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B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 

 

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v úze-
mí, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 

1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území  

Dubčany leţí na jihozápadním okraji olomouckého okresu, jiţně od města Litovle ve vzdálenosti 

cca 6 km a od okresního města Olomouce cca 19 km. Severovýchodně od řešeného území je vedena 

trasa rychlostní silnice R 35. Obec leţí mimo zájmy dopravy letecké, ţelezniční, dálniční i vodní. Lo-

kality řešené změnou č. 1 jsou součástí zastavěného území nebo na ně bezprostředně navazují. Cílem 

změny je především rozšíření nabídky ploch pro individuální bydlení a aktualizace stávajícího vyuţití 

ploch v zastavěném území. Změna územního plánu nemá ţádný vliv na širší vztahy v území. 

1.2. Vyhodnocení souladu změny územního plánu s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 

Správní území obce Dubčany je řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, které 

byly vydány usnesením UZ/21/32/2008 dne 22.02. 2008 Zastupitelstvem Olomouckého kraje formou 

opatření obecné povahy pod č.j. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274. Toto opatření nabylo účinnosti dne 

28.03. 2008. Z návrhu ZÚR OK nevyplývají pro lokality řešené změnou č. 1 ÚPO Dubčany ţádné 

poţadavky na řešení či zapracování. Změna č. 1 ÚPO Dubčany je v souladu se schválenými ZÚR OK. 

Pro lokality řešené touto změnou nevyplynuly ze schválených koncepcí a strategií vydaných Olo-

mouckým krajem (OK), tj. zejména Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, Program 

rozvoje cestovního ruchu, Koncepce odpadového hospodářství OK, Plán odpadového hospodářství 

OK, Územně energetická koncepce, Koncepce ochrany přírody a krajiny, ţádné konkrétní poţadavky 

na řešení nebo zapracování. 

 

2. Údaje o splnění zadání 

Návrh změny č. 1 ÚPO Dubčany je zpracován v souladu se schváleným zadáním k této změně. 

V řešení návrhu změny jsou zapracovány všechny relevantní poţadavky dotčených orgánů, tj. ty, které 

přímo souvisí s předmětem změny a nevztahují se k navazujícím správním řízením.  

 

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokláda-
ných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území 

3.1. Zdůvodnění přijatého řešení 

Převáţná část obce Dubčany, jejíţ zástavba se vyznačuje poměrně velkou kompaktností, je zasta-

věna, včetně proluk, které byly v patném územním plánu navrţeny pro zástavbu (plochy označené B1 

aţ B4). Na východním okraji obce byla zastavěna část navrţené plochy B6. Přetrvávající zájem o 

výstavbu vyvolává poţadavky na přehodnocení původní koncepce územního plánu, vypuštění někte-

rých ploch, které se ukázaly jako majetkoprávně zcela nedostupné, nebo technicky a zejména ekono-

micky nereálné (dle zadání změny plochy na jihovýchodním okraji obce označené jako lokalita A 10) 

a hledání nových rozvojových ploch. S ohledem na charakter a umístění vlastního sídla se jeví jako 

nejvhodnější plochy na severovýchodním okraji obce. 
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Navrţená plocha Ot 1 (dle zadání změny označená jako lokalita A 1), která leţí na severním okraji 

obce Dubčany, je určena pro vybudování malého sportovního hřiště a vychází z poţadavků obce. 

Změnou nedochází ke změně koncepce platného územního plánu. Navrţená plocha sniţuje deficit 

sportovních ploch v obci v souvislosti s plánovaným rozvojem severovýchodní části Dubčan. Tato 

plocha byla v platném územním plánu navrţena pro krajinnou zeleň (plocha Z 1).  

Navrţené plochy pro individuální bydlení B 10, B 11 a B 16 (dle zadání změny označené jako lo-

kality A 2, A 3), které leţí na SV okraji obce, navazují na východní okraj stávající zástavby. Převáţná 

část obou ploch jiţ byla v platném územním plánu navrţena jako výhledové plocha pro bydlení 

(plochy označené B 8-V a B 9-V). Na základě projednání s dotčenými orgány (DO) byla lokalita A 3 

(původní plocha B 11) zásadně redukována (cca o 60 %) a nově byly vytvořeny: zbytková plocha B 

11 a nová plocha B 16, která navazuje na stávající zástavbu severovýchodního okraje obce. Východně 

od uvedených ploch B 10, a B 11 je navrţena plocha B 12 (dle zadání změny označená jako lokalita A 

5), rovněţ určená pro individuální bydlení. Na základě projednání s DO byla tato plocha zmenšena o 

jednu třetinu. 

