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ÚKM ZK  -  účelová katastrální mapa Zlínského kraje 
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VN  -  vysoké napětí 
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RURÚ - Rozbor udržitelného rozvoje území  
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OBEC BŘESTEK – LOKALITA „Pod skalou“ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 
Zastupitelstvo obce Břestek požádalo Městský úřad Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a 
rozvoje, o pořízení změny č. 1 ÚP Břestek. 
Pořízení změny č. 1 ÚP Břestek schválilo zastupitelstvo obce Břestek usnesením zastupitelstva obce č. 
14/2011 ze dne 15. března 2011. 
Určeným zastupitelem spolupracujícím s pořizovatelem je starosta obce RNDr. Jindřich Krušina (viz § 49 
odst. 1, § 53 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb.). 
 
 
Popis řešené lokality z hlediska změny funkčního využití a jejího umístění: 
 
Lokalita „ Pod skalou“  
Cílem je změna funkčního využití stávajících ploch zemědělských, krajinné zeleně, rodinné rekreace, 
ploch lesních, stávající a návrhové plochy pro silniční dopravu na plochy pro tělovýchovu a sport, plochy 
občanského vybavení, plochy pro silniční dopravu a vodní plochy, které umožní výstavbu RSC.  
Změna funkčního využití ploch veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch, zemědělských 
ploch, ploch pro tělovýchovu a sport a lesní plochy na plochy technické infrastruktury, umožní realizaci 
nového el. vedení VN, resp. nové transformovny v těsné blízkosti RSC. 
Řešená lokalita se nachází v části Kopánky, severozápadně od fotbalového hřiště, převážně mimo 
zastavěné území obce. 
 

 
 
A. POŽADAVKY  VYPLÝVAJÍCÍ  Z POLITIKY  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE,  

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACE  VYDANÉ  KRAJEM,  POPŘÍPADĚ 

Z DALŠÍCH  ŠIRŠÍCH  ÚZEMNÍCH  VZTAH Ů 
 
 
A.1. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

 
Ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a kraji pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj dokument 
„Politika územního rozvoje České Republiky 2008“. Tento dokument byl schválen dne 20. 7. 2009 
usnesením vlády č. 929.  
 
Z Politiky územního rozvoje České republiky vyplývá pro změnu č. 1 Územního plánu Břestek 
respektování následujících republikových priorit: 
• Ve veřejném zájmu 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. 

• Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 
• Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat co do nejméně 

konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to, pokud 
je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality 
životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, ochrany zemědělského a lesního půdního 
fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 
stability a zvyšování a udržování ekologické stability k zajištění ekologických funkcí krajiny. 

• Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 

• Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny. 
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Z hlediska rozvojových ploch nadmístního významu, ploch a koridorů umožňujících umístění staveb 
dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, limitů využití území nadmístního významu a 
ploch pro veřejně prospěšné stavby nevyplývají kromě obecně platných povinností pro zachování 
charakteru a ochrany hodnot území mimo rozvojovou oblast a rozvojovou osu pro změnu č. 1 ÚP Břestek 
žádné další konkrétní požadavky. 
 
 

A.2. ZÚR ZK 
 
Území obce Břestek bylo řešeno v ZÚR ZK, jehož návrh byl schválen zastupitelstvem Zlínského kraje 
dne 10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) jsou 
zpracovány pro celé území Zlínského kraje, stanovují základní požadavky na jeho účelné a hospodárné 
uspořádání, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, 
zejména plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, a dále stanovují 
plochy územních rezerv. Součástí ZÚR ZK je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
Z návrhu ZÚR ZK vyplynuly pro katastrální území B řestek následující požadavky: 

• Nadregionální biocentrum 94 – Buchlovské lesy (PU02),  
• Území speciálních zájmů – plocha pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu 

(Buchlovské vrchy).  
 
