
Z6
plánovaných
RD – 1 RD

BV – 3c

Nepomyšl

dostavba proluky
Nepomyšl – plocha
bydlení vesnické

6 033 1 RD parc.č. 18/12
Nepomyšl
(SP)

Antonín
Lněníček

216

216

BV – 4

Nepomyšl

Zastavitelná plocha pro
vesnické bydlení

4 933 1 RD stp.č. 297
Nepomyšl
(kol)

Pavel Bartuška

186

186

BV - 7

Nepomyšl

Zastavitelná plocha pro
vesnické bydlení

5 258 1 RD stp.č. 289 –
Nepomyšl
(kol)

Petr Lněníček

210

210

SM – 3b

Nepomyšl

Zastavitelná plocha pro
smíšené funkce

Tomáš Vávra

118

118

1,46%

SM – 6a

Nepomyšl

Zastavitelná plocha pro
smíšené funkce

8 071 1 RD stp. č. 296
Nepomyšl
(kol)
9 681 1 RD stp.č. 293
Nepomyšl
(kol)

Mgr. Zdenka a
Martin
Lněníčkovi

101

101

1,04%
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Ve stabilizovaných plochách byla realizována výstavba v prolukách:
k.ú
lokalita
K dnešnímu dni bylo
realizováno nebo povoleno

investor

Využito
m2

Nepomyšl

Stabilizovaná plocha bydlení

Jindřich Prätorius

243

Nepomyšl

Stabilizovaná plocha bydlení

150

Dětaň

Stabilizovaná plocha bydlení

Josef Zeman
Jiřina Hábová
Trynap team

1 RD stp.č. 94/3
Nepomyšl (kol)
1 RD stp.č. 290
Nepomyšl (kol)
1 rekreační chata stp.č. 7
Dětaň

40

Z celkové výměry zastavitelných ploch pro bydlení vesnické BV (119 159m2) bylo využito (739 m2), tj. 0,62%
Z celkové výměry zastavitelných ploch pro smíšené funkce SM (5 8716 m2) bylo využito (219 m2), tj. 0,37%
Ostatní zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití nebyly zastavěny.

 Mimo zastavěné území
k.ú.

K dnešnímu dni bylo realizováno nebo
povoleno

Investor

Využito
m2

Nepomyšl
Nepomyšl
Nepomyšl

Myslivecká chata na parc.č. 675
Přístřešek na krmení na p.p.k. 1246
3 pastevní přístřešky u RD čp. 234 na parc.č.
898/26

Myslivecké sdružení
Mgr. Martin Gutzer
Mgr. Zdenka a Martin Lněníčkovi

20,52
20
198
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Od vydání územního plánu k dnešku se v obci nevyskytly žádné negativní vlivy, které
by měly vliv na udržitelný rozvoj. Nedošlo k rušení prvků ÚSES. Urbanistická
struktura území je zachována, krajina je nadále zemědělsky využívána.

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně
analytických podkladů
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností ORP Podbořany (dále
jen „ÚAP“) byly vydány 31.12.2008. Následně byly aktualizovány k 31.12.2010,
k 31.12.2012 a k 31.12.2014. ÚAP pro území městyse identifikovaly tyto problémy
k řešení:

Kód
problému
HZ 27

HZ 28
HZ 29

Popis problému

Zdůvodnění

Zvýšená hlučnost a Zatížení dopravou, hlukem a
prašnost
prašností obcí v důsledku těžby
surovin (Nepomyšl)

Chybějící
odkanalizování
Chybějící veřejné
zásobování vodou

Dětaň, Dvérce, Chmelištná, Nová
Ves – chybí veřejná kanalizace
Chybí možnost napojení na veřejný
vodovod – Chmelištná, Nová Ves,
Dětaň
Domácnosti se vracejí k vytápění
méně kvalitními palivy

HZ 30

Vysoký podíl
lokálních topenišť

HZ 31

Staré ekologické
zátěže

Staré ekologické zátěže
zemědělského areálu – Nepomyšl,
Dvérce

DZ 14

Tanková cesta

Část silnice III.třídy je vedena po
tankové komunikaci, sloužící AČR.
(Chmelištná, Nepomyšl)

