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za období 2010 – 2021
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Úvod
Obec Osvračín se nachází v územním obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn.
Správní území obce je tvořeno třemi katastrálními území – Osvračín, Dohalice a Mimov.
Katastrální výměra činí 1124 ha a k 01.01.2021 zde žilo 640 obyvatel.
Územní plán Osvračín byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Územní plán Osvračín
byl vydán 28.04.2010 a nabyl účinnosti 08.06.2010. Změna č. 1 Územního plánu Osvračín nabyla
účinnosti dne 07.04.2017.
Zpracovatelem územního plánu je Ing. arch. Jiří Icha (A.F.I Atelier), se sídlem Železniční
550/28, Plzeň a Změny č. 1 Ing. arch. Václav Masopust, se sídlem SLADKÝ&PARTNERS s.r.o.
Projektový ateliér, Nad Šárkou 60, 160 00, Praha 6.
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A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu Osvračín včetně vyhodnocení
změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6
stavebního zákona) a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních
dopadů na udržitelný rozvoj území.
A1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu Osvračín
Zpráva o uplatňování územního plánu Osvračín je vypracována podle § 55 odst. 1 až 7
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění.
Územní plán Osvračín (dále jen „ÚP“) nabyl účinnosti dne 08.06.2010 a dne 07.04.2017
nabyla účinnosti Změna č. 1 územního plánu Osvračín. Správní území obce Osvračín tvoří jedno
katastrální území Osvračín se třemi sídelními jednotkami – Osvračín, Mimov a Dohalice.
Koncepce rozvoje řešeného území
Předpokladem přiměřeného vývoje obce je racionální využití potenciálu území a daných
příznivých podmínek pro rozvoj s možností řešení případných konfliktních vztahů. Rozvojový
potenciál území je dán vnějšími vlivy a vnitřními rezervami. Vzhledem k velikosti obce a její pozici
v osídlení, je rozvoj obce směřován především ke zlepšování životního prostředí, především
řešením odpovídající technické infrastruktury, stabilizaci hlavních funkcí tohoto venkovského sídla
– bydlení a zemědělství ve spojení s péčí o krajinu. V řešení územního plánu, v podmínkách pro
rozvoj obce, byl uplatněn požadavek na respektování přírodních hodnot v území, které jsou
základem příznivého životního prostředí.
Urbanistická koncepce
Ve struktuře osídlení je administrativní obec Osvračín sídlem místního významu převážně
s funkcí bydlení, zemědělské výroby a individuální rekreace. V kategorizaci sídel je Osvračín sídlo
kategorie E – sídla nad 500 obyvatel, příslušné do územního obvodu pověřené obce Staňkov
a úřadu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn.
Urbanistická koncepce je hlavně zaměřena na stabilizaci urbanistického uspořádání ploch
s vymezením funkčních zón, jejich definování a stanovením příslušných regulativů pro funkční
využití. Základní koncepce je určována organizací ploch podle hlavního funkčního využití,
vzájemnými vazbami a vztahy funkčních ploch, zásadním členěním na území urbanizované
a neurbanizované s dalším podrobnějším členěním podle konkrétního funkčního využití. Koncepce
vychází z podmínek v území daných terénními a přírodními podmínkami a historickým využíváním
území, nicméně rozvojové záměry vycházejí především z aktuálních potřeb ploch pro bydlení
v rodinných domech a ploch pro výrobně komerční aktivity. V územním plánu obce je území
zásadně členěno na území neurbanizované a urbanizované.
Neurbanizované území jsou plochy tvořící krajinu - plochy přírody a plochy zemědělsky
využívané - na území obce je víceméně stabilizované. Určitá úprava proběhne v souvislosti
s komplexní pozemkovou úpravou, realizací plánu společných zařízení, do kterých se promítnou
prvky ochrany přírody a péče o krajinu, stabilizací prvků územního systému ekologické stability
v katastru nemovitostí. Tento proces je součástí „urbanistické koncepce“ neurbanizovaného území.
Urbanizované území tvoří zastavěná a zastavitelná území jednotlivých částí obce –Osvračín,
Mimov, Dohalice. Urbanizované území je nestabilizované v částech navrhovaných rozvojových
ploch, to je především na vybraných plochách navazujících na současně zastavěné území, na
zemědělských plochách, které majitelé nemají zájem využívat a nabízejí je k jiným účelům.
Územním plánem Osvračín jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy určené k zastavění):
• 1.00 – plochy bydlení – bydlení v rodinných domech (BR) (0,89ha)
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1.01 – plochy bydlení - bydlení v rodinných domech (BR) (1,15 ha)
1.02 - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech (BR) (7,27 ha)
1.03 – plochy smíšené obytné – bydlení vesnické (BV) (3,51)
1.04 (0,84 ha)
◦ plochy smíšené obytné – bydlení vesnické (BV)
◦ zahrady a sady v obytném území (ZH)
2.01 - plochy smíšené obytné – bydlení vesnické (BV) (2,61 ha)

