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1.  ZMĚNA č.1 ÚP NUČIC         

            TEXTOVÁ ČÁST 
 
1) Změnou č. 1 není dot čena textová část ÚP Nu čic v kapitolách:  

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY 
V JEJICH VYUŽITÍ, ÚSES, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED 
POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
2) Změnou č. 1 je dopln ěna a upravena textová část platného ÚP Nu čic v t ěchto kapitolách 
následujícím zp ůsobem:  
 
A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
Text bodu (1) kapitoly A. se změnou  upravuje takto (upravený text je zvýrazněn): 
„(1) Zastavěné území Nučic se vymezuje ke dni 9. 11. 2021.“  

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
V textu kapitoly F. jsou změnou provedeny tyto úpravy: 
 
Do Podmínek prostorového uspořádání způsobu využití ploch S – Plochy smíšené obytné   
jsou změnou č.1 doplněny odrážky: 
„6. likvidace srážkových vod musí být zajišt ěna v místech jejich vzniku zasakováním nebo 
retencí na vlastním stavebním pozemku 
7. nové stavby musí mít zajišt ěno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci 
splaškových vod podle platných p ředpis ů“ 
 
Do Podmínek prostorového uspořádání způsobu využití ploch TI – Plochy technické infrastruktury   
je změnou č.1 doplněna odrážka: 
„3.  v lokalit ě Z1-1 bude respektována stavba a zachována funk čnost vodního díla, hlavního 

odvod ňovacího za řízení HOZ Nučický p.I (ID 201000078-11201000)“ 
 
 
G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB 
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  
Změnou č. 1 se z tabulky VPS v subkapitole G.1. vypouští tyto 2 řádky: 

 
 
 
 

 

„WD2 Místní komunikace zpřístupňující navrženou ČOV 

„WT1 Plocha pro umístění ČOV“ 



  

2 
NÁVRH ZMĚNY č. 1 ÚP NUČIC 01/2022 

 

 
3) Grafická část ÚP Nu čic se zm ěnou č.1 upravuje a dopl ňuje o vý řezy změnou dot čených 
výkres ů takto: 
 
VÝŘEZY STÁVAJÍCÍCH VÝKRESŮ:  
1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ Č.1     1: 5 000 
2  HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ Č. 1         1: 5 000 
3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – VÝŘEZ Č.1   1: 5 000  
        
 
4) Údaje o po čtu list ů změny č. 1 Územního plánu Nu čic 
 
Návrh změny:  
2 listy textové části, 3 výkresy grafické části, 
  
Odůvodnění změny:  
23 listů textové části, (z toho 14 listů kapitoly 2.11), 2 výkresy grafické části, 1 samostatný výkres 
 











2. 
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP NUČIC - OBSAH: 
 
TEXTOVÁ ČÁST  
2.1.   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska š irších vztah ů v území , souladu s politikou 

územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, souladu s cíli a úkoly 
územního plánování a souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů     

 2.1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území   1 

 2.1.2. Vyhodnocení souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
 dokumentací vydanou krajem          1 

 2.1.3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
 architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
 území            2           
2.1.4. Vyhodnocení souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho  
prováděcích právních předpisů           3 

 
2.2.       Vyhodnocení splnění požadavků zadání, resp. Vyhodnocení spln ění požadavk ů obsažených  
 v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu zm ěny územního plánu po řizované zkráceným  
 postupem                                                                                                                                      3
                           
2.3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení                                                                   3

   
2.4.  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, základní informace o výsledcích tohoto  
              vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí                6 
 
2.5.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje  
 (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení     6 
 
2.6. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení      7

                                            
2.7.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL   7 
                      
2.8.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch změnou 

č.1  ve vazbě ke stávajícím vymezeným zastavitelným plochám v ÚP                           7 
 
2.9.     Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů      7 
 

2.10.  Údaje o počtu listů změny územního plánu                         9 

2.11  ÚP Nučic- Textová část s vyznačením změn                 9                                   

 (samostatné stránkování 1-14) 

     

GRAFICKÁ ČÁST 
OD1   KOORDINAČNÍ VÝKRES - SAMOSTATNÝ VÝKRES       1: 5 000 

 

OD2    VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ                                  1: 10 000 

OD3    VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU- VÝŘEZ Č.1     1: 5 000 
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2.  ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP NUČIC 
 TEXTOVÁ ČÁST 
 

2.1.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

V ÚZEMÍ, SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ A SOULADU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

2.1.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLE DISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Území obce Nučice je tvořeno jedním katastrálním územím o výměře 497 ha v okrese Praha-východ v 
kraji Středočeském. Obec Nučice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Nu čic 
(dále také jen „ÚP Nučic “), vydaný Zastupitelstvem obce Nučice dne 29. května 2017 a účinnosti 
nabyl dne 14. června 2017 . V následujícím období nebyla zpracována žádná změna ÚP Nučic. 
Zadání změny č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Nučice dne 25. června 2021. 
Řešené území je součástí ORP města Říčany, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady 
(ÚAP) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon) a jsou průběžně aktualizovány. Úplná aktualizace ÚAP byla 
provedena v roce 2016.  
Z hlediska širších územních vztahů nedojde změnou č. 1 k žádným významným zásahům ani úpravám 
vazeb na sousední obce – Bachovice, Konojedy, Oleška, Prusice a Výžerky. Řešené území je součástí 
ORP Říčany, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve smyslu § 26 stavebního 
zákona. Vzhledem k charakteru změny a vymezení dotčeného území nevyplývají ze zpracovaných 
ÚAP pro řešení změny č. 1 takové požadavky, které by měly negativní vliv na možnost prověřit záměr 
na změnu funkčního využití území. Jako podklad pro zpracování změny sloužil platný ÚP Nučic ve 
znění právního stavu. 

2.1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMN Ě 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

Obec Nučice není součástí žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti ani plocha a 
koridorů dopravní nebo technické infrastruktury vymezené v PÚR ČR, schválené usnesením vlády 
České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního 
rozvoje České republiky schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR 
ČR„),Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR schválených usnesením vlády č. 629 ze dne 2. září 2019 a 
Aktualizace č. 5 PÚR ČR schválené usnesením vlády č. 833 ze dne 17. srpna 2020.  
Pro řešení Změny č. 1 nevyplývají z Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 PÚR ČR žádné zvláštní požadavky 
(změna č. 1 není v rozporu s PÚR ČR), kromě respektování obecných republikových priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 
– 32. Z těchto priorit se řešeného území týká zejména: 

- při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením 
- chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví,  
- zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.    

Tyto priority jsou ve změně č. 1 ÚP Nučic respektovány. 
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Vyhodnocení souladu s ÚPD kraje (ZÚR Středočeského kraje): 
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje - ZÚR Stč. 
kraje,  byla vydána dne 7. února 2012  podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 
22. února 2012. Dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. 
aktualizace ZÚR St č. kraje , účinné od 26. srpna 2015 . Dne 26.dubna 2018  byla vydána 
2.aktualizace ZÚR St č. kraje , která nabyla účinnosti 4. září 2018. 
V řešeném území vymezuje ZÚR koridor pro umístění dopravní stavby D170 – silnice II/334: Nučice, 
obchvat.  
Veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry stabilizované v ZÚR Stč. Kraje nejsou řešenou 
změnou dotčeny. 
Návrh změny č. 1 ÚP Nučic je v rámci řešeného území v souladu s předmětnou nadřazenou územně 
plánovací dokumentací. Koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy nebyla lokalitami změny 
č. 1 vynucena. Lokality změny č.1 mají pouze lokální charakter. 
Koordinační výkres ZÚR Stč. kraje, úplné znění po 2. aktualizaci obsahuje dále tyto jevy a limity: 

-vodní toky  
-silnice III. třídy 
-poddolované území bodové  
-ochranná pásma vodních zdrojů 1. a 2. stupně  
 
Návrh změny č. 1 je v rámci řešeného území a lokalit změny v souladu s předmětnou nadřazenou 
územně plánovací dokumentací- ZÚR Středočeského kraje ve znění její 1. a 2. aktualizace, výše 
uvedené jevy a limity jsou zobrazeny v koordinačním výkrese grafické části odůvodnění Změny. 
 