Pro území řešené změnou č. 1 ÚP Břestek vyplývá z nadřazené dokumentace ZÚR ZK požadavek 
respektovat území speciálních zájmů – plocha pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního 
významu (Buchlovské vrchy). 

 
 

A.3. POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Z  PROGRAM Ů ROZVOJE KRAJE, 
OKRESU A OBCE: 

 
A.3.1. INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM 

Rada Zlínského kraje schválila dne 7. 11. 2005 usnesením č. 0886/R22/05 Nařízením kraje č. 1, kterým se 
vydává „Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, těkavých 
organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje“.  
Pro řešenou lokalitu ve změně č. 1 ÚP Břestek nevyplývají z uvedeného koncepčního materiálu žádné 
konkrétní požadavky. 

 
 
A.3.2. ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE 

„Územní energetická koncepce Zlínského kraje“ je součástí zpracování "Konceptu snižování emisí a 
imisí".  
Pro řešenou lokalitu ve změně č. 1 ÚP  Břestek nevyplývají z uvedené koncepce Zlínského kraje žádné 
konkrétní požadavky. 

 
 
A.3.3. PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE  

Dne 20. 10. 2004 byl na 26. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje usnesením č. 770/Z26/04 schválen 
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“. 
Řešená lokalita ve změně č. 1 ÚP Břestek musí být z hlediska zásobování vodou a odkanalizování obce 
v souladu s tímto dokumentem.  

 
 
A.3.4. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE 

Dne 22. 9. 2004 byl obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004 schválen „Plán odpadového hospodářství 
kraje“  (usnesení 727/Z25/04).  
Řešená lokalita ve změně č. 1 ÚP Břestek musí z hlediska odpadového hospodářství respektovat tento 
dokument. 

 
 

A.3.5. KONCEPCE A STRATEGIE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ZLÍNSKÉHO KRAJE 
Změna č. 1 ÚP Břestek musí respektovat dokument Zlínského kraje „Koncepce a strategie ochrany 
přírody a krajiny Zlínského kraje“ . 
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A.3.6. KRAJINNÝ RÁZ ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Změna č. 1 ÚP Břestek musí respektovat dokument „Krajinný ráz Zlínského kraje“ .  
 
 
A.3.7. PLÁN OBLASTÍ POVODÍ MORAVY 

Dne 16. 9. 2009 byl usnesením č. 0163/Zo7/09 schválen Plán oblastí povodí Moravy. Tento dokument 
navrhuje na k. ú. Břestek opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy (zkapacitnění a 
stabilizace koryta Zlechovského potoka). Záměr změny č. 1 ÚP Břestek nesmí být v rozporu s Plánem 
oblastí povodí Moravy. 
 
 

A.3.8. KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ ZLÍNS KÉHO KRAJE 
Kromě obecně platných požadavků vyplývajících z tohoto dokumentu žádné konkrétní požadavky pro 
území řešené ve změně č. 1 ÚP Břestek nevyplývají. 

 
 
A.3.9. MIKROREGION BUCHLOV 

Obec Břestek je součástí „mikroregionu Buchlov“. Z rozvojové strategie nevyplývají pro navrhovanou 
změnu č. 1 ÚP Břestek žádné požadavky. 
 
 

A.3.10. PROGRAM OBNOVY VESNICE 
Obec Břestek má zpracován Program obnovy vesnice. Na řešenou lokalitu se POV nevztahuje.  

 
 
 
B. POŽADAVKY  NA  ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ  Z ÚZEMN Ě ANALYTICKÝCH  

PODKLAD Ů 
 
Územně analytické podklady byly zpracovány pro obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště, jejíž 
součástí je i správní území obce Břestek.  
V území řešeném změnou č. 1 ÚP Břestek byly zohledněny tyto vstupní limity ze zákonů a 
správních rozhodnutí (dle ÚAP, příp. dle zpracovaných doplňujících průzkumů a rozborů):  
� ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, 
� ochranné pásmo STL plynovodu, 
� ochranné pásmo el. vedení VN, 
� přírodní památka Břestecká skála, 
� pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
� ochranné pásmo 50 metrů od okraje lesa, 
� přírodní park Chřiby, 
� EVL Natura 2000 (Chřiby), 
� území s archeologickými nálezy, 
� objekty a soubory v památkovém zájmu, 
� zóna havarijního plánování, 
� oprávněný prostor pro správu vodního toku. 
 