Zastavitelná plocha 1.00 (0,89 ha) do současné doby nebyla využita.
Zastavitelná plocha 1.01 (1,15 ha) byla využita částečně. Na pozemku parc. č. 868/1 je
zkolaudovaný rodinný dům a na pozemku parc. č. 869 je rodinný dům povolený. V současné době
je využito 26% z celkové rozlohy plochy 1.01.
V zastavitelné ploše 1.02 bylo již zkolaudováno 9 rodinných domů, 5 rodinných domů bude
v blízké době zkolaudováno a na 2 rodinné domy bylo vydáno stavební povolení. V současné době
je využito cca 14% z celkové rozlohy plochy 1.02.
V zastavitelné ploše 1.03 byly již zkolaudovány 2 rodinné domy, 3 rodinné domy budou v blízké
době zkolaudovány a na 2 rodinné domy bylo vydáno stavební povolení. V současné době je
využito cca 17 % z celkové rozlohy plochy 1.03.
Zastavitelná plocha 1.04 (0,84 ha) do současné doby nebyla využita.
V zastavitelné ploše 2.01 byl do současné doby zkolaudovaný pouze 1 rodinný dům na pozemku
parc. č. 1798/2. V současné době je využito cca 3,4 % z celkové rozlohy plochy 2.01.
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravy na území obce Osvračín vychází ze silniční sítě, která propojuje obec a její část
s okolním osídlením, s místy a sídly vyššího významu. Silniční síť je tvořena silnicemi III. třídy.
Silniční síť má v území funkci hlavní komunikační sítě, na kterou jsou napojeny současné obslužné
komunikace doplňující sítě, které zajišťují dopravní obsluhu zastavěného území. Územím prochází
železniční, jednokolejná, neelektrizovaná trať Plzeň – Česká Kubice. Trať je zařazena mezí dráhy
celostátní, jako objízdná pro III. tranzitní železniční koridor Praha – Plzeň – Cheb.
Technická infrastruktura
Většina objektů v intravilánu Osvračína i osad Mimov a Dohalice je zásobována vodou
individuálně z místních studní. Na území obce jsou tři prameniště se studnami a automatickými
čerpacími stanicemi, která zásobují vodovodním potrubím skupiny objektů. Do budoucna se počítá
s připojením Osvračína na oblastní vodovod Nýrsko – Domažlice – Horšovský Týn – Staňkov. Do
doby vybudování vodovodního přivaděče z oblastního vodovodu Nýrsko od Staňkova bude nutno
pro novou výstavbu v rozvojových částech obce počítat s individuálním zásobováním vodou
z lokálních studní.
V Osvračíně jsou dvě kanalizační soustavy. Prvním je stará dešťová kanalizace, sledující
v podstatě systém ulice staré zástavby obce a vyústěná osmi volnými výústmi do vodních toků.
Druhým systémem je nová splašková kanalizace budována v obci postupně podle projektu.
V osadách Mimov a Dohalice kanalizace vybudována není. Při úvahách o budoucí nové výstavbě
v těchto částech obce je třeba počítat pro odstraňování či zpracování odpadních vod buď s realizací
nepropustných jímek na vyvážení a dovozem odpadních vod u jednotlivých nových objektů pro
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bydlení.
Recipientem řešeného území je Dravý potok, který pramení asi 7 km jihovýchodně od
Osvračína v údolí pod rozvodím Bílý kámen, Kamenná hůrka a Holý vrch v malém Zákopném
rybníku východně od silnice Koloveč – Všepadly – Kdyně.
Obec je napojena na rozvod zemního plynu a jde zde vybudována středotlaká rozvodná síť
a tak se zemní plyn stal dominujícím palivem pro výrobu tepla, a to jak v individuálních zdrojích,
tak i v kotelnách. Nepříznivé zdražování zemního plynu však donutilo některé odběratele z řad
obyvatelstva, aby se vrátili k užívání tuhých paliv pro vytápění svých objektů. V současné době tak
plyn využívá pro vytápění jen asi 55% majitelů a uživatelů rodinných domů.
Jižně od obce, ve vzdálenosti cca 1 km je jeden vysokotlaký plynovod DN 300, na který je
na severním okraji lokality Mimov napojena odbočka DN 100 pro regulační stanici Osvračína. Tato
stanice o výkonu 500 m3/h je situována na jižní okraj obce a v její blízkosti je na vysokotlaký
plynovod DN 100 napojena další přípojka DN 80 pro Blížejov. Ve vlastní obci je vybudována
středotlaká rozvodná síť zemního plynu, zahrnující prakticky veškerou současnou zástavbu. Osady
Mimov a Dohalice nejsou plynofikovány, vzhledem k malému počtu potenciálních odběratelů nelze
do budoucna počítat s jejich plynofikací. Osady budou jako zdroje tepelné energie využívat tuhá
paliva a elektrickou energii. Návrh zásobování plynem v rozvojových plochách v Osvračíně jsou
v bezprostřední blízkosti regulační stanice plynu, stávající středotlaká síť bude rozšířena podle
postupně vznikajícího zastavění.
Zásobování elektrickou energií obce Osvračín včetně lokality Mimov je orientováno na
transformovnu 110/20 kV Domažlice, vývod Holýšov. Hlavní napájecí vedení 22 kV prochází na
severozápad od obce, v souběhu s železnicí. Rozvody nízkého napětí jsou provedeny převážně
venkovním vedením a závěsnými kabely, v menší míře úložnými kabely. V nové zástavbě jsou
osazovány přípojkové skříně včetně skříní pro měření spotřeby do pilířků v oplocení rodinných
domů.
Pro zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v době noční, ranní a večerní je v obci
vybudováno veřejné osvětlení.
Současná veřejná občanská vybavenost se považuje za vyhovující, odpovídající velikosti
a možnostem obce (Obecní úřad, Česká pošta, základní škola – nižší stupeň a mateřská škola).
U komerční vybavenosti se postrádá základní vybavení v částech obce Mimov a Dohalice.
V případě rozvoje – vzniku nových zařízení vybavenosti se bude vždy jednat o drobná
zařízení nevyžadující monofunkční plochy, proto mohou být součástí polyfunkčních ploch – jako
funkce související a doplňkové.
Plochy veřejných prostranství se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro
přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro
jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují
stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem
veřejných prostranství.
Koncepce uspořádání krajiny
Uspořádání krajiny charakterizuje rozložení osídlení v krajině, prolínání zemědělských
ploch s plochami přírodními – s údolními nivami Zubřiny a jejího přítoku (Dravý potok)
a s plochami lesa.
Územní systém ekologické stability („ÚSES“)
ÚSES na území obce byl zpracován a projednán v roce 2005 jako součást „Plánu společných
zařízení“ komplexní pozemkové úpravy. Územní plán obce převzal tento podklad.
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Výčet prvků ÚSES v katastrálním území Osvračín
LBC2 – lokální biocentrum, částečně funkční - „Pod jezem“
LBC7 – lokální biocentrum, nefunkční - „U zastávky“
LBK1 – lokální biokoridor, převážně funkční - „Pod Týnskou hranicí“
LBK3 – lokální biokoridor, převážně funkční - „U pohodnice“
LBK4 – lokální biokoridor, nefunkční - „Ke Lštění“
LBK8 – lokální biokoridor, nefunkční - „U tůně“
RBBK1 – regionální biokoridor, převážně nefunkční – údolní niva Zubřiny
IPn1 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „K Vránovu“
IPn2 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „U Křenovské cesty“
IPn3 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „U Křenovské cesty“
IPn4 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „U Křenovské cesty“
IPn5 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „Ke Lštění“
IPn6 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „Ke Lštění“
IPn7 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „K Osvračínu“
IPn8 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „Ke Lštění“
IPn9 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „Nad Mimovem“
IPn10 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „U Dohalic“
IPn11 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „U Dohalic“
IPn12 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „Na kovářkách“
IPn13 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „Na vršku“
IPn14 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „Na kovářkách“
IPn15 – interakční prvek, navržená liniová zeleň - „Pod jezem“
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Územní plán Osvračín a Úplné znění (právní stav) ÚP Osvračín po změně č. 1 vymezuje z hlediska
funkčního využití tyto druhy ploch a podmínky jejich využití:
•