2.1.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANIST ICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

Návrh změny č. 1 ÚP Nučic je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, včetně požadavků na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území.  
Změna č. 1 je v souladu se stávající platnou územně plánovací dokumentací-ÚP Nučic, s ohledem na 
stávající podobu území. V lokalitě Z1-1 dochází k vymezení zastavitelná plochy Z3 pro technickou 
infrastrukturu TI s využitím pro ČOV ve volné krajině. Jedná se o náhradu stávající plochy Z3 pro ČOV 
vymezenou platným ÚP, která je Změnou č. 1 v rámci lokality Z1-2 z ÚP vypuštěna. Lokalita Z1-2 je 
navrácena do funkce NS – plochy smíšené nezastavěného území a do ZPF. Změnou tak dochází 
pouze k přesunu plochy pro ČOV.  V lokalitě Z1-3 vymezuje ÚP novou zastavitelnou plochu v 
návaznosti na zastavěné území. Lokalita nezasahuje do žádných přírodních hodnot v území.  

Urbanistická koncepce, stanovená ve schváleném ÚP Nučic se změnou č. 1 zásadně nemění. Změna 
řeší 3 lokality o celkové výměře 1,31 ha, aktualizuje hranici zastavěného území a vypouští jednu 
veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury. Návrh změny vychází při vymezování ploch 
s rozdílným způsobem využití z platné územně plánovací dokumentace obce. 

Aktualizací zastav ěného území nad mapou KN  ke dni 9.11.2021 bylo zjištěno, že v období mezi 
vydáním ÚP Nučic (05/2017) a zpracováním Návrhu změny č. 1 v zastavitelných plochách nedošlo 
k žádné zástavbě.  
Cíle a úkoly územního plánování, zejména požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území byly splněny.  
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2.1.4. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Obsah změny č. 1 ÚP odpovídá požadavkům přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
Návrh změny č. 1 územního plánu Nučic je v souladu s požadavky stavebního zákona a s jeho 
prováděcími předpisy.  
 
2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ 
ZKRÁCENÝM POSTUPEM  

 
V návrhu zm ěny č. 1 jsou zohledn ěny požadavky, vyplývající ze Zadání  

Návrhem změny dochází k polohovému přesunu zastavitelné plochy Z3 pro umístění ČOV (plocha TI): 
- v lokalitě Z1-1 tak byla vymezena zastavitelná plocha Z3 s funkcí TI – plochy technické 

infrastruktury pro ČOV a k ploše byla vymezena příjezdová komunikace s funkcí DS – plochy 
dopravní infrastruktury – silniční. 

- v lokalitě Z1-2 byla vypuštěna stávající plocha Z3 s funkcí TI pro ČOV a příjezdovou 
komunikaci k ČOV. Lokalita byla zařazena do funkce NS – plochy smíšené nezastavěného 
území a navrácena do ZPF 

V lokalitě Z1-3 byla v návaznosti na zastavěné území vymezena nová zastavitelná plocha Z6 pro funkci 
S – plochy smíšené obytné.  

 
2.3.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

CÍLE ŘEŠENÍ A KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.1 

Cílem zpracované změny bylo zapracování nových požadavků na využití území obce (změna funkčního 
využití v nezastavěném území a zastavitelných plochách, vymezení 1 zastavitelné plochy a polohovÝ 
přesun plochy pro ČOV, tj. vypuštění jedné zastavitelné plochy TI včetně plochy VPS a vymezení 
plochy TI v nové poloze. 
Změna tak řeší 3 lokality, kde dochází:  
• k vymezení nové zastavitelné plochy Z6 v lokalitě Z1-3 Z3 a se způsobem využití S 
• k přesunu polohy zastavitelné plochy Z3 využití TI z lokality Z1-2 do lokality Z1-1 (tj. ke změně 

umístění návrhu plochy pro ČOV) a doplnění příjezdové komunikace v ploše DS 
Veřejně prospěšné stavby WT1 pro ČOV a WD2 pro příjezdovou komunikaci byly vypuštěny (nová 
poloha ČOV včetně příjezdové komunikace je vymezena na pozemcích ve vlastnictví obce)  
Koncepce rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce veřejné infrastruktury se nemění a 
jsou změnou č. 1 respektovány. Členění území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle 
schváleného ÚP Nučic zůstává zachována. 

 
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ   
Zastavěné území je aktualizováno k 9.11.2021. Od vydání platného ÚP nedošlo k výstavbě v žádné ze 
zastavitelných ploch nebo ploch přestavby.  
 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZ VOJE JEHO HODNOT    
Změna č. 1 nemění základní koncepci rozvoje obce, stanovenou ve schváleném ÚP Nučic. Změna 
pouze přesouvá návrh ČOV do vhodnější polohy a doplňuje drobnou zastavitelnou plochu pro smíšené 
obytné plochy navazující na stávající strukturu obce- na zastavěné území stejného způsobu využití (S).  
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území– urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání 
krajiny: 
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Změna vychází z charakteru řešeného území a snaží se chránit jeho krajinný ráz, vychází z koncepce 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a jeho zásad únosného zatížení životního 
prostředí a trvale udržitelného rozvoje a dále ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění. Změna vytváří předpoklady k zabezpečení souladu hodnot území. Vymezení 
zastavitelných území nezasahuje do chráněných území přírody a krajiny, ani nekoliduje s významnými 
prvky technického vybavení. 
Přírodní hodnoty území: 
Při umístění jednotlivých lokalit změny nedochází k nevhodným zásahům do krajinného rázu.  
Změna nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, lokality řešené změnou nezasahují do 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

Celková urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č. 1 respektována. Členění 
území a klasifikace zastavitelných ploch podle platného ÚP Nučic zůstává zachována.  
Změna č.1  doplňuje 2 nové zastavitelné plochy Z3 a Z6 přičemž v případě plochy Z3 se jedná pouze o 
přesun stávající zastavitelné plochy Z3 na nové umístění a stávající zastavitelná plocha plocha Z3 je 
Změnou č. 1 vypuštěna. Změnové lokality jsou přehledně uvedeny a popsány níže v tabulce lokalit 
Změny. 

 
Změnou nejsou vymezeny žádné nové plochy přestavby. 
Systém sídelní zeleně není změnou dotčen.  
 
V lokalit ě Z1-1 dochází k vymezení zastavitelné plochy Z3 respektive přesunu stávající zastavitelné 
plochy Z3 s funkcí TI pro návrh ČOV. K ploše je vymezena příjezdová cesta s funkcí DS. Důvodem pro 
vymezení plochy je návrh odlišného umístění ČOV dále od obytného území obce a na pozemcích ve 
vlastnictví obce.  
 
V lokalit ě Z1-2 dochází k vypuštění stávající zastavitelné plochy Z3 s funkcí TI včetně návrhu ČOV a 
veřejně prospěšné stavby WT1 a WD2 pro příjezdovou komunikaci. Plocha včetně příjezdové 
komunikace je navrácena do ZPF a zařazena do ploch NS odpovídajících okolním plochám.  
 
V lokalit ě Z1-3 je vymezena nová zastavitelná plocha Z6 s využitím S – plochy smíšené obytné na 
plochách NZ – plochy zemědělské. Plocha navazuje na stávající zastavěné území a nezasahuje do 
žádných přírodně hodnotných ploch. Na ploše nedochází v současnosti k zemědělské činnosti, ale je 
využívána jako zázemí jednoho z přilehlých rodinných domů.   

ZMĚNA Č. 1 ÚP NUČIC  PŘEHLED LOKALIT 
označení LOKALITY ZMĚNY 

k.ú /č.pozemků  

Rozloha 
lokality  

(ha) 
Stávající způsob využití dle ÚP 

změnou 
navrhované funkční využití 

Rozšíření 
zastavitelné 
plochy (ha) 

Z1-1 

Nučice/  
1063/4, 1032/3, 

1063/3,1226 

0,53 
 

NS – Plochy smíšené 
nezastavěného území (stav) 

TI- plochy technické 
infrastruktury (návrh) 
DS – plochy dopravní 

infrastruktury – silniční (návrh) 
Návrh ČOV 

Zastavitelná plocha Z3 

+0,53 

Z1-2 

Nučice/  
1/1, 1/5, 1,6 

0,34 

TI- plochy technické infrastruktury 
(návrh) 

VP – plochy veřejných 
prostranství (návrh) 

Návrh ČOV 
Zastavitelná plocha Z3, VPS WT1 

NS – Plochy smíšené 
nezastavěného území (stav) -0,34 

Z1-3 

Nučice/ 
 641/36,641/13, 641/30, 

641/31, 641/32 část 

0,49 
NZ – Plochy zemědělské (stav) 

PV – Plochy veřejných 
prostranství (stav) 

S – plochy smíšené obytné  
(návrh) 

Zastavitelná plocha Z6 
+0,49 
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KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMIS ŤOVÁNÍ 
 
Koncepce dopravní infrastruktury  
Celková koncepce dopravní infrastruktury na území obce zůstává zachována. Je doplněn úsek 
komunikace (DS) obsluhující zastavitelnou plochu Z3 v nové poloze (lokalita Z1-1). Příjezdová cesta ke 
stávající zastavitelné ploše Z3 byla vypuštěna (Z1-2). 
 
