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NÁVRH  

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÍŠOV 

 

Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního 
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva obce Míšov o pořízení územního plánu, na základě územně 
analytických podkladů zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci 
s určeným členem zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel") návrh zadání Územního plánu 
Míšov a předkládá ho k projednání dotčeným orgánům. 

 

Zastupitelstvo obce Míšov na základě zmocnění uvedeného v § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) rozhodlo 
usnesením č. 4/2021 ze dne 06.12.2021 o pořízení územního plánu. Městský úřad Blovice, odbor 
stavební a dopravní (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 
odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) (dále jen „stavební zákon“) na základě tohoto usnesení a na základě územně analytických 
podkladů, zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, ve spolupráci s určeným členem 
zastupitelstva (dále jen „určený zastupitel“) paní Bc. Pavlínou Judovou a oprávněným 
projektantem, Návrh zadání územního plánu Míšov a předkládá ho k projednání dotčeným 
orgánům. 

Územní plán Míšov bude pořízen a zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění. 

Územní plán Míšov bude zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 
(PÚR ČR), schválenou usnesením vlády ČR č. 929/2009 dne 20.07.2009, ve znění Aktualizace č. 
1 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR č. 276/2015 ze dne 
15.04.2015, ve znění Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky schválené 
usnesením vlády ČR č. 629/2019 ze dne 02.09.2019, která nabyla účinnosti dne 01.10.2019, ve 
znění Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády 
ČR č. 630/2019 ze dne 02.09.2019, která nabyla účinnosti dne 01.10.2019, ve znění Aktualizace 
č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR č. 618/2021 ze 
dne 12.07.2021, která nabyla účinnosti dne 01.09.2021 a ve znění Aktualizace č. 5 Politiky 
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územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR č. 833/2020 ze dne 
17.08.2020, která nabyla účinnosti dne 11.09.2020.  

Územní plán Míšov bude zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje 
(ZÚR PK), vydanými Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 02.09.2008, které nabyly účinnosti 
dne 17.10.2008, ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje vydané 
Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 437/14 dne 10.03.2014, která nabyla účinnosti 
dne 01.04.2014, ve znění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje vydané 
Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 815/18 dne 10.09.2018, která nabyla účinnosti 
dne 29.09.2018, ve znění Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje vydané 
Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 920/18 dne 17.12.2018 s nabytím účinnosti dne 
24.01.2019.  

V rámci zpracování Územního plánu Míšov budou posouzeny a případně zapracovány závěry 
Územní studie krajiny ORP Blovice schválené dne 18.12.2018, která je neopomenutelným 
územně plánovacím podkladem. Zpracovatel využití ÚSK zapracuje do odůvodnění územního 
plánu.  

Dalším neopomenutelným územně plánovacím podkladem pro Územní plán Míšov je Územní 
studii Brdy, kterou pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj a která byla zapsána do Evidence 
územně plánovací činnosti ČR dne 13.12.2017.  

Pořizovatel při zpracování návrhu zadání územního plánu vycházel z územně analytických 
podkladů (ÚAP) pro správní území obce s rozšířenou působností Blovice – z aktualizace z roku 
2020. 

Požadavky vyplývající z ÚAP vycházejí ze zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 
hodnot, limitů využití území, ze zjištění záměrů na provedení změn v území, z rozboru a 
vyhodnocení udržitelného rozvoje území s výsledným určením problémů k řešení v územním 
plánu. 

Územní plán Míšov bude sloužit obci a dotčeným orgánům jako koncepční podklad pro řízení 
rozvoje a rozhodování v řešeném území. 

Územní plán Míšov stanoví základní podmínky pro novou výstavbu v obci a zajistí základní 
předpoklady pro udržitelný rozvoj řešeného území, spočívající ve vyváženém vztahu příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. 

Územní plán Míšov bude komplexně řešit účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem 
dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů při rozvoji správního území obce.  

Koncepce rozvoje území bude zapracována do územního plánu s ohledem na hodnoty řešeného 
území, zejména hodnoty přírodní, kulturní a civilizační.  

Územní plán se pořizuje pro celé správní území obce a vydává se formou opatření obecné povahy podle 
správního řádu. 

Návrh zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního 
plánu, zejména: 

 

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 
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veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na 
požadavky na 

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch: 

• upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje (PÚR ČR) 

Dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 4 neleží obec Míšov v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani 
ve specifické oblasti republikového významu. Územím obce Míšov neprochází republikově 
významné rozvojové koridory dopravní a technické infrastruktury. 