Požadavkem je respektování ochranných režimů a dodržení podmínek ochranných pásem z výše 
uvedených sledovaných jevů dotýkajících se řešeného území ve změně č. 1 ÚP Břestek. 
 
Součástí ÚAP je také Rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Uherské Hradiště, jehož obsahem 
je vyhodnocení udržitelného rozvoje území ve formě SWOT analýzy a vyhodnocení vyváženosti vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel v území, včetně stanovení problémů k řešení. Pro změnu č. 1 Územního plánu Břestek vyplývají 
z RURÚ následující požadavky: 

• Při lokalizaci záměrů zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot a krajinného rázu v území. 
• Minimalizovat zábory ZPF ve vyšších třídách ochrany. 

 
Ostatní problémy a střety zájmů v území jsou popsány v následujících kapitolách. 
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C. POŽADAVKY  NA  ROZVOJ  ÚZEMÍ  OBCE 
 

Řešená lokalita se nachází v části Kopánky, severozápadně od fotbalového hřiště. Předmětem změny č. 1 
ÚP Břestek je návrh nových zastavitelných ploch pro tělovýchovu a sport, ploch občanského vybavení, 
ploch pro silniční dopravu, ploch technické infrastruktury a vodních ploch v lokalitě „Pod skalou“. 
 
Změna č. 1 ÚP Břestek vychází z požadavku zastupitelstva obce, které se rozhodlo podpořit záměr 
vlastníka pozemků realizovat výše uvedený záměr. 
 

 
 

D. POŽADAVKY  NA  PLOŠNÉ A  PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ  ÚZEMÍ  
(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY) 

 
Pro stanovení podmínek způsobu využití území bude použito podmínek uvedených ve schválené územně 
plánovací dokumentaci. 
Umístění rozvojových ploch bude vycházet z požadavků žadatele o provedení změny č. 1 ÚP Břestek, 
přičemž bude lokalita řešena v návaznosti na urbanistické vazby a vztahy dle platného územního plánu. 
 
Z urbanistického hlediska se v případě řešené lokality jedná o: 
� návrh ploch občanského vybavení 
� návrh ploch pro tělovýchovu a sport 
� návrh ploch pro silniční dopravu 
� návrh vodních ploch 
� návrh ploch technické infrastruktury 

 
 
 

E. POŽADAVKY  NA  ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
        

Dopravní infrastruktura  
Řešené území je dopravně dostupné pomocí stávající místní, resp. účelové komunikace.  
V další etapě bude v řešené lokalitě zapotřebí zhodnotit aktuálnost a potřebu parkovacích míst. 
 
 
Technická infrastruktura 
V řešeném území se v rámci návrhu změny č. 1 ÚP Břestek předpokládá návrh nového el. vedení VN (z 
jihovýchodní části řešeného území až těsně k RSC), včetně nové transformovny. 
Ostatní technická infrastruktura bude v území řešeném změnou č. 1 ÚP Břestek posouzena a v případě 
potřeby bude na základě nových požadavků navrženo její doplnění. Zároveň bude posouzen dopad 
navrhovaných záměrů na místní systém nakládání s odpady. 
 
 
Občanské vybavení 
V území řešeném změnou č. 1 ÚP Břestek se předpokládá vymezení samostatných ploch občanského 
vybavení. Do návrhu změny č. 1 ÚP Břestek budou z pohledu občanského vybavení zapracovány 
požadavky dle kapitoly C, resp. D. 
 