DZ 15

Jediná přístupová
komunikace

Obec je závislá na jediné přístupové
komunikaci, která z obce dále
nepokračuje. (Dětaň)

stav
Řešit v ÚP
Problém je
třeba řešit i
komplexně
pro více
správních
území –
nadmístní
význam
Prověřit v
ÚPD
Prověřit v
ÚPD
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Prověřit
v ÚP.
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DZ 16

Přesun vozidel
AČR

Přesun vozidel AČR do vojenského
prostoru VVP Hradiště po silnicích II.
a III. třídy (Nepomyšl)

DZ 17

Nepropojenost
území na železnici

Správní území obce nemá propojení
na železnici, z toho vyplývá i průjezd
AČR územím.

DZ 18

Nepropojenost
území na hlavní
tahy

Velká dojezdová vzdálenost na
napojení na silnici I/27 a I/6

UZ 14

Podvyužívaná
území
Zanedbaná malá
sídla

Brownfields – Nepomyšl (kaolinka)

UZ 17

Devastace krajiny
v důsledku těžby
Kompaktnost sídla

OHR 10

Sesuvná území

Nepomyšl – devastace krajiny
v důsledku probíhající těžby kaolinu
Demolicemi došlo k narušení
kompaktnosti sídla - Nepomyšl,
Dvérce
Nepomyšl

L-16

El.vedení 400 kV
(ER1) x NATURA
2000
El.vedení 400 kV
(ER1) x CHLÚ
El.vedení 400 kV
(ER1) x DP
El.vedení 400 kV
(ER1) x OP lesa

UZ 15

UZ 16

L-17
L-18
L-19

Chátrající vzhled celého sídla Dětaň

Kolize návrhu koridoru el.vedení 400
kV s území NATURA 2000 EVL
Kolize návrhu koridoru el.vedení 400
kV s chráněným ložiskovým územím
Kolize návrhu koridoru el.vedení 400
kV s dobývacím prostorem
Kolize návrhu koridoru el.vedení 400
kV s ochranným pásmem lesa

Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Řešit v ÚP
Nelze řešit
v ÚPD,
závislost na
finančních
možnostech
vlastníků
objektů a
pozemků
Řešit v ÚP
Řešit v ÚPD
V ÚP
nenavrhovat
zastavitelné
plochy
Řešit v ÚPD
Řešit v ÚPD
Řešit v ÚPD
Řešit v ÚPD
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C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
1) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR)
PÚR ČR 2008 byla schválena usnesením č. 929 VČR ze dne 20.7.2009, nebyla tedy
podkladem pro zpracování ÚP Nepomyšl.
PÚR 2008 byla k 15.4.2015 aktualizována - Aktualizace č. 1.
Úkoly vyplývající z PÚR a její aktualizace č.1, jsou třeba zapracovat do nového ÚP
Nepomyšl.
Dle PÚR ČR neleží správní území městyse Nepomyšl v rozvojové oblasti či ose ani
ve specifické oblasti.
Koridory a plochy dopravní infrastruktury: řešené území není dotčeno.
Koridory technické infrastruktury: koridor vedení E2 – 400/110 kV Vítkov a Vernéřov
a koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Vernéřov, Vernéřov – Vítkov, Vítkov –
Přeštice. V novém ÚP bude upřesněn koridor pro uskutečnění záměru formou
umožňující realizaci. (140)
2) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem - Zásady územního rozvoje:
ÚP Nepomyšl byl vydán v roce 2006 v souladu s 1. a 2. změnami a
doplňky ÚPN VÚC SHP Ústeckého kraje z roku 2001.
Platnou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního
rozvoje Ústeckého kraje, (dále jen ZÚR ÚK), které byly vydány dne 5.10.2011 na
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011
formou opatření obecné povahy čj. UPS/412/2010-451 a nabyly účinnosti dne
20.10.2011.
ÚP Nepomyšl byl zpracován před vydáním ZÚR ÚK a proto musí být uveden do
souladu s touto dokumentací. V návrhu nového ÚP je nutné vyhodnotit soulad
návrhu ÚP s jednotlivými prioritami a úkoly.
Z grafické části ZÚR ÚK vyplývají pro území Nepomyšle tyto požadavky:


Výkres uspořádání území kraje:
-



Správní území městyse Nepomyšl spadá do specifické oblasti
nadmístního významu NSOB6 Podbořansko.