•

•

•
•

•
•

§ 4 Plochy bydlení
◦ BR – bydlení v rodinných domech
◦ BD – bydlení v bytových domech
§ 5 Plochy rekreace
◦ RH – rekreace hromadná
◦ RI – rekreace individuální, rodinná
◦ ZK – zahrádky (zahradkářské kolonie)
§ 6 Plochy občanského vybavení
◦ OV – občanská vybavenost veřejně prospěšná
◦ OK – občanská vybavenost komerční
§ 7 Plochy veřejných prostranství
◦ PK – zeleň veřejná a urbanistická, parky veřejné, parky s rekreačním a sportovním
využitím
§ 8 Plochy smíšené obytné
◦ BV – bydlení vesnické
◦ ZH – zeleň vyhrazená, zahrady
§ 9 Plochy dopravní infrastruktury
§ 10 Plochy technické infrastruktury
◦ VH – vodní hospodářství
◦ E – energetika
◦ I – telekomunikace
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

◦ H – hasiči
◦ O – odpady
§ 11 Plochy výroby a skladování
◦ VD – výroba drobná, lehká
§ 12 Plochy smíšené výrobní – v územním plánu se neuplatňují
§ 13 Plochy vodní a vodohospodářské
§ 14 Plochy zemědělské
§ 15 Plochy lesní
§ 16 Plochy přírodní
§ 17 Plochy smíšené nezastavěného území
◦ plochy ostatní přírodní a krajinné
◦ zeleň krajinná
§ 18 Plochy těžby nerostů – v územním plánu se neuplatňují
§ 19 Plochy specifické – v územním plánu se neuplatňují