 
Veřejná prostranství 
Vymezení ploch veřejných prostranství se nepředpokládá. V případě, že vyplynou z návrhu změny č. 1 
ÚP Břestek požadavky na nové plochy veřejných prostranství, budou v dokumentaci vyznačeny. 
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F. POŽADAVKY  NA  OCHRANU  A  ROZVOJ  HODNOT  ÚZEMÍ 
 
Požadavky na ochranu a rozvoj historických a kulturních hodnot v území  
 
Na k. ú. Břestek se nachází čtyři nemovité kulturní památky – kaple (číslo rejstříku 10415/7-8531), 
zvonice (číslo rejstříku 24984/73453), socha sv. Jana Nepomuckého (číslo rejstříku 25588/7-3452) a 
venkovská usedlost č. p. 157 (číslo rejstříku 47251/7-3454), přičemž se žádná z uvedených nemovitých 
kulturních památek nenachází na území řešeném ve změně č. 1 ÚP Břestek. 
Celé k. ú. Břestek je dále nutné pokládat za území s archeologickými nálezy a je nutné respektovat 
podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.  
Ve změně č. 1 ÚP Břestek je také nutno respektovat a chránit objekt v památkovém zájmu, který se 
nachází v jihovýchodní části řešeného území. 
 
 
Požadavky na ochranu a rozvoj urbanistických hodnot území  
 
Pro upevnění identity obce je třeba respektovat urbanistickou strukturu a půdorysnou stopu obce.  
 
 
Požadavky na ochranu a rozvoj přírodních hodnot území 
 
Významné krajinné prvky 
V řešeném území bude nutno respektovat významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jejich ochranné a bezpečnostní pásma dle platných právních 
předpisů. 

 
Územní systém ekologické stability 
Řešeným územím prochází stávající lokální biokoridor a dle platného ÚP Břestek je zde vymezen také 
návrhový lokální biokoridor. Požadavkem je respektování územního systému ekologické stability a 
respektování zájmů ochrany přírody a krajiny. V případě úprav jednotlivých skladebných prvků ÚSES je 
nutné navrhnout takové komplexní řešení, které i nadále zachová funkčnost ÚSES. 

 
Přírodní park Chřiby 
Lokalita řešená změnou č. 1 ÚP Břestek se nachází na území přírodního parku Chřiby, jehož ochranu 
zajišťuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který je nutno 
respektovat. 
 
Přírodní památka Břestecká skála 
Požadavkem je respektování přírodní památky Břestecká skála. 
 
Natura 2000 – evropsky významná lokalita 
Oblast Chřibů má velkou přírodovědeckou hodnotu, proto je hlavním požadavkem ochrana krajinného 
rázu, zachování estetických a přírodních hodnot a chránění rozmanitosti všech forem života v jejich 
přirozeném prostředí (týká se celého řešeného území). 
 
Území speciálních zájmů  
Požadavkem je respektování území speciálních zájmů – plochy pro ochranu pohledových horizontů 
nadregionálního významu (Buchlovské vrchy).  

 
Ochrana ZPF 
V části odůvodnění bude ve vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle § 4 
navrženo a zdůvodněno takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných 
zájmů nejvýhodnější. Přitom budou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, 
a to ve srovnání s jiným možným řešením. Vyhodnocení dopadů na ZPF zpracované ve smyslu příl. č. 3 
vyhl. č. 13/1994 Sb., o podrobnostech ochrany ZPF bude nezbytným podkladem pro posuzování návrhu 
změny územního plánu z hlediska ochrany ZPF při uplatňování stanoviska dle § 5 odst. 2 zák. č. 
334/1992 Sb.  
 
Ochrana vod 
V území řešeném změnou č. 1 ÚP Břestek musí být navržen takový způsob likvidace odpadních vod, 
který bude v souladu s platnými právními předpisy. 
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G. POŽADAVKY  NA  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,  VEŘĚJNĚ 

PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  A  ASANACE 
 
             V rámci návrhu změny č. 1 ÚP Břestek se nepředpokládá vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření či asanací. 
 