Výkres ploch a koridorů nadmístního významu zahrnuje:
-

Plochy pro ÚSES:
o RBC 1134 Dětaňský chlum
8

o NRBK K45 Pustý zámek (16) – K53
-

Koridor el. vedení: ER 2 (v PÚR ČR označené jako E2)

Tyto prvky musí být zapracovány do nového ÚP Nepomyšl.





Výkres oblastí se shodným krajinným typem zařazuje správní území
Nepomyšle do kategorie:
-

KC Doupovské hory (8)

-

KC Severočeské nížiny a pánve (13)

Výkres POV, VPO a asanací nadmístního významu: pro správní území
městyse nejsou v ZÚR ÚK žádné VPS, VPO ani asanace

Řešené území je dotčeno koridorem cyklostezky „Doupovská“ (trasa č. 35) Měděnec
- Kadaň -Rokle - Podbořanský Rohozec - Chyše, sledovaným jako návrh C35. Šířka
koridoru je 20 m.
Návrh ÚP územně zpřesní vymezení koridoru Doupovské cyklostezky
a zajistí územní koordinaci a uplatní zásady společného využívání komunikací s
nízkým provozem motorové dopravy. Návrh územního plánu při zpřesnění vymezení
koridoru bude respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny. V lesích povede
cyklostezky s využitím stávající lesní dopravní sítě.
ZÚR ÚK zpřesňují plochy E2 pro elektrické stanice 400/110 kV Vítkov a Vernéřov a
jejich zapojení do přenosové soustavy vedením 400 kV z elektrické stanice Hradec
do elektrické stanice Vernéřov a dále do stanice Vítkov a Přeštice. Koridor je
sledován jako územní rezerva ER1. Šířka koridoru je stanovena v místech
novostavby vedení 1 000 m, v místech souběhu se stávajícím vedením 400 m.
Návrh ÚP bude respektovat územní rezervu koridoru ER1.
Celé území podle ZÚR ÚK spadá do zájmového území Armády ČR – objekty Lažany.
ZÚR ÚK stanovují ochranu pro krajinné části a přírodní prvky: NATURA 2000 – EVL
a Ptačí oblast.
Ložiska nerostných surovin, jako jsou: výhradní ložiska, CHLÚ, DP, prognózní zdroje,
nebilancovaná ložiska, poddolovaná území budou v ÚP respektovány.

D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a
vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch
podle § 55 odst. 4 stavebního zákona
V územním plánu je dostatek využitelných zastavitelných ploch. Nelze vyloučit
požadavek vlastníků pozemků o jejich zařazení do nového ÚP Nepomyšl.
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E. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
Z vyhodnocení uplatňování ÚP Nepomyšl vyplynula potřeba pořízení nového ÚP
Nepomyšl.
Jedná se především o úpravu ÚP vyvolanou legislativními změnami, jako je např.:
- uvést ÚP do souladu s následně vydanou dokumentací ZÚR ÚK,
s jednotlivými prioritami a úkoly a odůvodnit splnění úkolů
- uvést ÚP do souladu s následně vydanou dokumentací a Aktualizací
č.1 PÚR,
- s novelami stavebního zákona, aktualizovat VPS a VPO (zejména
změna předkupního práva vyvolaná změnou SZ), a dále s § 18 odstr. 5,
§ 101, § 170 a s přechodnými ustanoveními,
- s ÚPD okolních obcí.
Zadání nového ÚP Nepomyšl bude zpracováno a projednáno samostatně na základě
výsledků projednání Zprávy o uplatňování ÚP a po dokončení pozemkových úprav.