Koncepce technické infrastruktury  
VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ 
Koncepce zásobování obce pitnou vodou není změnou č.1 dotčena. 
Koncepce likvidace odpadních vod je dotčena přesunem polohy plochy pro umístění obecní ČOV. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rozhodnutím OÚ v Kolíně (čj.: Vod 261/91 z 28. března 1991) je na celém území obce vyhlášeno 
pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů, a to PHO VZ I a PHO VZ IIb. Existencí PHO VZ jsou v 
současnosti významně omezeny možnosti nakládání s odpadními vodami a kaly (jakožto i s ostatními 
látkami, škodícími vodám ve smyslu platné legislativy). V současnosti je zpracovávána dokumentace 
změny parametrů PHO VZ tak, aby bylo možno na území obce vybudovat soustavnou kanalizaci 
s centrální čistírnou odpadních vod (v polohovém umístění dle návrhu změny č.1 ÚP). 
 
Požadavek zajištění likvidace srážkových dešťových vod v místech jejich vzniku, v co nejvyšší míře 
využití zasakování srážkových vod, popřípadě retence na vlastním stavebním pozemku, je doplněno do 
regulativů ploch S. Ve změně je také stanoveno, že nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou 
vodou a nezávadnou likvidaci splaškových vod podle platných předpisů. 
 
Změnou je respektován požadavek Státního pozemkového úřadu uvedený (čj. SPU 24218/2021/Ben 
ze dne 3. 3. 2021), že v lokalitě Z1-1 bude respektována stavba a zachována funkčnost vodního díla – 
hlavního odvodňovacího zařízení HOZ Nučický p. I, HMZ K obci, ID 201000078-11201000, v celkové 
délce 0,640 km (otevřená délka 0,380 km, zatrubněná délka 0,260 km).  
 
 
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABI LITY, PROSTUPNOST 
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
NEROSTŮ 
 
Koncepce uspořádání krajiny není změnou č. 1 dotčena, dochází pouze k přesunu zastavitelné plochy 
pro umístění ČOV do jiné polohy. Vymezené plochy Z3 a Z6 nezasahují do ploch změn v krajině, ploch 
a koridorů  ÚSES ani do jiných záměrů v krajině. Plochy nemění možnosti propustnosti v krajině. 
 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY          
 
ÚSES není změnou č. 1 dotčen.  

Bilance potřeby pitné vody – lokalita Z1-3: 
     Obyv Qp Qp Qd Qd Qh 

  [m3/den] [l/s] [m3/den] [l/s] [l/s] 
Návrh-cca 5 RD  15 2,37 0,03 3,56 0,05 0,09 
 
(bilance produkovaného množství splaškových vod je totožná) 
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ 
Do Podmínek prostorového uspořádání způsobu využití ploch S – Plochy smíšené obytné 
jsou změnou č.1 doplněny odrážky: 
„6. likvidace srážkových vod musí být zajištěna v místech jejich vzniku zasakováním nebo retencí 
na vlastním stavebním pozemku 
7. nové stavby musí mít zajištěno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci splaškových 
vod podle platných předpisů“ 
Do Podmínek prostorového uspořádání způsobu využití ploch TI – Plochy technické 
infrastruktury je změnou č.1 doplněna odrážka: 
„3.  v lokalitě Z1-1 bude respektována stavba a zachována funkčnost vodního díla, hlavního 

odvodňovacího zařízení HOZ Nučický p.I (ID 201000078-11201000)“ 

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB 
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, 
PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

 
Změnou dochází k aktualizaci VPS v souvislosti s přesunem plochy pro umístění ČOV: 
Změnou č.1 se vypouští veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury: 
WD2 – místní komunikace zpřístupňující navrženou ČOV  
Změnou č.1 se též vypouští veřejně prospěšná stavba pro technickou infrastrukturu: 
WT1 – plocha pro ČOV 
Nově vymezená plocha Z3 pro ČOV v nové poloze včetně příjezdové komunikace není vymezena jako 
veřejně prospěšná stavba s ohledem na umístění na pozemcích ve vlastnictví obce.  
 
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A P ŘÍPADNĚ 
DALŠÍCH ÚDAJ Ů PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA  
 
Změna č.1 nevymezuje žádné nové plochy s možností uplatnění předkupního práva.  

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA  
Návrh Změny č. 1 nezasahuje svým řešením do evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
soustavy Natura 2000. 
Lze vyloučit významný vliv předkládané koncepce samostatně i ve spojení s jinými projekty na příznivý 
stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly při vyhodnocení změny územního plánu Nučic č. 1 
zjištěny. 
 
2.4.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O 

VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Změna nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území.  
Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území se nepožaduje zpracovat.   
 
2.5.   VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY  

 V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 

JEJICH VYMEZENÍ 
Žádné jevy nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, nejsou 
předmětem řešení změny. 
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2.6.   VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 
Změna č.1 nestanovuje žádné prvky regulačního plánu. 

 
2.7.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL 
Zábory ZPF : Změna č. 1 vymezuje dva zábory v lokalitách Z1-1 a Z1-3, v lokalitě Z1-2 dochází k 
navrácení záboru zpět do ZPF.  
 
Zábory ZPF vyvolané zm ěnou č.1:  

Tabulka:        PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF VYVOLANÝ ZM ĚNOU Č. 1 

označení navržené 
využití 

souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace o 
existenci 
závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm. g)* I. II. III. IV. V. 

Z1-1 TI 0,43   0,10 0,33    ANO  

Z1-3 S 0,49  0,41 0,08       

Celkem zábor ZPF  0,92  0,41 0,18 0,33  -   - 

 
Zábory ZPF navrácené zm ěnou č.1  zpět do ZPF:  

Tabulka:           NAVRÁCENÍ ZÁBORU ZPF ZMĚNOU Č. 1 ZPĚT DO ZPF 

označení navržené 
využití 

souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace o 
existenci 
závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm. g)* I. II. III. IV. V. 

Z1-2 NS 0,34  0,34      ANO  

*(ustanovení §3 odst.1 písm. g): informace o plochách a koridorech obsažených v platné územně plánovací dokumentaci, které obsahují 

zemědělskou půdu I. nebo II. třídy ochrany, a nemá-li návrhem územního plánu dojít ke změně využití těchto koridorů a ploch) 

 
Zábor ZPF vyvolaný změnou č. 1 činí 0,92 ha, z toho 49 ha pro bydlení a 0,43 ha pro veřejný zájem 
výstavby ČOV. Současně však dochází změnou č. 1 k navrácení 0,34 ha zpět do ZPF.  
Výsledný nár ůst zábor ů ZPF oproti platnému ÚP tak činí  0,92 – 0,34 = 0,58 ha, z toho nárůst 
záboru ve II. třídě ochrany oproti stávajícímu ÚP: 0,07 ha 
 
Odůvodn ění zábor ů ZPF 
V případě záboru vyvolaném plochou technické infrastruktury pro ČOV se jedná o veřejný zájem na 
méně kvalitních půdách se třetí a čtvrtou třídou ochrany, oproti původnímu umístění ČOV na ZPF o II. 
stupni ochrany BPEJ. V případě lokality Z1-3 se jedná o zábor o rozsahu menším než 0,5 ha 
nacházející se na půdách s II. a III. třídou ochrany. Zábor ve II. Třídě ochrany je změnou č.1 
kompenzován navrácením lokality Z1-2, která se celá nachází na půdách s II. Třídou ochrany, do ZPF.  
Nárůst záboru ve II.třídě ochrany, tedy velmi kvalitní zemědělské půdy je nepatrný, tj. oproti stávajícímu 
ÚP činí pouze 0,07 ha. Celkový zábor ZPF lze tedy tímto považovat za odůvodněný. 
 

Zábory PUPFL  
Změnou č.1 nedochází k záborům PUPFL. Zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou, řešenou 
změnou č.1, nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani území ležícího ve 
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vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Změnou č.1 dochází k přesunu zastavitelné plochy Z3, která 
původně zčásti ležela v pásmu 50m od pozemků PUPFL, mimo toto ochranné pásmo lesa. 
 