 
 

H. DALŠÍ  POŽADAVKY  VYPLÝVAJÍCÍ  ZE  ZVLÁŠTNÍCH  PRÁVNÍCH  

PŘEDPISŮ (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti 
státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy) 
 
Změna č. 1 ÚP Břestek se nedotýká zájmů obrany státu, případně civilní obrany, a proto nejsou z tohoto 
hlediska stanoveny žádné požadavky. 
V území řešeném ve změně č. 1 ÚP Břestek není stanoveno záplavové území, nenachází se zde žádné 
dobývací prostory, sesuvná území a ani žádná chráněná ložisková území. Žádné další požadavky pro 
řešenou lokalitu nevyplývají. 

  
 

 
I. POŽADAVKY  A  POKYNY  PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH  STŘETŮ ZÁJM Ů A  

PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ 
 
Ve změně č. 1 ÚP Břestek je požadavkem respektování následujících problémových skutečností 
v řešeném území: 
� OP lesa 50m od okraje lesa, 
� soustava Natura 2000 (EVL Chřiby), 
� přírodní park Chřiby, 
� přírodní památka Břestecká skála, 
� lokální biokoridor, 
� ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů, 
� ochranná pásma STL plynovodu a el. vedení VN, 
� oprávněný prostor pro správu vodního toku, 
� objekt v památkovém zájmu, 
� území s archeologickými nálezy. 
 
Další případné požadavky, které uplatní dotčené orgány během projednání, budou předmětem úpravy 
zadání změny č. 1 ÚP Břestek před jeho schválením. 
 
 
 

J. POŽADAVKY  NA  VYMEZENÍ  ZASTAVITELNÝCH  PLOCH  A  PLOCH  

PŘESTAVBY  S OHLEDEM  NA  OBNOVU  A  ROZVOJ  SÍDELNÍ  

STRUKTURY  A  POLOHU  OBCE V ROZVOJOVÉ  OBLASTI  NEBO 

ROZVOJOVÉ  OSE 
 
V rámci změny ÚP Břestek budou v dalším stupni projektové dokumentace vymezeny zastavitelné plochy 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. §2 odst. 1 písm. j), a to takovým způsobem, aby jejich výměra a 
tvar odpovídal požadovanému účelu. Současně bude potřeba vymezovat jednotlivé plochy v závislosti na 
konfiguraci terénu a s ohledem na okolní uspořádání území a možnosti napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu a inženýrské sítě. 
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K. POŽADAVKY  NA  VYMEZENÍ  PLOCH  A  KORIDOR Ů, VE  KTERÝCH  

BUDE ULOŽENO  PROVĚŘENÍ  ZMĚN JEJICH  VYUŽITÍ  ÚZEMNÍ  STUDIÍ 
                
  V rámci změny č. 1 ÚP Břestek se nepředpokládají žádné požadavky na prověření využití řešeného území 

formou vypracování územně plánovacího podkladu – územní studie.  
 
 
 
L. POŽADAVKY  NA  VYMEZENÍ  PLOCH  A  KORIDOR Ů, PRO KTERÉ  

BUDOU PODMÍNKY  PRO ROZHODOVÁNÍ  O ZMĚNÁCH  JEJICH  

VYUŽITÍ  STANOVENY  REGULAČNÍM  PLÁNEM 
   

Ve změně č. 1 ÚP Břestek se nepředpokládají požadavky na vypracování regulačního plánu. 
 