Republikové priority jsou dle PÚR ČR zejména tyto (týkající se řešeného území): 

• zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné 
kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice a mají značnou 
hodnotu např. i jako turistické atraktivity a přistupovat k vyváženému všestrannému 
rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty 

• předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel 

• při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků 

• vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného 
původu, vč. území bývalých vojenských újezdů) 

• vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a 
rozvoji hodnot území, podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky 
(např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo)  

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
(ZÚR PK) 

Dle ZÚR PK ve znění Aktualizace č. 4 leží katastrální území Míšov ve Specifické oblasti Brdy 
(SON 5). V této ploše se ukládá prověření změn jejího využití územní studií.  

Priority územního plánování kraje jsou dle ZÚR PK zejména tyto (týkající se řešeného území): 

• posilovat stabilitu sídelní struktury regionu, zejména menších vesnických sídel s cílem 
obnovy vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území  

• vytvářet podmínky pro širší využití rekreačního potenciálu území v přímé návaznosti na 
území vojenského újezdu Brdy 

• do územních plánů zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního 
významu v souladu s kapitolou 5 

• posilovat trvalé osídlení nabídkou volných ploch pro přiměřený rozvoj bydlení a 
podnikatelských aktivit v území. 

V Plzeňském kraji jsou stanoveny mimo jiné následující požadavky územního plánování:  
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• posilovat rozvoj okrajových, specifických oblastí, vedoucí ke snižování územních 
disparit  

• vytvářet územně plánovací předpoklady pro stabilizaci osídlení především posílením 
nabídky ploch pro podnikání v rozvojových oblastech  

• k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem na místní podmínky a 
preferované funkce území 

• výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit 
vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících prostorově – sociální 
segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel území  

• v rekreačně atraktivních územích specifických oblastí je nutné lokalizaci a koncentraci 
vybavenosti usměrňovat především s ohledem na dopravní předpoklady a udržitelný 
rozvoj území  

• k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, 
přistupovat až po využití vnitřní rezerv sídel, areálů „brownfields“ a intenzifikaci využití 
stávajících podnikatelských areálů  

• racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, 
zejména na životní prostředí, při územně plánovací činnosti a při realizaci záměrů ZÚR 
vycházet ze závěrů stanoviska k posouzení vlivů koncepce ZÚR na životní prostředí 

• při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat 
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,  

• zvýšenou pozornost věnovat optimálnímu využití území rozvojových os, nevytvářet v 
nich podmínky pro vznik pásové zástavby 

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Obec Míšov plní a i nadále bude plnit z velké části funkci obytnou. S ohledem na přírodní 
bohatství má velký rekreační potenciál. Zhruba polovina stavebních objektů je proto rekreačního 
charakteru. Obec Míšov je typická liniovou zástavbou severojižním směrem (kolmo na 
komunikaci I/19. Zástavba je velmi nekompaktní s prolukami.  

Priority územního plánování kraje jsou dle ÚAP ORP Blovice zejména tyto (týkající se řešeného 
území): 

• v územním plánu bude řešen rozvoj obce především dostavbou proluk, čímž dojde ke 
zvýšení kompaktnosti zástavby obce 

• bude prověřena možnost veřejných prostranství pro rozvoj sociální soudržnosti obyvatel  

• další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s 
dotčenými orgány a veřejností. 

Dalšími požadavky jsou zejména tyto: 
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• do připravovaného Územního plánu Míšov budou převzaty a zpracovány rozvojové 
záměry, ve kterých probíhá územní řízení či pro které bylo vydáno územní rozhodnutí 
nebo stavební povolení 

• stávající urbanistická koncepce obce Míšov bude zachována, bude respektován 
venkovský charakter a stávající ráz obce 

• nové lokality ležící ve volné krajině (chatové oblasti a tzv. samoty) nebudou navrhovány 

• územní plán vytvoří podmínky pro možnost rozvoje bydlení v rodinných domech 
v přiměřeném rozsahu k velikosti a rozvojovému potenciálu obce 

• vymezit plochy pro občanskou vybavenost, např. pro sportoviště a účely udržitelného 
cestovního ruchu 

• samostatné plochy výroby a skladování se nepředpokládají vymezovat; případně vymezit 
plochy smíšené výrobní umožňující vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území  

 

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a 
možnosti jejích změn, 

• upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje (PÚR ČR) 

Dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 4 neleží obec Míšov v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani 
ve specifické oblasti republikového významu. Územím obce Míšov neprochází republikově 
významné rozvojové koridory dopravní a technické infrastruktury. 

Republikové priority jsou dle PÚR ČR zejména tyto (týkající se řešeného území): 

• podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny  

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
(ZÚR PK) 

Centrem území obce prochází celostátní obvodová silnice I/19. 