2.8. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č.1 VE VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM 

ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM V ÚP  
Změna č. 1 vymezuje de facto pouze jednu novou zastavitelnou plochu v území v lokalitě Z1-3, 
vzhledem k faktickému přemístění zastavitelné plochy Z3 do nové pozice v rámci lokalit Z1-1 a Z1-2. 
Nová zastavitelná plocha Z6 představuje rozšíření zastavitelných ploch o rozsahu menším než půl 
hektaru. Plocha je vymezena na základě konkrétního záměru v území a představuje kapacitu pouze 
pro několik rodinných domů. Její vymezení lze považovat za adekvátní i s ohledem na vymezení pouze 
jediné další zastavitelné plochy pro bydlení (Z1) s kapacitou pouze cca 10 RD v platném ÚP. Plocha je 
navržena ve vhodné poloze v přímé návaznosti na zastavěné území. 
 

2.9.   VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ   
 
Požadavky na ochranu ve řejného zdraví 
V řešeném území musí být dodržovány všechny platné hygienické předpisy. 
Požadavek Orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, (čj. 
KHSSC 03336/2021 ze dne 19. 2. 2021), že objekt ČOV v lokalitě Z1-1 musí být umístěn tak, aby 
byly splněny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb dle NV č. 272/2011 Sb.,  
je již zakotven v regulativech plochy TI v platném ÚP. 
 
Řešení požadavk ů požární a civilní ochrany  
Požadavky požární a civilní ochrany jsou integrální součástí platného ÚP Nučic a nejsou lokalitami 
návrhu Zm ěny č. 1 dot čeny.  
 
Požární ochrana:   
Přístupové komunikace v lokalitách změny budou řešeny způsobem umožňujícím příjezd požárních 
vozidel do vzdálenosti min. 20 m od objektů, příjezdová komunikace musí být odolná nápravovému 
tlaku 8t, minimální průjezdná šířka komunikace bude 300 cm.  

-Parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám budou řešeny v souladu s přílohou č. 3 
vyhlášky č. 23/2008 Sb ve znění pozdějších předpisů- vyhl. 268/11 Sb (Přístupové komunikace 
v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární 
technikou, vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené 
pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1m), což bude 
předmětem projektové přípravy území. Přístupové komunikace budou řešeny způsobem umožňujícím 
příjezd požárních vozidel a zásah požárních jednotek mimo ochranná pásma nadzemních 
energetických vedení.  

Změnou č. 1 není dotčeno řešení zásobování požární vodou. Bude zajištěno splnění požadavků §23 
odst.1 vyhl. č. 501/2006- pro plochy určené pro zástavbu budou zajištěny zdroje požární vody, 
přístupové komunikace a nástupní plochy v dostatečném rozsahu. Pro celé území platí podmínka řešit 
jednoznačně zásobování požární vodou a to ve vztahu k jejich charakteru: v rámci projektové přípravy 
území (územní a stavební řízení) bude při zajištění dodávky požární vody z obecního vodovodu 
postupováno dle normy ČSN 730873 (2003). Dimenze vodovodního potrubí musí splňovat požadavky 
uvedené normy, v případě, že obecní vodovod neumožní dodržení předepsaných parametrů, musí být 
k tomuto účelu odpovídajícím způsobem využity nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje. Při 
projektové přípravě území budou splněny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. (o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti). 
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Civilní ochrana :  
Změna č. 1 respektuje požadavky civilní ochrany v souladu s § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 
Sb., vyhláškou č. 380/2002 Sb. a stanoviskem dotčeného orgánu. 
A) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: Změnou není řešeno. 
B) zóny havarijního plánování 

Změnou č.1 ÚP se nemění údaje o havarijním plánování. Ve spádovém území se nenachází 
provozy, které představují potenciální nebezpečí průmyslové havárie.  

C) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
Změna č.1 nemá vliv na plán ukrytí obyvatel. Stálé tlakově odolné kryty na území obce nejsou, 
ani se nenavrhují. 

D) evakuace obyvatelstva jeho ubytování 
Změna č.1 ÚP nevymezuje významné plochy vhodné pro kapacitní ubytování obyvatelstva 
v případě evakuace. 

E) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Předmětem změny ÚP není vymezení území pro umístění objektů pro skladování materiálů 
civilní ochrany a humanitární pomoci. 

F) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území 
města: Změna nenavrhuje takové zásahy do území, které by znemožňovaly vyvezení a uskladnění   
nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území.  
G) návrh ploch pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací: Vymezení těchto ploch 
nebylo součástí zadání změny č. 1 ÚP.  
H) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Změnou č. 1 ÚP se nemění žádné údaje v souvislosti s touto problematikou. Změna č. 1 
nenavrhuje takové zásahy do území, v navrhovaných plochách nedochází ke skladování 
nebezpečných látek. 

I) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií: Vyčíslení subjektů zajišťujících 
nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií není předmětem  Změny č. 1. 
 
Požadavky na ochranu ve řejného zdraví  
V řešeném území musí být dodržovány všechny platné hygienické předpisy.  
Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin  
Na území Nučic se nevyskytují žádná ložiska nerostných surovin.  
Dobývací prostor se na území nevyskytuje. 
Území s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb., 
v platném znění, se v řešeném území nevyskytují.  
Požadavky na ochranu geologické stavby území  
Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují. 
Požadavky na ochranu p řed povodn ěmi a jinými rizikovými p řírodními jevy  
Změna nenavrhuje žádná opatření a stavby vstupující do přírodního koryta vodotečí v řešeném území, 
a nesnižuje jejich průtočnou schopnost územím. Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují. 
 
2.10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Změna: 2 listy textové části, 3 výkresy grafické části  
Odůvodnění změny:  
23 listů textové části, (z toho 14 listů kapitoly 2.11), 2 výkresy grafické části, 1 samostatný výkres 
 
2.11.  ÚZEMNÍ PLÁN NUČIC - TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN  

(Viz níže, samostatné stránkování) 



2.11. ÚZEMNÍ PLÁN NUČIC – TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN 

Červeně vyzna čeny úpravy, provedené v rámci Z1 ÚP Nučic: 

xxxxxxx-doplněno změnou č.1    

xxxxxx -vypuštěno změnou č.1 

 

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚP NUČIC 

A.    VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                   1 

B.    ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROVOJE JEHO HODNOT 
              B.1. Koncepce rozvoje území                    1 
                 B.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území               1 

C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

                 C.1. Urbanistická koncepce                       1 
                 C.2. Vymezení zastavitelných ploch                      2 
                 C.3. Vymezení ploch přestavby                    2 
                 C.4. Koncepce veřejných prostranství a sídelní zeleně      2 

D.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ      
                 D.1. Koncepce dopravní infrastruktury                      2 
  D.2. Konkretizace koncepce formování veřejných prostranství                3 
                 D.3. Koncepce občanského vybavení                     3 
                 D.4.  Koncepce technické infrastruktury                     3 

E.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚSES, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

                 E.1. Koncepce uspořádání krajiny                   4 
                 E.2. Koncepce dobývání ložisek nerostných surovin                 4 

F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ         5 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,  
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU  A PLOCH PRO  
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

                 G.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit     …     14 
                 G.2. Veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit     …     14 
                 G.3. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu              14 
                 G.4. Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit          14 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO              14 

I.   STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA  15 

J.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A ÚDAJE O POČTU VÝKRESŮ ÚP                   15 

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP NUČIC 
v.č.1. Výkres základního členění území    měřítko 1:5000 

v.č.2. Hlavní výkres       měřítko 1:5000 

v.č.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  měřítko 1:5000 
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      A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
(1)  Zastavěné území Nučic se vymezuje ke dni 1. 6. 2016 9. 11. 2021. 

(2)  Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části územního plánu (ÚP), a to především ve 
Výkresu základního členění území (výkres č.1). 

      B.      ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,  

                OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 
B.1. Koncepce rozvoje území 

(3) Nučice jsou malou obcí s venkovským charakterem v relativně vyvážené krajině, ÚP stanovuje tento 
charakter zachovat a rozvíjet. 

(4) Rozvoj území spočívá:  

a) v dílčím a velikosti obce uměřeném rozvoji obytné funkce 

b) v dílčí transformaci současného využití území tak, aby byly plně respektovány veškeré limity 
využití území (zejména ochrana vodních zdrojů) 

c) v preferenci přestavby zastavěného území před výstavbou „na zelené louce“ 

d) v rozvoji s bydlením související občanské vybavenosti, veřejných prostranství a veřejné zeleně. 

(5) Rozvoj území v dlouhodobém časovém horizontu umožňuje ze ZÚR přejatý koridor silnice II/334. 

B.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

(6) ÚP Nučic stanovuje zásadu dbát na kultivaci a dobré podmínky dalšího rozvoje obytného území, a na 
ochranu dochovaných přírodních a kulturních hodnot území. 