 
 
M.           POŽADAVKY  NA  VYHODNOCENÍ  VLIV Ů ÚZEMNÍHO  PLÁNU  NA  

UDRŽITELNÝ  ROZVOJ  ÚZEMÍ,  POKUD  DOTČENÝ  ORGÁN  VE  SVÉM  

STANOVISKU  K NÁVRHU  ZADÁNÍ  UPLATNIL  POŽADAVEK  NA  

ZPRACOVÁNÍ  VYHODNOCENÍ  Z HLEDISKA  VLIV Ů NA  ŽIVOTNÍ  

PROSTŘEDÍ  NEBO POKUD  NEVYLOU ČIL  VÝZNAMNÝ  VLIV  NA 

EVROPSKY  VÝZNAMNOU  LOKALITU  ČI  PTAČÍ  OBLAST 
 
Vyhodnocení z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území se nepředpokládá. 
  

 
 
N. PŘÍPADNÝ  POŽADAVEK  NA  ZPRACOVÁNÍ  KONCEPTU,  VČETNĚ 

POŽADAVK Ů NA  ZPRACOVÁNÍ  VARIANT 
 
Zpracování více variant se nepředpokládá. Pokud nevyplyne požadavek na vypracování „konceptu“ 
změny č. 1 ÚP Břestek bude po řádném projednání a schválení zadání vypracován „návrh“ změny č. 1 ÚP 
Břestek (podle zákona č. 183/2006 Sb., §47, odst. 5). 

 
 
 
O. POŽADAVKY  NA  USPOŘÁDÁNÍ  OBSAHU KONCEPTU  A  NÁVRHU  

ÚZEMNÍHO  PLÁNU  A  NA  USPOŘÁDÁNÍ  OBSAHU JEJICH  ODŮVODNĚNÍ  

S OHLEDEM  NA  CHARAKTER  ÚZEMÍ  A  PROBLÉMY  K ŘEŠENÍ VČETNĚ 

MĚŘÍTEK  VÝKRESŮ A  POČTU  VYHOTOVENÍ 
 
Obsah grafické části „konceptu“ nebo „návrhu“ změny č. 1 ÚP Břestek bude odpovídat platnému ÚP 
(grafika, digitální struktura). Dokládat se budou výřezy území, které budou změnou č. 1 ÚP Břestek 
dotčeny, přičemž budou pro lepší přehlednost vyhotoveny ve větším měřítku. 
V textové části budou popsány všechny změny, které bude změna č. 1 ÚP Břestek generovat. 
 
Obsah změny č. 1 ÚP Břestek: 
 
� Textová část změny č. 1 ÚP Břestek (příloha č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb. I/1,2) 
� Grafická část změny č. 1 ÚP Břestek (příloha č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb. I/3) bude obsahovat 

výkresy: 
 I/1  Základní členění území       1:2 500 
 I/2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce     1:2 500 
 I/2.2 Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura    1:2 500 
 I/3 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace  
  (VPS, VPO, A)        1:2 500 
  - pokud nevyplynou požadavky na VPS, VPO, A, výkres nebude zpracován 
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Obsah textové i grafické části „odůvodnění“ změny č. 1 ÚP Břestek bude zpracován v souladu s Přílohou 
č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
evidenci územně plánovací činnosti. 
 
Obsah odůvodnění  změny č. 1 ÚP Břestek: 
 
� Textová část Odůvodnění č. 1 ÚP Břestek (příloha č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb. II/1) 
� Grafická část Odůvodnění č. 1 ÚP Břestek (příloha č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb. II/2) bude 

obsahovat výkresy: 
 II/1  Koordinační výkres       1:2 500 
 II/2 Širší vztahy        1:25 000 
 II/3 Zábor půdního fondu       1:2 500 
 
 

Změna č. 1 ÚP Břestek bude vyhotovena ve 4 paré a předána v papírové (tiskové sestavy) a 
digitální (soubory na CD) podobě. 
Po vydání změny č. 1 ÚP Břestek bude dále v papírové podobě vyhotoven územní plán zahrnující 
právní stav po vydání této změny, v počtu 4 paré (v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. §55 odst. 4). 

 
 
 

PŘÍLOHA:  
Výkres č. 01: Hlavní výkres  
Výkres č. 02: Výkres limitů využití území 


