
Seznam dokumentace: 
 
ZMĚNA Č. I  ÚZEMNÍHO PLÁNU BUK 
Obsah dokumentace: 
 
I. 
TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. I ÚP BUK 
Změny v OOP Buk usnesení č. 4/15/2016 
 
GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. I ÚP BUK 
I/1 Výkres základního členění území    1:5000 
I/2 Hlavní výkres        1:5000 
 
II. 
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. I ÚP BUK 
1.  Postup při pořízení změny 
2.  Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR) a souladu s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 
3.  Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území  

4.  Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
5.  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
6.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informaci 

o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí 

7.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 
8.  Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 
podmínky zohledněny nebyly 

9.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
10.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 
11.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
12.  Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
13.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
14.  Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
15.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
16. Část odůvodnění zpracovávaná pořizovatelem 
 
  Text Územního plánu Buk s vyznačením změn 
 
GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. I ÚP BUK 
Koordinační výkres - výkres č.II/1     měř. 1:5000 
 
 
 



                                                                                                                                    Změna č. I ÚP Buk   
I. Textová část změny                                                     

 

 1

 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. I ÚP BUK  
 
To, co se změnou doplňuje, je uvedeno tučně.  
To co se změnou ruší, je uvedeno přeškrtnutým písmem. 
 
1) V oddíle (I.) v kapitole A. Vymezení zastavěného území se na konci prvního odstavce 
doplňuje věta: Zastavěné území je aktualizováno k 31.8.2020. 
 
2) V nadpisu  kap.C: 
se ruší: Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně 
a doplňuje se: 
Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně 
 
3)  V podkapitole C.1 se doplňuje v nadpisu: Urbanistická koncepce, urbanistická 
kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
 
4) V podkapitole C.1.1 se doplňuje v nadpisu: Vymezuje se základní koncepce rozvoje a 
kompozice území obce: 
 
5)  V kapitole D se doplňuje v nadpisu: Koncepce veřejné infrastruktury, včetně 
podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, 
včetně stanovení podmínek pro jejich využití 
 
6) V nadpisu  kap.E se ruší text: Koncepce uspořádání krajiny , včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek  
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 
a podobně. 
a doplňuje se text: Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, 
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, 
ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 
 
 
7)  V kapitole F., podkapitole „F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch“  
se v tabulce  : 
7.1) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
v oddíle d) nadepsaném Nepřípustné využití: 
ruší text: 
- veškeré stavby, zařízení a využití pozemků mimo uvedené jako přípustné a podmíněně 
přípustné a nahrazuje textem: 
- v nezastavěném území veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v 
nezastavěném území v souladu s jeho charakterem - tedy staveb pro vodní hospodářství, 
pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
přípojek a účelových komunikací, staveb pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků  
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8)  V kapitole F., podkapitole „F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch“  
se v tabulce  : 
8.1) Plochy  zemědělské (NZ) 
v oddíle d) nadepsaném Nepřípustné využití: 
ruší text: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné  
a nahrazuje textem: 
- způsob využití, který se neslučuje s hlavním využitím  
- v nezastavěném území veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v 
nezastavěném území v souladu s jeho charakterem – tedy staveb, zařízení, a jiných 
opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojek a účelových komunikací, 
staveb pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistických stezek, ekologických a 
informačních center 
 
9)  V kapitole F., podkapitole „F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch“  
se v tabulce  : 
8.2) Plochy  zemědělské1 (NZ1) 
v oddíle d) nadepsaném Nepřípustné využití: 
ruší text: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné  
a nahrazuje textem: 
- způsob využití, který se neslučuje s hlavním využitím  
- v nezastavěném území veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v 
nezastavěném území v souladu s jeho charakterem – tedy staveb, zařízení, a jiných 
opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojek a účelových komunikací, 
staveb pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistických stezek, ekologických a 
informačních center 
 
9)  V kapitole F., podkapitole „F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch“  
se v tabulce  : 
9.1) Plochy  lesní (NL) 
v oddíle d) nadepsaném Nepřípustné využití: 
ruší text: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné. 
a nahrazuje textem: 
- způsob využití, který se neslučuje s hlavním využitím  
- v nezastavěném území veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v 
nezastavěném území v souladu s jeho charakterem – tedy staveb, zařízení, a jiných 
opatření pouze pro lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojek a účelových komunikací, 
staveb pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistických stezek 
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10) V kapitole F., podkapitole „F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch“  
se v tabulce  : 
10.1) Plochy  přírodní (NP) 
v oddíle d) nadepsaném Nepřípustné využití: 
ruší část textu: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné, jakékoliv 
využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. 
a doplňuje se text : 
- způsob využití, který se neslučuje s hlavním využitím  
- v nezastavěném území veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v 
nezastavěném území v souladu s jeho charakterem – tedy staveb, zařízení, a jiných 
opatření pouze pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, přípojek a účelových komunikací, staveb pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, technických 
opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního 
ruchu, například cyklistických stezek 
 
11)  V kapitole F., podkapitole „F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch“  
se v tabulce  : 
11.1) Plochy smíšené  nezastavěného území (NS) 
v oddíle d) nadepsaném Nepřípustné využití: 
ruší text: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné. 
a nahrazuje textem: 
- v nezastavěném území veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v 
nezastavěném území v souladu s jeho charakterem – tedy staveb, zařízení, a jiných 
opatření pouze zemědělství, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojek a účelových komunikací, 
staveb pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistických stezek 
 
12)  V kapitole F., podkapitole „F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch“  
se v tabulce  : 
13.1) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) 
v oddíle b) nadepsaném Přípustné využití: 
ruší část textu předposlední odrážky: 
- vodní toky a vodní plochy do 150m2  
a doplňuje se text: do 3000m2 
 
13)  V kapitole F., podkapitole „F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch“  
se v tabulce  : 
13.1) Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) 
v oddíle d) nadepsaném Nepřípustné využití: 
ruší text: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné. 
a nahrazuje textem: 
- v nezastavěném území veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v 
nezastavěném území v souladu s jeho charakterem – tedy staveb, zařízení, a jiných 
opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
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veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, technických opatření a staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky ekologická a informační 
centra 
 
14)  V kapitole F., podkapitole „F.2 Podmínky využití jednotlivých typů ploch“  
se v tabulce  : 
13.2) Plochy  zeleně přírodního charakteru (ZP) 
v oddíle d) nadepsaném Nepřípustné využití: 
ruší text: 
- jiné způsoby využití mimo uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné. 
a nahrazuje textem: 
- v nezastavěném území veškeré stavby s výjimkou staveb, které lze umisťovat v 
nezastavěném území v souladu s jeho charakterem – tedy staveb, zařízení, a jiných 
opatření pouze pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 
 
 
15)  V nadpisu  kap.G se ruší text: 
se ruší: Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
a doplňuje se: 
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 
 
V nadpisu kap.H se ruší text: 
…a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona  
a doplňuje se text: § 8 katastrálního zákona 
 
16)  V nadpisu  kap.O. se ruší text: 
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
 
 
Grafická část změny č. I: 
 
I/1 Výkres základního členění území     1:5000 
I/2 Hlavní výkres         1:5000 
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