(7) Ochranu přírodních hodnot zajišťuje dobudování technické infrastruktury tak, aby byly minimalizovány 
dopady sídla na životní prostředí (výstavba ČOV a sběrného dvora) a vyloučena identifikovaná rizika. 

(8) Ochranu přírodních a krajinných hodnot zajišťuje vymezení územního systému ekologické stability 
(ÚSES), a dále vymezení ploch přírodních (NP), lesních (NL), vodních (W) a smíšených 
nezastaveného území (NS). 

(9) Ochrana hodnot území je v ÚP zajištěna začleněním konkrétních podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití (tzv. „funkčních ploch“), včetně podmínek pro ochranu krajinného rázu, do kapitoly F. 

      C. URBANISTICKÁ KONCEPCE,  

včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně 

C.1. Urbanistická koncepce 

(8) ÚP Nučic dbá na kompaktnost zastavěného území a na vhodné začlenění rozvojových ploch do krajiny 
i do celku sídla. 

(9) ÚP vymezuje většinu zastavěného území jako plochu smíšenou obytnou (S), kde jsou za stanovených 
podmínek kromě bydlení umožněny i další aktivity související a slučitelné bydlením (služby, 
maloobchod, samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost, drobná výroba). 

(10) Občanské vybavení je situováno zejména v centru obce (OV – veřejná infrastruktura). Sportovní 
plochy (OS) se nacházejí jihovýchodně od obce. 

(11) Stávající zemědělský areál je navržen k přestavbě na plochy drobné a řemeslné výroby (VD). 

(12) Plochy pro rozvoj technické infrastruktury (TI) jsou situovány na okraji obytného území. 
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C.2. Vymezení zastavitelných ploch 

(13) Zastavitelné plochy zobrazeny ve Výkrese základního členění území (v.č.1), a v Hlavním výkrese 
 (v.č.2) 

(14) Zastavitelné plochy jsou členěny do ploch s rozdílným způsobem využití. 

(15) ÚP Nučic vymezuje zastavitelné plochy pro zajištění rozvoje bydlení a pro umístění technické 
infrastruktury, a to v rozsahu zajišťujícím trvale udržitelný rozvoj, zachovávající historické a přírodní 
hodnoty území. 

C.3. Vymezení ploch přestavby 

(16) Plochy přestavby jsou zobrazeny ve Výkrese základního členění území (v.č.1), a v Hlavním výkresu 
(v.č.2) 

(17) ÚP Nučic k přestavbě vymezuje plochu zemědělského areálu na v severním okraji obce. Navržené 
využití je pro drobnou a řemeslnou výrobu (VD) 

C.4. Koncepce veřejných prostranství a sídelní zeleně 

(18) ÚP zdůrazňuje společenskou roli veřejných prostranství a veřejné zeleně. Tyto plochy jsou přístupné 
komukoliv bez omezení a jejich součástí jsou zpravidla plochy pro dopravu. Soustava veřejných 
prostranství tvoří základní urbanistickou strukturu sídla, stejně jako čitelné prostředí pro komunikaci 
obyvatel a pro podporu jejich soudržnosti a identity. Plochy veřejných prostranství (PV) jsou vymezeny 
v Hlavním výkresu (v.č.2).  

(19) V rámci konkrétního stavebního uspořádání veřejných prostranství je třeba nalézt vyvážené řešení, 
které respektuje potřeby pěších (chodníky, lavičky a další mobiliář, prostranství pro odpočinek a 
společenské aktivity), cyklistů (cyklopruhy, cyklostojany) i motoristů (jasné vymezení jízdních pruhů a 
parkovacích míst). 

(20) Systém sídelní zeleně v Nučicích tvoří plochy veřejné zeleně, umístěné v ploše veřejných prostranství 
(PV). Tyto plochy přímo navazují na plochy vodní (W) a na smíšené plochy nezastavěného území 
(NS). Zeleň krajinná tak plynule přechází v zeleň sídelní – a to i díky zahradám v rámci ploch 
smíšených obytných (S). 

      D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, 

                včetně podmínek pro její umisťování 
(21) Koncepce veřejné infrastruktury je zobrazena v Hlavním výkresu (v.č.2): infrastruktura, a zahrnuje 

infrastrukturu dopravní (plochy pro dopravu), infrastrukturu technickou (inženýrské sítě včetně 
veškerých zařízení na těchto sítích), občanské vybavení (stavby a aktivity sloužící obyvatelstvu), a 
veřejná prostranství.  

D.1. Koncepce dopravní infrastruktury 

(22) Silniční doprava 

a) Jako hlavní urbanistická a dopravní osa je vymezena silnice III/33321 od Prusic, která prochází 
Nučicemi od severu k jihu a pokračuje dále k Výžerkám jako silnice III/33420. 

b) Západně od Nučic je vymezen koridor silnice II/334 (D170) dle ZÚR Stč.kraje. 

 (23) Veřejná prostranství 

a) V zastavěném území a zastavitelných plochách jsou místní a sběrné komunikace vymezeny jako 
součást veřejný prostranství – plochy PV. 

b) V zastavitelných plochách budou trasy nových komunikací řešeny v rámci řešení těchto ploch tak, 
aby odpovídaly požadavkům na místní komunikace funkční třídy D1 (zklidněné komunikace – 
obytné zóny), anebo komunikace funkční třídy C2 nebo C3 (obslužné komunikace).  

(24) Cyklistická doprava 

a) ÚP navrhuje systém cyklodopravy vycházející z Generelu cyklistických tras a cyklostezek na 
území Stč kraje. Soustava cyklotras je zakreslena v Hlavním výkresu (v.č.2). Cyklotrasy jsou 
vedeny po silnicích III. třídy. 

(25) Pěší doprava 

a) Chodníky budou budovány podél průtahu silnic III. třídy obcí. 

(26) Letecká doprava 
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a) Východně od Nučic se nachází účelové travnaté letiště Konojedy. ÚP zde vymezuje zastavitelnou 
plochu Z5 pro výstavbu hangáru. 

D.2. Konkretizace koncepce formování veřejných prostranství 

(27) Veřejná prostranství, náves, hlavní ulice 

a) Centrum obce, tj. prostor návsi a trojúhelník veřejných prostranství podél silnic III/1087, III/33420 a 
podél úseku Konojedského potoka pod požární nádrží, bude kultivován vymezením chodníků, 
parkovacích míst, veřejné zeleně a doplněním stromů, laviček a mobiliáře. 

b) Vymezením chodníků a doplněním alejí, laviček a mobiliáře budou kultivovány též prostory „hlavní 
urbanistické osy“ – procházející Nučicemi v severojižním směru (podél silnic III/33321 a III/33420). 

D.3. Koncepce občanského vybavení 

(28) Občanské vybavení 

a)  Koncepce ÚP člení plochy občanské vybavenosti na plochy veřejné infrastruktury (OV) a plochy 
tělovýchovných a sportovních zařízení (OS).  

b) Občanské vybavení je přípustné též v plochách polyfunkčních (S). 

D.4. Koncepce technické infrastruktury 

(29) Zásobování elektrickou energií 

a) Území Nučic je zásobováno elektrickou energií soustavou nadzemních vedení vysokého napětí 22 kV. 
Transformaci na nízké napětí zajišťují 4 trafostanice. 

b) Pro kvalitnější zásobování území elektřinou budou konkrétně v rozvojových plochách v rámci 
projektové přípravy území navrženy případné přeložky, nové trasy el.vedení a nové trafostanice. 

(30) Území Nučic je významnou zdrojovou oblastí pitné vody pro skupinový vodovod Jevany-Kostelec. 
V řešeném území se nachází vodní zdroje, úpravna vody, čerpací stanice a dálkové vodovodní 
přivaděče – vyznačené v Hlavním výkresu (v.č.2). 

(31) Zásobování pitnou vodou 

a) Obec je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu s vlastní hydroforovou stanicí umístěnou 
v řešeném území. Tento vodovod je součástí skupinového vodovodu Jevany-Kostelec. 

b) Severně od Nučic je vymezena plocha pro umístění obecního vodojemu. Půjde o zemní VDJ o 
kapacitě 200 m3. 

c) Všechny nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou podle platných předpisů.  