Stanovení podmínek prostorového uspořádání
• nová výstavba v zastavěných územích a na zastavitelných plochách -musí navázat na
urbanistickou strukturu sídel - polohou a orientací objektů, systémem zastavění
• objekty nové výstavby „nepřevýší“ stávající stavby na přilehlých plochách stejného
funkčního využití
• zástavba v rozvojových plochách BR – bydlení v rodinných domech – bude do 2
nadzemních podlaží, při použití šikmých střech s možným využitím podkroví.
• zástavba v rozvojových plochách BV – bydlení v rodinných domech – bude do 2
nadzemních podlaží, s možným využitím podkroví, sedlové střechy budou se sklonem
35 - 40 stupňů,
Pro využití pozemků v plochách platí ustanovení a požadavky Vyhlášky 501 ze dne 10. listopadu
2006 o obecných požadavcích na využívání území:
• požadavky na vymezování a využívání pozemků
• pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
• pozemky veřejných prostranství
• požadavky na umisťování staveb
• zvláštní požadavky na umisťování staveb
• vzájemné odstupy staveb

A2. Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl Územní plán Osvračín
vydán
Od vydání ÚP Osvračín v roce 2010 byl opakovaně novelizován stavební zákon č. 183/2006 Sb.
a jeho prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Při nejbližší změně ÚP Osvračín se
dokumentace upraví v souladu s platným stavebním zákonem, upraví se obsah a struktura
vyžadovaná vyhláškou č. 500/2006 Sb., v aktuálním znění.
Politika územního rozvoje ČR byla schválená vládou ČR dne 20.07.2009, usnesením Vlády ČR
č. 929 ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15.04.2015, Aktualizace
č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 dne 02.09.2019 (s účinností od 1.10.2019), Aktualizace
č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 dne 02.09.2019 (s účinností od 01.10.2019)
a Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 dne 17.08.2020 (s účinností od
11.09.2020).
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Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydalo zastupitelstvo kraje dne 02.09.2008,
usnesením č. 834/08, ve znění Aktualizace č. 1 vydané usnesením č. 437/14 dne 10.03.2014
Zastupitelstvem Plzeňského kraje, Aktualizace č. 2 vydané usnesením č. 815/18 dne 10.09.2018
Zastupitelstvem Plzeňského kraje, s nabytím účinnosti dne 29.09.2018 a Aktualizace č. 4 vydané
usnesením č. 920/18 dne 17.12.2018 Zastupitelstvem Plzeňského kraje, s nabytím účinnosti dne
24.01.2019.
Uvést stávající územní plán do souladu s novelou stavebního zákona.
ÚPD sousedních obcí
Přehled územních plánů sousedních obcí:
• Úplné znění územního plánu Blížejov po změně č. 1 (účinnost od 12.04.2019)
• Územní plán Hlohová (účinnost od 20.09.2019)
• Úplné znění územního plánu Horšovský Týn po změně č. 1, 2, 3 a 4 (účinnost
od 18.02.2021)
• Územní plán Koloveč (účinnost od 18.02.2019)
• Úplné znění územního plánu Křenovy po změně č. 1 (účinnost od 12.04.2019)
• Územní plán Močerady (účinnost od 16.03.2021)
• Územní plán Staňkov (účinnost od 13.07.2018)

A3. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na
udržitelný rozvoj území
Rozvoj obce během hodnoceného období probíhal v souladu s koncepcí územního plánu.
Nebyl dohledán žádný nepředpokládaný negativní dopad na udržitelný rozvoj, který by vzešel
anebo byl iniciován koncepcí územního plánu.

B. Problémy k řešení v územním plánu Osvračín vyplývající z územně
analytických podkladů
Obec Osvračín má dobrý stav podmínek pro příznivé životní prostředí a pro soudržnost
společenství obyvatel území a dobrou občanskou vybavenost.
V obci dochází v posledních letech k nárůstu počtu obyvatel a je zde poměrně příznivá
věková struktura.
Přírodní hodnoty vymezí zpracovatel zejména jako plochy přírodní, nezastavitelné,
s výjimkou veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury. V případě, že budou
přírodní hodnoty zahrnuty do zastavitelných ploch, provede zpracovatel územního plánu náležité
odůvodnění a navrhne opatření, které eliminuje znehodnocení či poškození konkrétní přírodní
hodnoty.
Obec silně respektuje historické jádro. Zpracovatel ho bude respektovat a u urbanistických,
architektonických a historických hodnot stanoví takové regulativy, které povedou k posílení nebo
zachování uvedených hodnot obce. Bude respektovat prostorové uspořádání krajiny a chránit
historický půdorys sídla.
Zpracovatel bude obec rozvíjet jako venkovské sídlo se zachováním tradičních hodnot
a venkovské architektury se zaměřením především na přírodní hodnoty, zdroje a na rekreaci. Typ
bydlení především venkovského charakteru tzn. s převládajícím podílem zahrad a možností
chovatelských a pěstitelských činností.
Při návrhu nových rozvojových ploch bude zpracovatel upřednostňovat proluky
v zastavěném území a plochy nezastavěného území s III. a nižší třídou ochrany ZPF. Nové
plochy budou prověřeny z pohledu urbanistického, hygieny bydlení a ochrany životního prostředí.
8

U vytipovaných zemědělských (zejména orných) půd s nízkou třídou ochrany (IV. a V. třídy
ochrany ZPF) prověří zpracovatel možnost i jiného krajinotvorného využití (např. zalesnění,
zatravnění či realizace vodních ploch).
Nová opatření by měla podporovat zvyšování biodiverzity krajiny.