Pro zajištění dopravní a technické obsluhu navrţených ploch B 10 - B 12, B 16 a plochy Ot 1. je 

navrţena plocha Do 1, určená pro vybudování nové místní komunikace a sítí technického vybavení 

(dle zadání lokality A 4 a A 11, které byly sloučeny do jedné plochy Do 1). Na jiţním okraji obce je 

navrţena bývalá plocha veřejné zeleně na plochu pro individuální bydlení smíšené B 13 (dle zadání 

změny označená jako lokalita A 6). Na severozápadním okraji obce je navrţeno prodlouţení zástavby 

podél stávající místní komunikace – navrţené plochy B 14 a B 15 (dle zadání změny označené jako 

lokality A 7 a A 8). 

V důsledku návrhu nové plochy pro bydlení B 12, byla navrţena úprava trasování chybějícího 

(navrţeného) lokálního biokoridoru  - plochy USES 6 a USES 7 (dle zadání lokality A 12 a A 13). 

V ostatních plochách řešených touto změnou (dle zadání změny označené jako lokality B1 aţ B6) 

byla vymezena nová hranice zastavěného území k 15.1.2009 a současně bylo provedeno upřesnění 

aktuálního vyuţití ploch které se v tomto území nacházejí. Tyto plochy nepodléhají novému vynětí ze 

zemědělského půdního fondu. Lokalita B 7 byla do návrhu změny zařazena z podnětu Obce Dubčany, 

jedná se o realizovaný vodojem v místě bývalé požární nádrže. 

Tab. B.1. Vyznačení aktuálního stavu využívání ploch v ZÚ 

Ozn. Současný stav dle platného ÚPO Dubčany Aktuální stav  

B 1 
 plochy individuálního bydlení 

venkovského typu - návrh (Bv)
1
 

 stávající plochy individuálního bydlení (Bv) 

B 2 
 plochy individuálního bydlení 

venkovského typu - návrh (Bv) 
 stávající plochy individuálního bydlení (Bv) 

B 3 
 plochy individuálního bydlení 

venkovského typu – smíšené - návrh (Bs) 
 stávající plochy individuálního bydlení (Bv) 

B 4 
 plochy individuálního bydlení 

venkovského typu - návrh (Bv) 
 stávající plochy individuálního bydlení (Bv) 

B 5 
 plochy bydlení v nově navrhovaných 

(rozvojových) lokalitách – návrh (Br) 
 stávající plochy individuálního bydlení (Br) 

B 6 
 plochy ostatní dopravy a místní 

komunikace – návrh (Do) 
 plochy ostatní dopravy a místní komunikace (Do) 

B 7 
 vodní toky a plochy 

 plochy izolační zeleně (Zi) 

 plochy technické vybavenosti  - zásobování vodou 

[Tv]
2
 

 

                                                           
1
 Označení regulativu dle platného Územního plánu obce Dubčany 

2
  Označení nového regulativu ve změně č. 1 ÚPO Dubčany 
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3.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k roz-

boru udržitelného rozvoje území 

a) Horninové prostředí a geologie 

Podle mapy radonového rizika (1:50 000) se řešené území obce Dubčany nachází v přechodném 

radonovém indexu (3. stupeň z 5). Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách 

vyţaduje přímá měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé lokality a stavby, 

která budou prováděna v rámci navazujících stavebně správních řízeních. 