• rozvíjet optimalizovanou síť silnic I. třídy 

• preferovat přestavbu nevyhovujících úseků zejména v průtazích sídel, odstranění 
kolizních míst a bodových závad 

• zpřesnit návaznosti na koridory mezinárodních dálkových a regionálních cyklotras 

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Z hlediska dopravní infrastruktury obcí prochází silnice I. třídy I/19, kterou je nutné v územním 
plánu převzít jako stávající koridor nadmístního významu ze ZÚR Plzeňského kraje.  

• je nutné prověřit a navrhnout napojení zastavitelných ploch na stávající dopravní systém 
obce.  

• další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s 
dotčenými orgány a veřejností 
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Dalšími požadavky jsou zejména tyto: 

• vzhledem k procházející silnici I/19 a polohy obce v CHKO Brdy prověřit možnosti 
rozšíření ploch pro dopravu v klidu a zároveň řešení zvýšení bezpečnosti dopravy  

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 
plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

• upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje (PÚR ČR) 

Republikové priority jsou dle PÚR ČR zejména tyto (týkající se řešeného území): 

• při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního 
sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny 

• vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury a při 
vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování 

• vytvářet územní podmínky pro to, aby nedocházelo k překračování imisních limitů, 
případně předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu (silnice I/19) 

• vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území 

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
(ZÚR PK) 

Priority územního plánování kraje jsou dle ZÚR PK zejména tyto (týkající se řešeného území): 

• k ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a 
zastavitelných ploch 

• krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které 
by mohly jejich působení v krajině poškodit, jednotlivé záměry je třeba krajinářsky 
posoudit z hlediska snesitelnosti této změny 

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Územím protéká řeka Bradava. Obec se nachází v CHKO Brdy.  

• vymezení vhodných území k řízení rozlivu povodní 

• další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s 
dotčenými orgány a veřejností 

Žádné další požadavky se nyní nevyskytují.  

 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit, 
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Potřeba vymezení dalších ploch a koridorů územních rezerv se v řešeném území nepředpokládá. 
Jestliže však vyplyne při zpracování návrhu řešení územního plánu potřeba vymezit některé 
plochy územních rezerv, potom budou lokality označeny a bude uvedeno jejich uvažované 
budoucí využití v souladu s § 43 odst. 1 stavebního zákona. 

• upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje (PÚR ČR) 

Z PÚR nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.  

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
(ZÚR PK) 

Ze ZÚR PK nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.  

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Z ÚAP ORP Blovice nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.  

• další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s 
dotčenými orgány a veřejností 

Žádné další požadavky se nyní nevyskytují.  

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, 

V případě vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření, příp. ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, bude v územním plánu uveden jejich seznam s 
jednoznačnou identifikací. V případě vymezení veřejně prospěšných staveb a prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo, bude uveden seznam těchto staveb a veřejných prostranství 
doplněný informaci, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, 
názvu katastrálního území, příp. dalších údajů podle katastrálního zákona (např. čísel pozemků 
podle pomocné evidence). 

• upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje (PÚR ČR) 

Z PÚR nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.  

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
(ZÚR PK) 

Ze ZÚR PK nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.  

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Z ÚAP ORP Blovice nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.  

• další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s 
dotčenými orgány a veřejností 

Žádné další požadavky se nyní nevyskytují.  

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci, 
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Nepředpokládá se, že budou vymezeny plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.  

Jestliže však vyplyne při zpracování návrhu řešení územního plánu potřeba některé plochy 
podmínit regulačním plánem, potom budou lokality označeny, uveden účel a důvod pořízení v 
souladu s § 61 až 71 stavebního zákona. 

Podstatná část řešeného území (KÚ Míšov) se dle ZÚR PK nachází ve Specifické oblasti Brdy 
(SON 5). V této ploše se ukládá prověření změn jejího využití územní studií.  

Navržené zastavitelné plochy a koridory, u nichž nebude jasná koncepce veřejné infrastruktury, 
mohou být podmíněny schválením regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci. 

• upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje (PÚR ČR) 

Z PÚR nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.  

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
(ZÚR PK) 

Dle ZÚR PK ve znění Aktualizace č. 4 leží katastrální území Míšov ve Specifické oblasti Brdy 
(SON 5). V této ploše se ukládá prověření změn jejího využití územní studií.  

• upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 
a rozborů 

Z ÚAP ORP Blovice nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.  

• další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s 
dotčenými orgány a veřejností 

Žádné další požadavky se nyní nevyskytují.  

e) případný požadavek na zpracování variant řešení, 

Obec Míšov neuplatňuje v rámci zadání územního plánu požadavek na variantní řešení některé 
části urbanistického návrhu, varianty řešení nemusí být z tohoto důvodu zpracovány.  