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
C1. Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR)
Politika územního rozvoje ČR byla schválená vládou ČR dne 20.07.2009, usnesením Vlády
ČR č. 929 ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15.04.2015,
Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 dne 02.09.2019 (s účinností
od 01.10.2019), Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 dne 02.09.2019 (s
účinností od 01.10.2019) a Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 dne 17.08.2020
(s účinností od 11.09.2020).
Územní plán Osvračín plně respektuje Politiku územního rozvoje ČR.
Z hlediska republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
(kap.2)
Územní plán splňuje priority týkající se prostředí ve správním území obce; ve veřejném zájmu
podporuje ochranu a rozvoj přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice, brání upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů, dává
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, vytváří
územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu, při zachování a rozvoji hodnot území vytváří podmínky pro koordinované umísťování
veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní
struktury, úroveň technické infrastruktury, zejména dodávka vody a zpracování odpadních vod je
koncipována tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Řešené území obce Osvračín není zařazeno do žádných rozvojových os, rozvojových oblastí
ani specifických oblastí dle tohoto dokumentu. Ve svých prioritách je ÚP Osvračín v souladu s PÚR
ČR. Řešení ÚP je zaměřeno na ochranu přírodních a krajinných hodnot řešeného území. Územní
rozvoj je směřován do zastavěných území a zastavitelných ploch, které jsou vymezeny v návaznosti
na zastavěná území.

C2. Soulad s územně plánovací dokumentací kraje (ZÚR PK)
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydalo zastupitelstvo kraje dne 02.09.2008,
usnesením č. 834/08, ve znění Aktualizace č. 1 vydané usnesením č. 437/14 dne 10.03.2014
Zastupitelstvem Plzeňského kraje, Aktualizace č. 2 vydané usnesením č. 815/18 dne 10.09.2018
Zastupitelstvem Plzeňského kraje, s nabytím účinnosti dne 29.09.2018 a Aktualizace č. 4 vydané
usnesením č. 920/18 dne 17.12.2018 Zastupitelstvem Plzeňského kraje, s nabytím účinnosti
dne 24.01.2019.
Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace bude závazná pro územní plány,
regulační plány a rozhodování v území na celém území Plzeňského kraje.
Řešené území obce Osvračín nebylo zařazeno do rozvojových oblastí, do rozvojové osy, ani
do specifických oblastí. Územní plán Osvračín respektuje veškeré limity a zásady stanovené
v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje.
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D. Prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4
stavebního zákona
V hodnoceném období došlo k podstatnému využití zastavitelných ploch a ploch přestavby. Obec
vyhodnotila některé požadavky na změny v současném územním planu. Další zastavitelné plochy
lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch. Zároveň bude třeba zdůvodnit, proč nově vymezované plochy jsou ty vhodné.
Zastavitelné plochy, které byly územním plánem vymezeny, zpracovatel změny prověří a náležitě
odůvodní jejich potřebu vymezení i v dalším sledovaném období.

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu Osvračín
Na základě požadavků občanů obce Osvračín, došlo k rozhodnutí určeného zastupitele
a pořizovatele, že tato zpráva nahradí zadání změny č. 2 ÚP Osvračín a ve smyslu § 55 odst. 1
stavebního zákona vydávají tyto pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Osvračín:
a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury.
a.1) Požadavky na změny v území
•

•
•
•
•

záměr č.1 – prověřit možnost zařazení pozemků parc. č. 364/1, 354/2, 365/1, 365/2, 365/3,
366/1, 366/2, 367/1, 367/2, 368, 363/1, 362, 361/1, 361/2, 360/1, 360/2, 359/3, 359/2, 359/1,
358/1, 358/2, 358/3, 357, 372/1,372/2, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 376, 377, 378 a 379
v katastrálním území Osvračín do ploch s funkčním využitím pro bydlení
záměr č. 2 – prověřit možnost zařazení pozemků parc. č. 1283, 354/1, 1286, 1274, 1273/2,
a 956/4 v katastrálním území Osvračín do ploch s funkčním využitím pro bydlení
záměr č. 3 – prověřit aktuálnost uspořádání zastavitelných ploch 1.02 a 1.03 včetně
dopravní infrastruktury
záměr č. 4 – prověřit možnost zahrnutí pozemků parc. č. 1975/1, 1975/2 a 1971
v katastrálním území Osvračín (pouze část) do zastavěného území obce
záměr č. 5 - prověřit možnost zařazení pozemků parc. č. 1842/2, 1842/3 a 1842/4
v katastrálním území Osvračín do ploch s funkčním využitím pro bydlení