Návrhem řešení nedojde k dotčení dobývacích prostorů nebo loţiskových území nerostných suro-

vin. V návrhu řešení nejsou navrţeny ţádné nové plochy pro těţbu nerostných surovin. V lokalitách 

řešených touto změnou se nenacházejí ţádné evidované sesuvy. 

b) Vodní režim 

Navrţeným řešením nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v území. Lokality nejsou ohroţovány 

přívalovými extravilánovými vodami, ani zde nebyla stanovena záplavová území. Odkanalizování 

jednotlivých staveb bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy. Ve změně územního plánu je 

navrţeno odkanalizování navrţených lokalit do stávajících kanalizačních stok oddílné kanalizace. 

c) hygiena životního prostředí 

Dne 30.9.2004 byly Radou Olomouckého kraje schváleny Integrovaný program sniţování emisí 

Olomouckého kraje a Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje, které byly téhoţ dne 

vydány Nařízením č. 3/2004 Olomouckého kraje. V území řešeném změnou č. 1 ÚPO Dubčany se 

nenachází ţádný větší zdroj znečišťování ovzduší. Místními zdroji znečištění jsou lokální topidla na 

tuhá paliva. Vzhledem k tomu, ţe obec Dubčany není plynofikována, bude nutno při vlastní realizaci 

navrţené obytné zástavby uvaţovat s vyuţíváním alternativních zdrojů energie jako jsou např. dřevo-

plyn, vznikající rozkladem biomasy (dřevěné štěpky, sláma, seno ap.), tepelná čerpadla apod., tak aby 

nová výstavba neměla negativní vliv na kvalitu ovzduší. 

Hluk ze silniční dopravy nepředstavuje v lokalitách řešených touto změnou ţádný problém. Navr-

ţené lokality nejsou zasaţeny nadlimitní hlukovou zátěţí z dopravy ani z výroby. Vlastním provozem 

navrţené výstavby nedojde ke zvýšení hlukové zátěţe v území. 

d) Ochrana přírody a krajiny 

Řešené lokality se nenacházejí v krajinářsky pohledově exponovaných polohách, kde by bylo 

reálné nebezpečí narušení krajinného rázu.  

Je navrţena změna trasování chybějícího lokálního biokoridodu vymezeného za východním okra-

jem zastavěného území obce Dubčany. Je navrţeno řešení zajišťující spojitost ÚSES, při dodrţení 

poţadovaných plošných a prostorových parametrů, včetně odpovídajících geobiocenologických pod-

mínek. Změnou nedojde ke sníţení prostupnosti krajiny. Nejsou navrţena ţádná nová protierozní 

opatření ani nová ochrana před povodněmi. 

Změnou nejsou navrţeny ţádné nové plochy pro rekreaci. Realizací navrţené změny nedojde 

k narušení nebo sníţení stávajícího rekreačního vyuţití řešeného území. 

Změnou nejsou navrţeny ţádné nové plochy pro dobývání loţisek nerostů nebo plochy pro jeho 

technické zajištění. 

e) Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)a  pozemků určených k plnění funkcí 

lesa (PUPFL) 

Realizací změny dojde k záboru vysokobonitního ZPF, protoţe se celé řešené území obce Dubčany 

nachází na BPEJ 3.02.00 a 3.03.00, které jsou zařazeny do I. třídy ochrany ZPF. V plochách řešených 

touto změnou nenacházejí investice do půdy. Změnou nedojde k záboru ani k dotčení PUPFL. 
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f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Navrţená změna vyvolává poţadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Převáţná část navrţené ploch pro bydlení bude dopravně obsluhovány ze stávajícího dopravního 

skeletu a technicky obsluhována ze stávajících nebo jiţ dříve navrţených sítí technického vybavení. 

Pro zajištění dopravní a technické obsluhy nově navrţených plochy B 10 aţ B 12, B 16 a plochu Ot 1 

je navrţena plocha Do 1.  

g) Sociodemografické podmínky 

Obec Dubčany leţí západně od Olomouce ve vzdálenosti cca 20 km, v blízkosti hlavního doprav-

ního tahu - silnice R 35, která je hlavní osou olomouckého okresu. Relativní blízkost Olomouce i 

nedaleké Litovle a dobré dopravní spojení zvyšují atraktivitu obce, zejména v oblasti přetrvávající 

poptávky po bydlení. 

h) Bydlení  

Srovnání počtu obyvatel za uplynulých 8 let (2001-2009) ukazuje stabilizovaný stav (208 ob. v r. 