(32) Zásobování požární vodou 

a) Pro požární ochranu objektů bude nově vybudovaný vodovod u zastavitelných ploch osazen 
nadzemními hydranty, které budou splňovat legislativní a normové požadavky na zásobování obce 
hasební vodou. 

b) V případě, že požární ochrana objektů zastavitelné plochy nemůže být zajištěna z nadzemních 
hydrantů veřejného vodovodu z důvodů, že leží mimo jeho dosah a nebo nemá příslušný tlak, budou 
v odpovídající vzdálenosti od zastavitelné plochy dle legislativních a normových požadavků na 
zásobování obce hasební vodou využity buď stávající zdroje požární vody (požární nádrž v obci, Velký 
a Malý nučický rybník) nebo nově vybudované požární nádrže, která budou splňovat legislativní 
a normové požadavky na zásobování obce hasební vodou. 

(33) Likvidace odpadních vod 

a) Všechny nové stavby musí mít vyřešenou nezávadnou likvidaci splaškových vod podle platných 
předpisů. 

b) Plocha pro čistírnu čistírna odpadních vod je vymezena dle studie Kanalizace a ČOV Nučice (Petr 
Hrnčíř – Ekos, 2004) jihovýchodně od obce a bude vyústěna do Nučického potoka. Navržena je 
aktivační průtočná ČOV s předřazenou denitrifikací, dimenzovaná na kapacitu 420 EO. 

c) Stoková síť bude vedena v pozemcích veřejných prostranství a nové kanalizační řady v rozvojových 
lokalitách je doporučeno budovat souběžně a současně s novými řady vodovodními. 

(34) Dešťové vody 

a) Dešťové vody na pozemcích v nových zastavitelných plochách budou přednostně likvidovány 
zasakováním na vlastním pozemku, popřípadě retencí na vlastním stavebním pozemku. 

(35) Nakládání s odpady 

a) V ploše přestavby P1 je navrženo vybudovat sběrný dvůr.  
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(36) Spoje 

a) ÚP přejímá stávající koncepci a nezasahuje do koncepce rozmístění tras elektronických komunikací 
v území. 

      E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,  
včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 

E.1. Koncepce uspořádání krajiny 

(37) Koncepce uspořádání krajiny respektuje terén a dlouhodobě stabilní využití krajiny. Jejím základem je 
vymezení 4 typů území, které se liší stupněm lidského zásahu. Tato území jsou vymezena v Hlavním 
výkresu (v.č.2) a vymezuje typy: 

a) územního systému ekologické stability (ÚSES) – plochy přírodní (NP)  

b) ploch vodních a vodohospodářských (W), ploch lesních (NL) a ploch smíšených nezastavěného 
území (NS) 

c) ploch zemědělských (NZ) 

d) zastavěného a zastavitelného území, koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury. 

(38) Základní krajinnou osu tvoří Nučický potok a jeho údolní niva, která prochází řešeným územím od 
severovýchodu k jihu. Většinu území tvoří zemědělská půda, kterou je územním plánem z důvodu 
vodohospodářského využití území (prameniště Nučice, ochranné pásmo vodních zdrojů) stanoveno 
využívat velice šetrně, tak aby nedocházelo ke znečištění podzemních vod. 

(39) Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

a) ÚP jako lokální ÚSES vymezuje stávající ekologicky stabilní plochy: lokální biocentrum (LBC) Velký 
nučický rybník, lokální biokoridor podél Nučického potoka a lokální biokoridor „Nad roklemi“. 

(40) Zachování vyváženosti krajiny 

a) Většinu území tvoří relativně vyvážená krajina, v níž jsou velké plochy zemědělské půdy přirozeně 
členěny terénem, drobnými vodotečemi, loukami, rybníky, lesíky a mezemi. Harmonické vztahy mezi 
těmito krajinnými prvky vytvářejí příjemný charakter venkovské krajiny, jehož zachování a kultivaci 
Územní plán navrhuje chránit a omezením rozsáhlejší nové zástavby podporovat. 

(41) Sídlo, infrastruktura a stavby v krajině 

a) Koncepce ÚP dodržuje zásadu dotvoření Nučic takovým způsobem, který zajistí uchování charakteru, 
rozlohy a siluety sídla v krajině a udržení harmonického vztahu mezi osídlením a krajinou. Rozvoj 
Nučic je umírněný a je umisťován převážně do zastavěného území.  

b) Jako samostatné stavby v krajině jsou umístěny pouze drobné stavby technického charakteru a 
doprovodné stavby sportoviště. Jako novou stavbu v krajině je ÚP umožněno vybudování hangáru při 
místním travnatém letišti. U všech těchto staveb je třeba dbát na jejich harmonické začlenění do 
krajiny, tj. zejména na jejich měřítko a hmotové uspořádání. 

(43) Prostupnost krajiny 

a) Území je prostupné zejména po silnicích III. třídy, po kterých jsou trasované i cyklotrasy.  

(44) Vodní toky a plochy, protierozní ochrana a ochrana před povodněmi 

a) ÚP Nučic respektuje vodní plochy a toky, vymezená záplavová území, ochranná pásma vodních zdrojů 
i zařazení mezi zranitelné oblasti. 

b) Jedinou stavbou, která je navržena do záplavového území, je plocha ČOV, jejíž dopad na vodní zdroje, 
toky a záplavová území bude řešen v rámci konkrétného technického řešení. 

c) ÚP umožňuje budování staveb pro zadržení vody v krajině v rámci ploch zemědělských (NZ) a 
smíšených ploch nezastavěného území (NS). 

(45) Koncepce rekreace v krajině 

a) Řešení ÚP podporuje nepobytovou rekreaci v krajině, a to zachováním a doplněním cyklistických tras a 
ochranou atraktivní krajiny.  
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E.2. Koncepce dobývání ložisek nerostných surovin 

(46) ÚP Nučic respektuje evidované ložisko pískovce a dvě poddolovaná území ve východní části 
katastru. Tyto plochy a body se nacházejí mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a jejich využití 
ÚP nepředpokládá. 

F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH  

                  s rozdílným způsobem využití  
 

(47) Nevymezují se žádné plochy ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

(48) Pro účely tohoto územního plánu se vymezují pojmy: 

a)  Koeficient zastavění pozemku je podíl maximální přípustné zastavěné plochy pozemku a rozlohy 
stavebního pozemku, vyjádřený v procentech.  

b)  Koeficient zeleně: 

určuje závazně minimální rozsah nízké i vysoké zeleně v rámci stavebního pozemku (nikoliv 
veřejné zeleně nebo veřejných prostranství), vyjádřený v procentech celkové rozlohy stavebního 
pozemku. 

c) Prvky drobné architektury a mobiliáře: 

představují doplňkové drobné objekty, (altánky, lavičky, odpadkové koše, pítka) a prvky veřejného 
osvětlení 

d) Nezbytná související technická vybavenost: 

představuje přípojky, domovní ČOV, apod. 

e) Prodejní plocha: 

prodejní plochou se rozumí podlahová plocha části provozovny, která je určena pro prodej a 
vystavení zboží, tj: celková plocha, kam zákaznicí mají přístup včetně zkušebních místností, 
plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, přístupná prodavačům; do 
prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné prostory  

(49) Výčet ploch s rozdílným způsobem využití 

a) S Plochy smíšené obytné  

b) OV Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  

c) OS Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

d) VD   Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

e) TI Plochy technické infrastruktury  

f) PV Plochy veřejných prostranství  

      g)   DS Plochy dopravní infrastruktury - silniční  

      h)   DL Plochy dopravní infrastruktury - letecké 

      i)    W Plochy vodní a vodohospodářské  

      j)   NZ Plochy zemědělské  

      k)  NL Plochy lesní  

      l)  NS Plochy smíšené nezastavěného území  

      m)  NP Plochy přírodní  
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  
(50) S - Plochy smíšené obytné 

a) Hlavní využití 

1.  pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalších zemědělských pozemků 

2. pozemky oplocených zahrad 

b) Přípustné využití 

1.  pozemky staveb pro občanské vybavení (veřejná infrastruktura – plochy OV) 

2. pozemky veřejných prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest 
a ploch veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 

3.  pozemky staveb pro bydlení ve stávajících bytových domech 

4. pozemky staveb pro zemědělství, které tvoří s pozemky staveb pro bydlení jeden 
hospodářský celek (zemědělská usedlost), nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem a kapacitou 
nezvyšují dopravní zátěž v území; 

5. stavby a zařízení související technické infrastruktury 

6. garáže a odstavná místa související se zástavbou na pozemku 

c) Podmíněně přípustné využití 

1. stavby a zařízení pro služby a maloobchod do 400 m² prodejní plochy za podmínky umístění 
v rámci stavby pro bydlení 

2.  drobná výroba pouze za splnění podmínek: i) slučitelnosti s bydlením a ii) umístění v rámci 
stavby pro bydlení 