Pokyny pořizovatele zpracovateli ÚP
• zpracovatel zaktualizuje do koordinačního výkresu limity v území
• zpracovatel zaktualizuje hranici zastavěného území a využité navrhované plochy převede do
ploch stabilizovaných
• zpracovatel zaktualizuje dopravní síť, především doplní již zrealizované plochy dopravní
infrastruktury - komunikace
• zpracovatel prověří aktuálnost navržených regulativů v jednotlivých plochách a případně
navrhne jejich úpravu
• zpracovatel prověří návaznost navrhovaných prvků zasahujících k hranicím správního území
obce na prvky vydaných územních plánů sousedních obcí
a.2) Požadavky na ochranu hodnot v území
Zpracovatel aktualizuje hodnoty v území, prověří a navrhne způsob ochrany hodnot
definovaných v kapitole b). Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF bude zpracováno ve smyslu
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metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
a.3) Urbanistická koncepce rozvoje sídla a návaznost na veřejnou infrastrukturu
Základní koncepce rozvoje obce se nebude zásadně měnit. Zpracovatel změny č. 2 ÚP bude
obec rozvíjet jako tradiční venkovské sídlo. Zpracovatel stanoví podmínky pro rozvojové lokality
vč. řešení napojení lokalit na dopravní a technickou infrastrukturu. V případě, že zpracovatel bude
navrhovat nové plochy veřejné infrastruktury, musí tyto plochy být dostatečně kapacitní pro
obsluhované území.
b) Požadavky na vymezené plochy koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které
bude nutno prověřit.
Zpracovatel vyhodnotí účelnost převodu některých zastavitelných ploch do ploch územních
rezerv, popř. na základě svého vyhodnocení a náležitého odůvodnění vymezí územní rezervy nové.
PÚR ČR ani ZÚR PK na území obce Osvračín nevymezují žádné plochy ani koridory územních
rezerv.
c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
ÚP Osvračín vymezuje jako veřejně prospěšné stavby veřejná prostranství a stavby
technické a dopravní infrastruktury. Zpracovatel změny č. 2 ÚP prověří aktuálnost a potřebnost
vymezených veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
d) Požadavky na prověření vymezené ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením
dohody o parcelaci.
Z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace kraje, územně analytických
podkladů ani jiných požadavků nevyplývá potřeba vyhotovení těchto dokumentů.
Z průběhu projednávání změny č. 2 ÚP Osvračín může vyvstat požadavek na prověření
některé ze zastavitelných ploch územní studií, regulačním plánem nebo dohodou o parcelaci.
Zpracovatel k případné podmínce zpracování některého z výše uvedených dokumentů doplní
specifikaci, co vše má daný dokument vyřešit. Platnost požadavku na vyhotovení územní studie
a regulačního plánu a vložení do evidence územně plánovací činnosti je zákonem stanovena na
dobu max. 5 let.
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení
Z PÚR ČR, ZÚR PK, územně analytických podkladů ani jiných požadavků nevyplývá
potřeba vyhotovení variant řešení.
f) Požadavky na uspořádání návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Změna č. 2 ÚP Osvračín bude strukturována jako ÚP Osvračín. Textová i grafická část bude
doplněna o požadavky výše uvedených kapitol. Bude dodržen obsah členění ÚP podle přílohy č. 7
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., pokud není dále uvedeno jinak. Do jednotlivých bodů odůvodnění
budou začleněny požadavky dle § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a požadavky plynoucí ze zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Při vymezování ploch budou
odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území náležitě
v odůvodnění územního plánu zdůvodněny. ÚP bude zpracován digitálně nad katastrální mapou
v měřítku 1: 5000. Digitální zpracování a odevzdání ÚP bude ve vektorové podobě formátu ESRI
SHP popř. DGN, DXF či DWG. Textová část bude odevzdávána ve formátu pdf a otevřeném
výměnném formátu (např. doc, docx apod). Součástí digitálního zpracování bude dokumentace
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k datům (metadata) obsahující popis obsahu jednotlivých souborů, zejména pak názvů souborů
a jejich výklad obsahu, sloupců či atributů (použité číselníky). Z popisů dat musí být jasný jejich
význam, zdroj dat, autor a jejich stáří. Konečné podoby výkresů změny č. 2 ÚP budou minimálně
v kvalitě 300 DPI (formát PDF nebo JPG nebo TIF nebo PNG). Bude použit souřadnicově
orientovaný mapový podklad (SJTSK).
Změna bude pořízena na základě § 55 a) stavebního zákona: Zkrácený postup pořizování
změny územního plánu se použije při pořizování změny nevyžadující zpracování variant řešení.
Zkrácený postup navazuje na zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období, nebo na
rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu, v druhém
případě se zpráva o uplatňování ani zadání změny územního plánu nepořizují.
Návrh Změny č. 2 územního plánu Osvračín bude k veřejnému projednání odevzdán ve
dvou vyhotoveních.
Změna č. 2 ÚP Osvračín bude dodána zpracovatelem včetně úplného znění Územního plánu
Osvračín po změně č. 2 územního plánu Osvračín.
Úplné znění po změně č. 2 ÚP Osvračín bude dodáno ve 4 vyhotoveních (obec Osvračín,
odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn, Krajský úřad Plzeňského
kraje a odbor výstavby Městského úřadu Staňkov). Výsledný dokument bude odevzdán spolu
s datovým nosičem.
g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Na území obce Osvračín se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita (dále EVL)
začleněná do soustavy Natura 2000 ani Ptačí oblast. Z tohoto důvodu lze vyloučit negativní vliv
změny č. 2 ÚP Osvračín na EVL začleněné do soustavy Natura 2000 a Ptačí oblasti. Požadované
změny nepatří mezi záměry, které podléhají posouzení dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Bude prověřeno při projednávání Zprávy o uplatňování územního plánu Osvračín.