2001 a 211 ob. v r. 2008). To znamená, ţe jiţ došlo k zastavení poklesu počtu obyvatel, které započalo 

v padesátých letech (v r. 1950 zde ţilo 272 obyvatel). Budoucí vývoj bude primárně záviset na 

migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci do sídla. Důleţitý bude i 

přirozený pohyb obyvatelstva, z nichţ je nejdůleţitější pracovní dojíţdění nebo vyjíţdění ze sídla a s 

tím spojené nároky na bydlení, a moţnosti nabídky občanské vybavenosti a sluţeb v sídle. Důleţitým 

faktorem bude případná moţnost stabilizace dalších obyvatel v obci, která bude záviset na nové 

výstavbě rodinných domů nebo vyuţití stávajícího bytového fondu, který není v současnosti obýván. 

Naopak od doby schválení územního plánu bylo v obci realizováno nebo je dokončováno cca 10 

nových rodinných domů a další jsou ve fázi příprav na realizaci. Z uvedeného vyplývá, ţe o výstavbu 

v Dubčanech je mimořádný zájem. Změnou č. 1, která vychází jak z poţadavků vlastníků pozemků, 

tak z poţadavků obce, je navrhována územní rezerva pro cca 40 rodinných domů. Tato skutečnost 

můţe zásadním způsobem kladně ovlivnit počet obyvatel v obci. 

i) Rekreace 

Navrţené změny nebudou mít ţádný vliv na nárůst počtu rekreačních objektů nebo lůţkových 

kapacit. Změna nebude mít vliv na zvýšení nebo sníţení rekreační atraktivity území  

j) Hospodářské podmínky 

Navrţená změna nebude mít ţádný přímý vliv na ekonomický potenciál obce. 

 

4. Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a 
informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

4.1.Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

V průběhu projednávání zadání změny č. 1 ÚPO Dubčany nebyl vznesen poţadavek na vyhodno-

cení vlivů na udrţitelný rozvoj území. 

4.2. Informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí 

V průběhu projednávání zadání změny č. 1 ÚPO Dubčany nebyl vznesen poţadavek na vyhodno-

cení vlivů navrţeného řešení na ţivotní prostředí. 
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5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

5.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŢP č.j. OOLP/1067/96, 

jimiţ se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem 

ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení poţadavků na zábor ZPF bude slouţit 

k posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely změny č. 1 ÚPO Dubčany. 

a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ 

Plochy v území řešeném touto změnou se nachází na zemědělských půdách zařazených do BPEJ 

3.02.00 (I) a 3.03.00 (I). Jiné bonity se v řešeném území nevyskytují. 

Pozn. V závorce za kódem BPEJ je uvedena třída ochrany ZPF dle Metodického pokynu MŢP čj. OOLP/1067/96 

 

Tab. B.2. Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek 

HPJ Charakteristika 

02 Černozemě degradované na spraši, středně těţké, s příznivým vodním reţimem 

03 Černozemě luţní na spraši nebo na spraši uloţené na slínu, středně těţké, s příznivým vodním reţimem 

 

b) Bilance lokalit navržených pro odnětí 

Tab. B.3. Bilance požadavků na zábor půdního fondu v k.ú. Dubčany u Choliny vyplývající ze změny č. 1 

označení 

plochy 

dle zadání 

označení 

plochy ve 

změně 

výměra 

v ha 

(zábor) 

z toho Celkový 

zábor 

ZPF 
HPJ 

Klimat. 

region 

návrh 

využ. 

Třída 

ochr. 

ZPF 

v zast. 

území 

mimo 

zast. úz 

A 1 Ot 1 0,156 0,000 0,156 0,000 x x bydlení x 

A 2 B 10 1,998 0,000 1,998 1,998 02.00 3 bydlení I 

A 3 
B 11 0,931 0,000 0,931 0,931 02.00 3 bydlení I 

B 16 0,664 0,000 0,664 0,664 02.00 3 bydlení I 

A 4 + A 11  Do 1 0,680 0,000 0,680 0,279 02.00 3 doprava I 

A 5 B 12 1,997 0,000 1,997 1,997 02.00 3 bydlení I 

A 6 B 13 0,147 0,147 0,000 0,000 x x bydlení x 

A 7 B 14 0,318 0,026 0,292 0,292 02.00 3 bydlení I 

A 8 B 15 0,580 0,000 0,580 0,580 02.00 3 bydlení I 

A 12 USES 6 0,733 0,000 0,733 0,733 02.00 3 ÚSES I 

A 13 USES 7 0,069 0,000 0,069 0,069 02.00 3 ÚSES I 

 Celkem 8,273 0,173 8,100 7,543     

 

c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond 

vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. 