3. V případě realizace koridoru obchvatu silnice II/334 je využití zastavitelné plochy Z1 pro 
bydlení podmíněno prokázáním splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v rámci následného 
územního nebo obdobného řízení umísťující stavby pro bydlení 

d) Nepřípustné využití 

1.  veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným 
využitím, zejména samostatné stavby pro dopravu (hromadné či řadové garáže) 

2.  výroba a skladování s vlastními účelovými stavbami 

3.  stavby pro rekreaci 

4.  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (hluk, prach, exhalace, 
nadměrná dopravní zátěž) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech (např. sklady, autoklempírny, autolakovny)  

5.  veškeré záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

1.  minimální velikost nově oddělovaných stavebních pozemků rodinných domů: v rozvojových 
plochách: 600 m2  

2.  výšková hladina zástavby: max. 2 NP  

3. koeficient zastavění pozemku: max. 30% 

4.  koeficient zeleně: min. 50% 

5.  jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy 
v zastavěném území i zastavitelných plochách musí respektovat krajinný ráz, urbanistické 
a architektonické hodnoty území, především historicky utvářenou urbanistickou strukturu, (tj. 
zejména tvar a členění domů i parcel, tvarové a hmotové uspořádání budov na pozemku 
a měřítko zástavby) 

6. likvidace srážkových vod musí být zajištěna v místech jejich vzniku zasakováním nebo retencí 
na vlastním stavebním pozemku 

7. nové stavby musí mít zajištěno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci splaškových 
vod podle platných předpisů   

 



KAPITOLA 2.11 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 – TEXTOVÁ ČÁST ÚP NUČIC S VYZNAČENÍM ZMĚN        01/2022 

    7 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
(51)  OV - Plochy ob čanského vybavení – ve řejná infrastruktura  

a) Hlavní využití 

1.  pozemky staveb a zařízení pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby, 
zdravotnictví, kulturu, ochranu obyvatelstva (stavby, které budou zřizovány a užívány ve 
veřejném zájmu) 

2.  pozemky a plochy veřejných prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických 
cest a ploch veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře. 

b) Přípustné využití 

1.  související tělovýchovná a sportovní zařízení  

2.  komerční občanská vybavenost  

3. stavby a zařízení související technické infrastruktury 

c) Podmíněně přípustné využití 

není stanoveno 

d) Nepřípustné využití 

veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

nejsou stanoveny 

 

(52)  OS - Plochy ob čanského vybavení – t ělovýchovná a sportovní za řízení 

a) Hlavní využití 

1.  pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport, otevřená sportoviště a hřiště 

2.  pozemky staveb pro zázemí sportovních zařízení (šatny, WC, klubovny) 

b) Přípustné využití 

1.  pozemky a plochy veřejných prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických 
cest a ploch veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře (PV) 

2.  pozemky, stavby a zařízení doplňkové komerční občanské vybavenosti 

3.  stavby a zařízení související technické infrastruktury (zařízení pro provoz a údržbu) 

4.  nezbytná související dopravní vybavenost (zásobování, parkování) 

c) Podmíněně přípustné využití 

není stanoveno 

d) Nepřípustné využití 

1.  veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

1.  maximální výškové parametry zástavby: max. 2 nadzemní podlaží a současně max. 8 m 

2.  v území lze umisťovat pouze stavby, které svou hmotou a výškou nebudou nevhodně 
narušovat krajinný ráz a charakter sídla 

  

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
(53)  VD - Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  

a) Hlavní využití 

1. pozemky staveb pro výrobu a služby 

2.  pozemky staveb pro administrativu a pro obchodní a správní provozy 

3. pozemky staveb pro skladování 

b) Přípustné využití 

1.  bydlení pouze jako doplňková funkce k hlavnímu využití 
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2.  doprovodná zařízení občanského vybavení (stravovací, sociální, zdravotní) 

3.  plochy zeleně  

4.  stavby a zařízení související dopravní a  technické infrastruktury 

5.  zasakovací plochy, retence, vodní plochy 

c) Podmíněně přípustné využití 

1.  přípustné jsou pouze činnosti, které nekolidují s podmínkami v ochranné pásmu vodních 
zdrojů II. stupně 

d) Nepřípustné využití 

1.  pozemky, plochy, stavby a zařízení, které by byly zdrojem nebezpečných odpadů 

2.  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračující nad přípustnou míru limity 
uvedené v příslušných předpisech zasahují za hranice areálu 

3. veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

4. všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nevyvolají potřebu zjišťovacího řízení 
a posouzení EIA dle zákona č. 100/2001  Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů  

5. všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických limitů 
hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

1.  maximální výška staveb: 10 m    

2.  koeficient zastavění pozemku: max. 60% 

3.  koeficient zeleně: min.30 % 

4.  stavební a technické řešení staveb bude respektovat okolní obytná území a zasazení do 
krajiny 

 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
(54)  TI - Plochy technické infrastruktury  

a) Hlavní využití 

1.  pozemky staveb a zařízení technické infrastruktury 

2.  pozemky pro specifická zařízení na sítích a zařízeních technické infrastruktury 

3.  pozemky staveb a ploch související dopravní infrastruktury 

b) Přípustné využití 

1.  plochy zeleně  

2.  sběrný dvůr – v ploše P1 

3.  odstavné parkoviště – v ploše P1. 

4. sociální zázemí a sklad krmiva Rybník – v ploše Z4 

c) Podmíněně přípustné využití 

1. při umisťování ČOV musí být splněn požadavek vodohospodářského orgánu, tj. být prokázáno, 
že voda Nučického potoka nespolupracuje s vrty 

2. objekt ČOV v lokalitě Z3 musí být umístěn tak, aby byly splněny hygienické limity 
v chráněném venkovním prostoru staveb dle nařízení vlády č. 272/ /2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

3. před realizací staveb v zastavitelné ploše Z4 prověřit vyloučení či potvrzení výskytu zvláště 
chráněných druhů [čolek obecný (Triturus vulgaris L.), užovka obojková (Natrix ntrix L.) 
a ropucha obecná (Bufo bufo L.)]; pokud bude výskyt zvláště chráněných druhů prokázán, je 
třeba dbát podmínek ochrany, které jsou uvedeny v ust. § 50 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

d) Nepřípustné využití 

1.  veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

2. ukládání nebezpečných odpadů 

3.  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují nad přístupnou míru limity 
uvedené v příslušných předpisech a zasahují za hranice areálu 
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4.  všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

1.  objemové, stavební a technické řešení staveb bude respektovat okolní obytná území a 
zasazení do krajiny 

2. umístění ČOV musí respektovat ochranné pásmo vodních zdrojů a přítomnost vodovodního 
přivaděče 

3.  v lokalitě Z1-1 bude respektována stavba a zachována funkčnost vodního díla, hlavního 
odvodňovacího zařízení HOZ Nučický p.I (ID 201000078-11201000) 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
(55)  PV - Plochy ve řejných prostranství  

a) Hlavní využití 

1.  pozemky a plochy pro veřejně přístupné prostory se společenským významem (náves, ulice, 
chodníky a další prostory přístupné bez omezení) 

2.  veřejná zeleň  

3.  pozemky komunikací, pěší a cyklistické cesty, cyklostezky 

b) Přípustné využití 

1.  pozemky staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

2.  stavby a zařízení technické infrastruktury (včetně veřejného osvětlení) 

3.  prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) 

4.  prvky dalšího městského uličního mobiliáře: telefonní budky, prodejní stánky, informační 
kiosky, veřejná WC 

5. pozemky a plochy pro dětská hřiště 

6.  pozemky a plochy pro místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách 

7.  prvky místních informačních systémů 

8.  stavby a zařízení upravující odtokové poměry v území (úpravy pro odvodnění) 

c) Podmíněně přípustné využití 

není stanoveno 

d) Nepřípustné využití 

veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

nejsou stanoveny  

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
(56)  DS - Plochy dopravní infrastruktury - silni ční 

a) Hlavní využití 

1.  pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací včetně jejich součástí (náspy, zářezy, 
opěrné zdi, mosty, parkovací stání, zastávkové pruhy VHD, chodníky, jízdní pruhy či pásy pro 
cyklisty, doprovodná a izolační zeleň) 

b) Přípustné využití 

1.  pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky, 
odstavná stání pro autobusy) 

2. odstavné, parkovací a manipulační plochy 

3. stavby a zařízení technické infrastruktury 

4. protihluková opatření 

c) Podmíněně přípustné využití 
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není stanoveno 

d) Nepřípustné využití 

1.  veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

nejsou stanoveny 

(57)  DL - Plochy dopravní infrastruktury - letecké  

a) Hlavní využití 

1.  Plochy letecké dopravy (travnatá plocha - účelové letiště) 

2. Zařízení pro leteckou dopravu (např. letecká signalizace) 

b) Přípustné využití 

1.  související odstavné, parkovací a manipulační plochy 

2. související stavby a zařízení technické infrastruktury 

3.  pouze v zastavitelné ploše Z5 je přípustná výstavba nadzemních staveb (hangáru, zázemí 
letiště apod.) 