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu,
je-li zpracování variant vyžadováno
Není předpoklad pro variantní řešení návrhu Změny č. 2 ÚP Osvračín.

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených
pod písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje
koncepci územního plánu
Požadované změny, které mají být řešeny v rámci Změny č. 2 ÚP Osvračín nejsou důvodem
k pořízení nového územního plánu.

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocování uplatňování
územního plánu zjištěny
Uvedené požadavky nebyly ve vyhodnocování uplatňování ÚP Osvračín zjištěny.
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J. Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Nejsou uplatněny žádné požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského
kraje.
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Návrh této zprávy o uplatňování územního plánu Osvračín za uplynulé období, v čase od vydání ÚP
do současnosti se projednává přiměřeně podle ustanovení §47 odst. 1 až č. a bude schvalován
obdobně podle § 47 odst. 5 novely stavebního zákona.
Protože zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, bude
postupováno dále v rozsahu této změny obdobně podle § 55 b) - § 55c stavebního zákona v platném
znění.
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Osvračín bude zveřejněn na úřední desce
a elektronické úřední desce obce. Doručen veřejnou vyhláškou a dotčeným orgánům, sousedním
obcím a oprávněným investorům doručen jednotlivě.
Zpráva, doplněná a upravená na základě projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem
a ostatními bude předložena zastupitelstvu obce Osvračín ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona.
Předkladatel a zhotovitel zprávy:
Předkladatel: Obecní úřad Osvračín
Zhotovitel: Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování, náměstí
Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
Oprávněná úřední osoba: Bc. Lucie Becková, odbor výstavby a územního plánování
Údaje o výsledcích projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem:
K předkládané Zprávě o uplatňování ÚP Osvračín uplatnily dotčené orgány následující
stanoviska a požadavky:
•

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(02.07.2021)
č.j. PK-KPP/2241/21
Jelikož se na řešeném území památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka nenachází,
není Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu k vydání
stanoviska příslušný.
• Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka (09.07.2021)
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako správce výše uvedených vodních toků máme k uvedenému návrhu změny č. 2 ÚP
Osvračín tyto připomínky:
◦ Část parcel navržených v Záměru č. 1 a č. 2 pro zařazení do ploch s funkčním využitím
pro bydlení se nachází v navrženém záplavovém území Zubřiny (např. pozemky p.č.
354/1, 357, 363/1, 362, 361/1 a další navazující parcely). Pozemky p.č. 1273/2, 1274,
1283, 1286 se částečně nacházejí ve stanoveném i navrženém záplavovém území
Zubřiny, na značnou část pozemků bude zasahovat i AZZÚ. I když nový rozsah
záplavového území není dosud stanoven, mohou dle § 66 vodního zákona vodoprávní
a stavební úřady a orgány územního plánování při své činnosti vycházet zejména
z dostupných podkladů správců povodí a správců vodních toků o pravděpodobné hranici
území ohroženého povodněmi. Doporučujeme tedy zohlednit při návrhu nových
zastavitelných lokalit již zpracovaný návrh na stanovení záplavového území Zubřiny
(včetně vymezení aktivní zóny záplavového území) a nové zastavitelné lokality do
záplavového území neumisťovat. Upozorňujeme, že dle čl. 26 Politiky územního
rozvoje lze „vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich
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veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech“.
Dále upozorňujeme, že v aktivní zóně záplavového území platí zákazy a omezení dle
§ 67 vodního zákona.
◦ Do odůvodnění územního plánu (Koordinační výkres) požadujeme zakreslit všechny
vodní toky a vodní linie (otevřená koryta vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků,
občasné vodní toky a HOZ), které jsou evidovány v Centrální evidenci vodních toků
(zdroj: portál Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/),
tedy i ty toky a jejich části, které nemají své parcelní vymezení. (Trasy vodních toků
v digitální podobě (formát .shp) jsou ke stažení na portálu Ministerstva zemědělství:
https://voda.gov.cz/portal/ - záložka Evidence ISVS – vodní toky – ke stažení).
◦ V případě návrhu dalších zastavitelných ploch požadujeme zohlednit stávající i navržené
záplavové území Zubřiny včetně AZZÚ.
• Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (15.07.2021)
č.j. SBS 27431/2021/OBÚ-06
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského v návaznosti na Vaši žádost
o vyjádření k návrhu zadání změny shora uvedeného územního plánu uvádí, že jako dotčený orgán
státní správy, zajišťující při územně plánovací činnosti ochranu nerostného bohatství ve smyslu § 15
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v řešeném území neeviduje z tohoto titulu žádné právem chráněné zájmy.
• Správa železnic, státní organizace (19.07.2021)
č.j. 126823/2021-SŽ-GŘ-O6
V platném územním plánu obce Osvračín je zanesen koridor včetně veřejné prospěšné stavby pro
modernizaci železniční tratě dle ZÚR. Tento koridor požadujeme nadále zachovat a respektovat. Na
částech pozemků zasahujících do koridoru a v rámci změny navrhovaných do ploch s funkčním
využitím pro bydlení není možné realizovat stavby. V nově vymezených rozvojových či
přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy (pozemky Záměru č. 1) požadujeme zařadit
objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití
podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a venkovních prostorech.
• Státní pozemkový úřad (21.07.2021)
č.j. SPU 242625/2021
Státní pozemkový úřad s návrhem zprávy o uplatňování územního plánu Osvračín souhlasí.
• Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (22.07.2021)
č.j. PK-RR/2630/21
Podle ustanovení § 47 odst. 2 je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje
příslušný k vyjádření a uplatňuje tyto požadavky na obsah územního plánu:
◦ V případě zpracování nové územně plánovací dokumentace je třeba respektovat obecné
zásady územního plánování vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje, včetně respektování nadmístních limitů a hodnot,
popsaných v nadřazené dokumentaci.
◦ Zpráva o uplatňování ÚP Osvračín musí vycházet z řešení popsaného v územně
plánovacích podkladech, územně analytických podkladech ORP Horšovský Týn
a Plzeňského kraje.
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◦ Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje kromě výše uvedených
požadavků na respektování Politiky územního rozvoje ČR a platné krajské územně
plánovací dokumentace neuplatňuje k předložené zprávě o uplatňování ÚP Osvračín
další požadavky na obsah projednávané územně plánovací dokumentace podle § 47 odst.
2 stavebního zákona.
• Ministerstvo dopravy (22.07.2021)
č.j. MD-23359/2021-910/2
V platném územním plánu Osvračín je zanesen koridor včetně veřejně prospěšné stavby pro
modernizaci železniční tratě dle platných Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Tento koridor
požadujeme nadále zachovat a respektovat. Na částech pozemků zasahujících do koridoru a v rámci
změny navrhovaných do ploch s funkčním využitím pro bydlení není možné realizovat žádné
stavby.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké
dopravy a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.
• Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Domažlice (27.07.2021)
č.j. HSPM -2673-2/2021 DO
Souhlasné vyjádření bez připomínek a požadavků.
• Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (29.07.2021)
č.j. PK-ŽP/13036/21
Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významní lokality nebo ptačí oblasti.
Pro předloženou zprávu o uplatňování územního plánu Osvračín, včetně pokynů pro zpracování
změny č. 2 územního plánu Osvračín nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů.
•