1. Grafické znázornění záboru ZPF 

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je označeno „Vyhodnocení požadavků na  

zábor ZPF a PUPFL“ v měřítku 1:5000. 
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2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch 

Údaje o rozsahu poţadovaných ploch, půdně ekologických jednotek a jejich zařazení do tříd ochra-

ny ZPF jsou obsaţeny v tabulkové části této přílohy viz výše. 

2.2. Údaje o investicích do půdy 

V k.ú. Dubčany u Choliny nebyly provedeny investice do půdy. 

2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby 

V území řešeném touto změnou územního plánu není lokalizováno ţádné zařízení zemědělské 

prvovýroby, ani zde nebyl zpracován a schválen ţádný projekt pozemkových úprav.  

2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny  

Všechny plochy dotčené změnou územního plánu, s výjimkou plochy B 13 a části plochy B 14, leţí 

mimo zastavěné území. Navrţené plochy B 10, převáţná část plochy B 11, plocha B 12 a část plochy 

Do 1 a plochy USES 6 a USES 7, jsou v současnosti vyuţívány jako plochy velkovýrobně obhospoda-

řovaného ZPF (orná půda); navrţené plochy B 14, B 15 a B 16 jsou malovýrobně obhospodařované 

plochy ZPF. Plocha B 13 je vyuţívána jako veřejná zeleň.  

Návrhem změny dojde ke zmenšení velikosti honů orné půdy, ale nedojde ke zhoršení podmínek 

jejich obdělávání. Navrţené změny v řešených lokalitách nebudou mít ţádný vliv na obdělávání nava-

zujících ploch zemědělské půdy. Změnou nedojde ani ke sníţení nebo dotčení ekologické stability 

krajiny. 

2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území  

Ve výkrese Širší územní vztahy schváleného ÚPO Dubčany jsou vyznačeny hranice katastrálního 

území Dubčany u Choliny. 

2.6. Zdůvodnění navrženého řešení 

 Navrţená plocha Ot 1 je určena pro vybudování malého sportovního hřiště. Tato plocha není ZPF.  

 Navrţené plochy pro individuální bydlení B 10, B 11 a B 16 navazují na východní okraj stávající 

zástavby. Převáţná část obou ploch jiţ byla v platném územním plánu navrţena jako výhledové 

plocha pro bydlení (plochy označené B 8-V a B 9-V). Po společném jednání byla na základě 

poţadavku DO původní plocha B 11 o výměře 3,910 ha zmenšena o 2,315 ha a rozdělena na 

zbytkovou plochu B 11 a novou plochu B 16, jejichţ nová celková výměra činí 1,595 ha (B 11: 

0,931 ha; B 16: 0,664 ha). 

 Východně od ploch B 10 a B 11 je navrţena plocha B 12 pro individuální bydlení. Po společném 

jednání byla na základě poţadavku DO původní plocha B 11 o výměře 3,080 ha zmenšena o 1,083 

ha na 1,997 ha. 

 Pro zajištění dopravní a technické obsluhu navrţených ploch B 10 - B 12, B 16 a plochy Ot 1. je 

navrţena plocha Do 1, určená pro vybudování nové místní komunikace a sítí technického vybave-

ní. Převáţnou část výměry této plochy tvoří stávající účelové zpevněné a nezpevněné komunika-

ce. 

 Na jiţním okraji obce je navrţena bývalá plocha veřejné zeleně na plochu pro individuální bydlení 

B 13. Tato plocha není ZPF.  

 Na severozápadním okraji obce jsou navrţeny plochy B 14 a B 15, které obestavují stávající místní 

komunikaci. 

 Z důvodu vymezení nové plochy pro bydlení B 12, byla navrţena úprava trasování chybějícího 

lokálního biokoridoru (LBK) - plochy USES 6 a USES 7, které byly na základě redukce plochy B 

12 zmenšeny o 0,94 ha (USES 6: z 0,778 na 0,733 ha; USES 7: z 0,118 na 0,069 ha). Fakticky se 

jedná pouze o přesunutí původní trasy LBK východním směrem. V platném územním plánu byl pro 

plochu původního LBK, označenou jako USES 3, jiţ vydán souhlas s odnětím ze ZPF o výměře 
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0,725 ha. Zábor ZPF pro nové plochy ÚSES (USES 6 + USES 7 = 0,802 ha) tedy činí pouze 0,077 

ha nad rámec původního řešení.  