4. související stavby klubového (sociálního) zázemí a byt správce (1 bytová jednotka pouze 
v rámci staveb hlavního a přípustného využití) 

c) Podmíněně přípustné využití 

1.  před realizací staveb v zastavitelné ploše Z5 prověřit vyloučení či potvrzení výskytu zvláště 
chráněných druhů [zejména ťuhýk šedý (Lanius excubitor L.), ťuhýk obecný (Lanius collurio 
L.) a křepelka polní (Coturnix coturnix L.)]; pokud bude výskyt zvláště chráněných druhů 
prokázán, je třeba dbát podmínek ochrany, které jsou uvedeny v ust. § 50 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

d) Nepřípustné využití 

1.  veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

1. výšková hladina zástavby v ploše Z5: max. 10 m  

2. koeficient zastavění pozemku v ploše Z5: max. 40% 

4.  koeficient zeleně v ploše Z5: min. 20% 

5.  jakékoli stavby a terénní úpravy musí respektovat krajinný ráz (tj. zejména tvarové a hmotové 
uspořádání budov na pozemku, měřítko zástavby a vizuální dopad v dálkových pohledech) 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
(58)  W - Plochy vodní a vodohospodá řské  

a) Hlavní využití 

1.  pozemky vodních ploch, koryt vodních toků  

2.  pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití (např. stavidla, jezy, bermy) 

b) Přípustné využití 

1.  pozemky další zeleně (např. stromořadí, aleje, remízy) 

2.  pozemky staveb pro a zařízení technické infrastruktury, stavby a zařízení pro monitoring a 
provoz vodních ploch 

3.  plochy a koridory ÚSES – platí zde podmínky využití stanovené v regulativu ploch NP 

c) Podmíněně přípustné využití 

není stanoveno 

d) Nepřípustné využití 

1.  veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

nejsou stanoveny 
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
(59)  NZ - Plochy zem ědělské 

a) Hlavní využití 

1.  pozemky zemědělského půdního fondu (tj. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 
sady, trvalé travní porosty)  

b) Přípustné využití 

1.  stavby, zařízení a opatření nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném 
území, pro pastevectví apod. (např. přístřešky pro dobytek) 

2.  související dopravní a technická infrastruktura (např. polní cesty, závlahy, odvodnění) 

3.  stavby a zařízení technické infrastruktury 

4.  pěší a cyklistické stezky, hipostezky 

5.  doprovodná zeleň podél cest 

6.  protihluková opatření dopravních staveb 

7.  prvky a plochy krajinné zeleně (meze, aleje), zpomalující odtok vody z krajiny a utvářející ráz 
krajiny 

8.  plochy a koridory ÚSES – platí zde podmínky využití stanovené v regulativu ploch NP 

9.  stavby pro zadržení vody v krajině 

c) Podmíněně přípustné využití 

1.  pozemky související dopravní infrastruktury  

d) Nepřípustné využití 

1.  veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

e) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

nejsou stanoveny 

 

PLOCHY LESNÍ 
(60)  NL - Plochy lesní  

a) Hlavní využití 

1.  pozemky určené k plnění funkce lesa 

b) Přípustné využití 

1.  plochy a koridory ÚSES – platí zde podmínky využití stanovené v regulativu ploch NP 

2. stavby a zařízení pro lesní hospodářství 

3. vodní plochy 

c) Podmíněně přípustné využití 

1. související dopravní a technická infrastruktura 

2. pěší a cyklistické stezky, hipostezky 

d) Nepřípustné využití 

1.  veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

2.  stavby pro rekreaci 

e)Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

nejsou stanoveny 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ   
(61)  NS - Plochy smíšené nezastav ěného územ í 

a) Hlavní využití 

1.  zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, zejména trvalé travní porosty 
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2.  prvky a plochy významné krajinné zeleně (meze, aleje), významné krajinné prvky 

3.  pozemky a plochy, v nichž lze obecně těžko oddělit lesní, vodní a jiné typy přírodních ploch 

b) Přípustné využití 

1.  plochy a koridory ÚSES – platí zde podmínky využití stanovené v regulativu ploch NP 

2.  pozemky pro stavby, zařízení a opatření nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy 
v nezastavěném území, pro pastevectví apod. (např. silážní žlaby, přístřešky pro dobytek)   

3. drobné vodní plochy, zamokřené plochy 

4.  ostatní plochy nezastavěného území, které nejsou hospodářsky využitelné, a lze je proto 
ponechat přirozenému vývoji 

5.  protihluková opatření 

6.  související dopravní a technická infrastruktura (např. polní cesty, závlahy, odvodnění) 

7. pěší a cyklistické stezky, hipostezky 

8. stavby sloužící pro veřejné rekreační užívání území – přístřešky, altány, pobytové a 
rekreační louky, prvky drobné architektury (sochy, pítka) a mobiliář (lavičky, odpadkové 
koše), rozhledny a infostánky, dětská hřiště, drobné vyhlídkové stavby 

9. stavby pro zadržení vody v krajině 

c) Podmíněně přípustné využití 

1. pozemky staveb pro a zařízení technické infrastruktury (pouze v nezbytném, 
minimalizovaném rozsahu) 

d) Nepřípustné využití 

1.  veškeré další stavby (mimo přípustných a podmíněně přípustných) 

2.  veškeré další činnosti, které jsou v rozporu s trvale udržitelným způsobem obhospodařování 
krajiny 

e) Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu 

nejsou stanoveny 

 

PLOCHY PŘÍRODNÍ 
(62) NP - Plochy p řírodní  

a) Hlavní využití 

1.  pozemky a koridory ÚSES (LBK, LBC) 

b) Přípustné využití 

1.  využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním 
podmínkám 

c) Podmíněně přípustné využití 

1.  jiné využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; u vodních toků např. revitalizace a 
obnova břehových porostů, drobné vodní plochy, na mokrých nivách např. přirozená sukcese 
(zarůstání olšemi a vrbami); změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo 
zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES 

2.  pozemky a plochy, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pouze v nutných 
případech, kdy neexistuje alternativní řešení pozemky, plochy, trasy a prvky cest, cyklostezek, 
cyklotras a pěšin 

d) Nepřípustné využití 

1.  veškeré stavby (včetně oplocení) vyjma přípustných a podmíněně přípustných 

2.  činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny 

e) Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu 

nejsou stanoveny 
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      G.        VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,  
            VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, staveb a  opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit 

G.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

(63) Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění, vymezené ÚP Nučic (dle §170 
stavebního zákona): 

Označení   Popis VPS 

Dopravní infrastruktura 

KS-01 Koridor dopravní stavby D170 dle ZÚR 

WD1 Místní komunikace v rozvojové ploše Z1 

WD2 Místní komunikace zpřístupňující navrženou ČOV 

Technická infrastruktura 

WT1 Plocha pro umístění ČOV 

WT2 Plocha pro umístění sběrného dvora a parkoviště 

WT3 Plocha pro umístění vodojemu 

 

G.2. Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

(64) ÚP nevymezuje žádná veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění (dle §170 stavebního 
zákona): 

G.3. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

(65) Územní plánem Nučic nejsou vymezeny žádné plochy pro stavby a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu. 

G.4. Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

(66) Územní plánem Nučic nejsou vymezeny žádné plochy pro asanace. 

 

      H.         VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,  
           A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE 

UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
 

(67) Předkupní právo se v ÚP Nučic nevymezuje. 
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      I.         STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ   
           PODLE § 50 ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

(68) Územní plán Nučic nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast, a proto není 
třeba příslušným orgánem ochrany přírody stanovovat kompenzační opatření. 

 

      J.       ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
           A K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

(69) Textová část ÚP Nučic má 15 stran. Další listy obsahují titulní stranu, údaje o pořizovateli 
a projektantovi a obsah. 

 

Grafickou část územního plánu Nučic tvoří 3 výkresy: 

v.č.1. Výkres základního členění území    měřítko 1:5000 

v.č.2. Hlavní výkres      měřítko 1:5000 

v.č.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací měřítko 1:5000 
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