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

• Dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, zejména § 20a a jeho 
prováděcími vyhláškami a bude obsahovat zejména tyto části: 

▪ Textová část územního plánu  

▪ Grafická část územního plánu  

- Výkres základního členění území 1 : 5 000  

- Hlavní výkres 1 : 5 000  

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000  

- dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace), případně další výkresy, 
integrovaná a samostatná schémata 

▪ Textová část odůvodnění územního plánu  



Č.j. MUBlov 19420/22/UUP/Hoz str. 9 

 

 9

▪ Grafická část odůvodnění územního plánu  

- Koordinační výkres 1 : 5 000  

- Výkres širších vztahů 1 : 25 000  

- Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000 

• Grafická část územního plánu bude vypracována nad mapovým podkladem v měřítku 
platné katastrální mapy 1:2000 digitálně.  

• Bude dodržen obsah členění územního plánu podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

• Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, při 
vymezování ploch s rozdílným způsobem využití, budou řádně zdůvodněny. 

• Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. 

• Data budou předána v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu shp (popř. po 
domluvě dgn, dwg, dxf) a budou odpovídat symbolice datového modelu Plzeňského 
kraje. 

 

• Dokumentace bude odevzdána v následujících počtech vyhotovení:  

▪ Návrh územního plánu pro společné jednání – 3 tištěná a jedno digitální vyhotovení 
(*.pdf).  

▪ Návrh územního plánu pro veřejné projednání – 2 tištěné a jedno digitální vyhotovení 
(*.pdf).  

▪ Územní plán po vydání – čtyři tištěná vyhotovení a jedno digitální vyhotovení (*.pdf, 
*.doc, *.shp, příp. *.dgn).  

(Počet tištěných a digitálních vyhotovení může být po domluvě s pořizovatelem v 
průběhu zpracování upraven). 

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území. 

Řešeným územím prochází evropsky významná lokalita (EVL) Bradava, která je součástí 
soustavy Natura 2000. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bude 
vypracováno, uplatní-li dotčený orgán (odbor ŽP KÚ Plzeňského kraje) ve svém stanovisku k 
návrhu tohoto zadání požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí (zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí) a nevyloučí-li dotčený orgán vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).  

 
 
 

 

OZNÁMENÍ 
O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU 

 

Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování 
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Míšov o 
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pořízení územního plánu, na základě územně analytických podkladů zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 
stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel") návrh 
zadání Územního plánu Míšov a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho 
projednávání. 

 

Pořizovatel doručuje návrh zadání veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky  

do 15 dnů ode dne doručení. 

Pořizovatel zasílá Návrh zadání Územního plánu Míšov dotčeným orgánům, sousedním obcím a 
krajskému úřadu. K návrhu zadání u pořizovatele 

do 30 dnů od jeho obdržení 

- uplatní stanovisko krajský úřad jako příslušný úřad, 

- mohou uplatnit vyjádření dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, 

- mohou uplatnit podněty sousední obce 

Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli 
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. Návrh zadání je 
vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce města Blovice a obce Míšov. 

 
 
 
 
 
  
Mgr. Monika Hozmanová 
vedoucí oddělení územního plánování MěÚ Blovice 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………………….                        Sejmuto dne: …………………………… 
 
 
Elektronicky zveřejněno dne: ………………                     Sejmuto dne: …………………………… 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
Obec Míšov, IDDS: agqbh4i 
 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: zzjbr3p 
Ministerstvo životního prostředí, územní pracoviště Plzeň, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
IDDS: hjyaavk 
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Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, IDDS: 5ixai69 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, P.O. BOX 22, IDDS: samai8a 
Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, P.O. BOX 18, IDDS: p36ab6k 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Plzeň, IDDS: uccchjm 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO 
Brdy, IDDS: ffydyjp 
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, oddělení dopravní, IDDS: dv8bxph 
Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, IDDS: dv8bxph 
Městský úřad Blovice, odbor vnitřních věcí, oddělení školství a památkové péče, IDDS: dv8bxph 
Obec Nové Mitrovice, IDDS: phvbt8c 
Obec Borovno, IDDS: 8s4btsv 
Město Spálené Poříčí, IDDS: 5m3bhef 
Obec Skořice, IDDS: hb4a3w5 
Obec Věšín, IDDS: j6wbgmn 
Město Rožmitál pod Třemšínem, IDDS: c4wbbp2 
Obec Čížkov, IDDS: sjsa8cn 
 
určený zastupitel: Bc. Pavlína Judová, IDDS: agqbh4i 
 
oprávněný investor:  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Hořovice, IDDS: bjds93z 
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