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního
zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní
prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území bude zpracováno, pokud dotčený
orgán (OŽP KÚ Ústeckého kraje) ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní
požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivu na životní prostředí a
pokud dotčený orgán nevyloučí významný vliv na Evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast.
Pořizovatel v současné době nepředpokládá, že budou do nového ÚP zapracovány
záměry, pro které by bylo třeba zpracování vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu na udržitelný rozvoj území.

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního
plánu, je-li zpracování varianty vyžadováno
Neuplatňuje se.

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností
uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která
podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu
Územní plán obce schválený před 1.1.2007 lze do 31.12.2020 podle stavebního
zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá
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platnosti (§ 188 stavebního zákona). Jelikož je třeba zároveň ÚPD upravit a dát do
souladu s následně vydanou nadřazenou ÚPD, tj. PÚR ČR a ZÚR ÚK, je třeba
pořídit nový ÚP Nepomyšl.
Pořizovatel doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o pořízení nového územního
plánu z vlastního podnětu dle § 44 písm. a) stavebního zákona.

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve
vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny
Neuplatňuje se.

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje
Neuplatňuje se.

K. Výsledek konzultace s dotčenými orgány
Tato zpráva byla na základě ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona konzultována
s dotčenými orgány a krajským úřadem.
V rámci projednání s dotčenými orgány obdržel pořizovatel tato stanoviska:
1) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ze dne 29.10.2015: při zpracování
návrhu zadání nového ÚP Nepomyšl požadují respektovat výhradní ložiska,
stanovené dobývací prostory a stanovená chráněná ložisková území.
S návrhem Zprávy o uplatňování ÚP souhlasí.
2) Ministerstvo životního prostředí ČR, ze dne 4.11.2015: upozorňují na výskyt
sesuvu, poddolovaných území, CHLÚ, výhradních ložisek, a dobývacích
prostorů.
3) Ministerstvo obrany ČR, odb. ochrany územních zájmů, ze dne 12.10.2015:
Souhlasí s předloženou Zprávou o uplatňování územního plánu. Při pořízení
nového ÚP uplatňuje požadavek na respektování a zapracování limitů a zájmů
MO ČR do textové a grafické části (jev č. 103 – OP leteckých
zabezpečovacích zařízení; jev č. 097 – tanková cesta).Návrhem ani jeho
důsledky nebudou dotčeny pozemky a objekty, ke kterým má příslušnost
hospodařit MO ČR.
4) Krajský úřad Ústeckého kraje – odb. ŽPaZ, ze dne 3.11.2015: bez připomínek.
5) Krajský úřad Ústeckého kraje – odb. ŽPaZ, ze dne 9.11.2015: stanovisko dle §
10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně
některých souvisejících zákonů – bez připomínek.
6) Krajský úřad Ústeckého kraje – odb. kultury a památkové péče, ze dne
13.10.2015: není dotčeným orgánem.
7) Krajský úřad Ústeckého kraje – odb. dopravy, ze dne 7.10.2015: bez
připomínek.
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8) Krajský úřad Ústeckého kraje – odb. územního plánování a stavebního řádu,
ze dne 27.10.2015: uplatňuje požadavky, které budou respektovány v návrhu
zadání nového ÚP Nepomyšl.
 dle PÚR a její aktualizace:
o respektovat republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území s tím, že je nutno v odůvodnění ÚP
konkrétní republikové priority věcně vyhodnotit z hlediska jejich
naplnění návrhem ÚP;
o respektovat úkol (140), tj. upřesnit koridor E2 pro dvojité vedení 400 kV