 Na jiţním okraji obce byla přehodnocena původní koncepce uspořádání území a z územního plánu 

jsou vypuštěny dříve navrţená plocha B 5 a výhledová plocha B 7 – V. Výměra plochy B 5 činí 

1,370 ha a plochy B 7 – V 1,443 ha
3
. 

Tab. B.4. Sumární bilance redukovaného záboru  

A Součet vyřazených ploch (B 5) 1,370 ha 

B 
Součet ploch o který byly zmenšeny původně navržené lokality 
pro bydlení (B 11, B 12, B16) 

3,398 ha  

C 
Součet ploch o který byly zmenšeny původně navržené lokality 
pro ÚSES (USES 6, USES 7) 

0,094 ha 

 Celkový součet 4,862 ha 

 

Realizací změny však dojde k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF), pro-

toţe se v řešeném území obce Dubčany nacházejí pouze půdy, které jsou zařazena do I. třídy ochrany 

ZPF. V rámci přípravy zadání této změny byly prověřeny i další lokality, které však byly následně ze 

zadání změny vypuštěny. Část navrţených ploch pro bydlení a ÚSES byla po společném jednání na 

základě poţadavku DO redukována o 3,492 ha. 

Navrţené plochy individuálního bydlení vycházejí ze skutečnosti, ţe část dříve navrţených ploch 

pro výstavbu rodinných domů jiţ byla zastavěna a z důvodu přetrvávajícího zájmu o výstavbu 

v Dubčanech je nutno hledat další plochy pro novou bytovou výstavbu, tak aby mohla být v předstihu 

zajištěna realizace dopravní a technické infrastruktury, která bude probíhat cca 4 až 6 let po schválení 

změny (včetně projektové přípravy a stavebně správních řízení). Do té doby se předpokládá výstavba 

dalších cca 8 aţ 10 rodinných domů na plochách, které jsou dle platného územního plánu v součas-

nosti vedeny jako územní rezervy (návrhové plochy) pro bydlení. Poţadavky na změny vychází z po-

ţadavků vlastníků pozemků a obce Dubčany. 

Obec Dubčany má jiţ realizovánu část ploch navrţených k zástavbě platným územním plánem. 

Ostatní navrţené plochy jsou dosud majetkoprávně nedostupné a přitom je ze strany potenciálních 

stavebníků zájem o výstavbu v obci. Změnou územního plánu, která vychází z poţadavků vlastníků 

pozemků i obce, je uvaţováno navýšení ploch určených pro bydlení s cílem umoţnění další bytové 

výstavby, z důvodu včasného zajištění realizace nové dopravní a technické infrastruktury. Současně 

s realizací navrhovaných ploch bydlení by mělo dojít i dalšímu zvýšení počtu obyvatel, které je jed-

nou ze základních priorit obce. 

2.7. Znázornění hranic a průběhu současně zastavěného a zastavitelného území, hranice 
pozemkové držby 

Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území a navrţená hranice zastavitel-

ných ploch. Ve výkrese Hlavní výkres jsou zároveň znázorněny jednotlivé druhy drţby ZPF: velko-

výrobně obhospodařované plochy a drobná drţba. 

3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území 

V plochách řešených změnou č. 1 ÚPO Dubčany se nenacházejí ţádné plochy dobývacích prostorů 

ani chráněných loţiskových území nerostných surovin. 

5.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Návrhem řešení nedojde k záboru PUPFL ani k jinému dotčení lesních pozemků. 

 

                                                           
3
 Pro výhledové plochy se souhlas s odnětím ze ZPF neuděloval  
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6. Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k 
němu připojené grafické části 

6.1. Textová část 

Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚPO Dubčany obsahuje celkem 8 stran. 

6.2. Grafická část 

Grafická část odůvodnění změny č. 1 ÚPO Dubčany obsahuje celkem 3 výkresy. 

Tab. B.4. Obsah grafické části odůvodnění změny č. 1 ÚPO Dubčany 

Poř. č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 B.2.1 Širší vztahy 1 : 10 000 

2 B.2.2 Hlavní výkres – původní stav 1 : 5 000 

3 B.2.3 Vyhodnocení poţadavků na zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 
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