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů
a státního odborného dozoru (30.07.2021)
č.j. 126196/2021-1150-OÚZ-PHA
K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Osvračín nemá Ministerstvo obrany
připomínky.
Jelikož schválený návrh zprávy je podkladem pro zpracování změny č. 2 územního plánu Osvračín,
Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do
textové části a grafické části návrhu této změny.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany:
◦ výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
◦ výstavby a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
◦ výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
◦ výstavba vedení VN a VVN
◦ výstavba větrných elektráren
◦ výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice...)
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◦ výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
◦ výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
◦ výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezení území a zapracovat je do textové
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do
grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé
správní území je zájmovým území Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných
druhů staveb“.
Veřejná vyhláška vyvěšena dne.........................a sejmuta dne..................

Na elektronické úřední desce vyvěšena dne.................. a sejmuta dne...................
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Příloha Zprávy o uplatňování Územního plánu Osvračín
Přehled lokalit plánovaných záměrů obce (v modré elipse)
Záměr č. 1
• prověřit možnost zařazení pozemků parc.č. 364/1, 354/2, 365/1, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2,
367/1, 367/2, 368, 363/1, 362, 361/1, 361/2, 360/1, 360/2, 359/3, 359/2, 359/1, 358/1, 358/2,
358/3, 357, 372/1,372/2, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 376, 377, 378 a 379 v katastrálním
území Osvračín do ploch s funkčním využitím pro bydlení
Současné využití – zahrady v obytném území (ZH)

Záměr č. 2
• prověřit možnost zařazení pozemků parc.č. 1283, 354/1, 1286, 1274 a 1273/2 v katastrálním
území Osvračín do ploch s funkčním využitím pro bydlení
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Současné využití – plochy zemědělské – travní porosty (ZT)
Záměr č. 2
• prověřit možnost zařazení pozemku parc.č. 956/4 v katastrálním území Osvračín do ploch
s funkčním využitím bydlení
Současné využití – plochy veřejných prostranství (PO)

Záměr č. 3
• prověřit aktuálnost uspořádání zastavitelných ploch 1.02 a 1.03 včetně dopravní
infrastruktury
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Záměr č. 4
• prověřit možnost zahrnutí pozemků parc. č. 1975/1, 1975/2 a 1971 v katastrálním území
Osvračín (pouze část) do zastavěného území obce
Současné využití – plochy zemědělské – travní porosty (ZT)

Záměr č. 5
• prověřit možnost zařazení pozemků parc.č. 1842/2, 1842/3 a 1842/4 v katastrálním území
Osvračín do ploch s funkčním využitím pro bydlení
Současné využití – plochy účelových komunikací (DU)
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