Hradec-Vernéřov, Vernéřov-Vítkov, Vítkov-Přeštice, úkoly pro územní
plánování je třeba v odůvodnění jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska
jejich naplnění návrhem ÚP;
 z hlediska ZÚR ÚK:
o respektovat „priority územního plánování ÚK pro zajištění udržitelného
rozvoje území a v odůvodnění nového ÚP je nutno konkrétní priority
jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem ÚP;
o respektovat NSOB6 – Podbořansko a stanovené úkoly územního
plánování a usměrňování územního rozvoje území v návrhu
respektovat a v odůvodnění jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska
jejich naplnění návrhem ÚP;
o respektovat NRBK K45 „Pustý zámek (16) – K53“ a RBC 1134
„Dětaňský chlum“;
o respektovat úkoly pro využívání ploch a koridorů pro biocentra a pro
biokoridory ÚSES. Jedním z úkolů je zpřesnit skladebné části
nadregionálního a regionálního ÚSES v ÚPD. V odůvodnění jednotlivě
věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem ÚP;
o pro území obce je vymezen koridor, označení ER1 o šířce 1000 m –
v místech novostavby a 400 m – v místech souběhu se stávajícím
vedením. Pro ÚP je stanoven úkol, v součinnosti s DO zpřesnit
vymezení koridoru v ÚPD při respektování zájmů ochrany přírody a
krajiny. Tento úkol je třeba v novém ÚP respektovat.
o Pro území obce je vymezen koridor cyklostezky „Doupovská“(trasa č.
35), šířka koridoru je stanovena 20 m. Je stanoven úkol – v součinnosti
s DO zpřesnit vymezení koridoru v ÚPD. Tento úkol je třeba
respektovat;
o Území obce spadá do vymezeného krajinného celku KC 8 – Doupovské
hory a KC 13 – Severočeské nížiny a pánve a jsou stanoveny dílčí
kroky naplňování cílových charakteristik krajiny, které je třeba
respektovat a v odůvodnění jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska
jejich naplnění návrhem ÚP;
o Nový ÚP musí naplnit úkoly pro územní plánování v ZÚR ÚK,
stanovené pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje;
konkrétní úkoly, které se navržené koncepce a řešeného území dotýkají
musí být jednotlivě věcně v odůvodnění vyhodnoceny;
 V novém ÚP je třeba řešit problémy a záměry, určené k řešení
v ÚPD obce, vyplývající z aktuálních ÚAP ORP a ÚAP kraje.
9) Krajská hygienická stanice ÚK, ze dne 5.10.2015: souhlasí se zprávou.
10) MěÚ Podbořany, OŽP, ze dne 5.10.2015:
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o Pro k.ú. Nepomyšl byl v roce 2004 zpracován ÚSES. Požadujeme tyto
zájmy ochrany přírody zapracovat do ÚP. Upozorňujeme, že nově
navržené prvky ÚSES (i stávající) musí navazovat na prvky v okolních
katastrech,
o Při vymezování ploch technické infrastruktury je nutné dbát na to, aby
nepůsobily rušivě v krajině,
o Je nutné respektovat limity využití území,
o Navrhnout využití území s důrazem na ochranu přírodních hodnot,
o V řešené oblasti se nachází evropsky významná lokalita ze soustavy
Natura 2000 – Ptačí oblast – Doupovské hory, tuto oblast je nutno
respektovat a vyloučit významný negativní vliv na toto území
o Je třeba řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu a
navrhnout taková řešení, aby byly v rámci ochrany ZPF nejvýhodnější.
11) MěÚ Podbořany, odb. investic a památkové péče, ze dne 13.10.2015:bez
připomínek.
12) MěÚ Podbořany , pracoviště krizového řízení, ze dne 20.10.2015: bez
připomínek.
13) OBÚ ÚK, Most, ze dne 5.10.2015: bez připomínek,

Závěr:
Po schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Nepomyšl a po rozhodnutí
zastupitelstva městyse o pořízení nového ÚP Nepomyšl, bude zpracován Návrh
zadání ÚP Nepomyšl. Obdržená výše uvedená stanoviska budou zapracována do
návrhu Zadání ÚP Nepomyšl.

V Podbořanech, dne 1.12.2015
Předkladatel, zhotovitel zprávy:

Irena Herejková

Údaje o schválení zprávy:
Zpráva o uplatňování ÚP Nepomyšl byla schválena Zastupitelstvem městyse
Nepomyšl dne 21.12.2015 č. usnesení II./8.
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