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1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
 

Je respektováno vymezené zastavěné území obce ze schváleného Územního plánu 
obce (dále územního plánu) Bušín. 

 
1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZMĚNY Ć.2, IDENTIFIKACE DÍLČÍ ZMĚNY 
Na základě požadavků občanů realizovat v rámci stávajících obytných ploch a na 
přilehlých pozemcích luk a pastvin chov ovcí a drobnou zemědělskou činnost, 
schválilo Zastupitelstvo obce vypracování změny územního plánu. 

Změnou č.2 dochází ke změně podmínek využití části obytného území a vymezení 
nových zastavitelných ploch.  

Změna č.2 je zpracována na základě schváleného Zadání, které bylo schváleno 
Zastupitelstvem obce Bušín dne 5.11. 2008.   

Řešené území Změny č. 2 se nachází převážně na jihovýchodním okraji obce Bušín, 
na svahu jihozápadní expozice, na hranici s obcí Olšany.  

Rozsah je vymezen v grafické části elaborátu na výřezech z výkresů schváleného 
územního plánu, výkresu základního členění území a koordinačním výkresu 
v měřítcích 1:5000 a 1:2000.   

Identifikace ploch řešených Změnou č. 2: 

Změna je označena číslem, které označuje celkové pořadí zpracovávané změny 
(2.00) a postupnou řadu dílčích změn (2.01 – 2.06). Označení je pro celý elaborát 
jednotné. 

 

 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
HODNOT 
 
2.1. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE SÍDLA 
Demografické a sociální podmínky rozvoje - s ohledem na dlouhodobé trendy vývoje 
zůstanou beze změny tak, jak byly schváleny původním územním plánem. Řešení 
změny č. 2 nenavrhuje nové plochy bydlení v takovém rozsahu, který by mohl ovlivnit 
navržený počet obyvatel výrazným způsobem.  

Hospodářsko ekonomické podmínky - v rámci změny č. 2 územního plánu je 
počítáno s  rozšířením rozvojových ploch pro drobnou zemědělskou činnost.  
 

2.2. OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH 
HODNOT ÚZEMÍ 
Ochrana přírodních hodnot území : 

- v řešeném území změny č. 2 se nenachází žádná chráněná území přírody a 
Natury 2000 

- navržená změna respektuje krajinný ráz a krajinářské hodnoty území  
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Ochrana civilizačních a kulturních hodnot území : 

- obec Bušín jako urbanistický celek není památkově chráněným územím, je však 
třeba zachovat identitu sídla z dálkových pohledů. Z tohoto důvodu je nutno 
respektovat regulativy ochrany obrazu obce a krajiny stanovené schváleným 
územním plánem 

- v území řešeném změnou č. 2 se nenachází chráněné kulturní památky 

- řešené území změny č. 2 se nachází v oblasti s možnými archeologickými 
nálezy, je proto třeba respektovat zákon č. 20/1987 a umožnit případný 
záchranný archeologický výzkum v souladu s ustanoveními zákona č. 20/1987 
Sb., zejména § 22 odst.2. 

 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 
3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
Celková koncepce schváleného Územního plánu obce zůstává beze změny. 

Předmětem řešení změny č. 2 územního plánu je návrh rozvojových ploch pro 
bydlení a výrobní aktivity. Změna je vyznačena v grafické části dokumentace – ve 
výřezech výkresů, kde dochází ke změně.  

 

3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Nové rozvojové plochy řešená změnou č. 2 (dílčí změny č. 2.02, 2.05, 2.06)  jsou 
definovány jako – plochy bydlení a výroby. Plochy jsou definovány jako zastavitelné, 
neboť se zde předpokládají trvalé stavby.    

 
3.3. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ     
Změnou č.2 – nedojde k dotčení sídelní zeleně.    
 
 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 

 
4.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Silniční doprava: 

Lokality řešené změnou č. 2 územního plánu jsou dopravně přístupné ze stávajících 
a navržených obslužných a účelových komunikací. Lokalita 2.01, která řeší návrh 
cyklostezky po pravé straně silnice I/11 ve směru na Hradec Králové, je řešena 
schematicky podél celé trasy v průběhu obcí, je však nutné podrobné řešení, aby 
navržená cyklostezka neomezila prostorové podmínky pro budoucí rekonstrukci 
průtahu silnice I/11. 

Dopravní systém schváleného územního plánu zůstává nezměněn. 
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4.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
4.2.1.Vodní hospodářství 
 
Zásobování vodou: 
Systém zásobování vodou dle schváleného územního plánu se nemění. 

 

Odkanalizování: 
Systém odkanalizování dle schváleného územního plánu se nemění. 

Pro lokalitu č. 2.02 (část Vz) není odkanalizování uvažováno. 

 
4.2.2. Energetika, spoje 
 
Zásobování plynem: 
Systém zásobování plynem dle schváleného územního plánu se nemění. 

Pro lokalitu č. 2.02 (část Vz) není zásobování plynem uvažováno. 
 
Zásobování elektrickou energií 
Systém zásobování elektrickou energií dle schváleného územního plánu se nemění.  
 
Zásobování teplem: 
Systém zásobování teplem dle schváleného územního plánu se nemění.  

Pro lokalitu č. 2.02 (část Vz) není zásobování teplem uvažováno. 

 
Spoje: 
Koncepce schváleného územního plánu se nemění.  
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5. 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 NEROSTNÝCH SUROVIN. 
 

5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
Koncepce uspořádání krajiny zůstává zachována dle schváleného územního plánu. 

Poněvadž se jedná o svah pohledově exponovaný, uplatňující se v obrazu obce a 
jejího okolí, který se nachází v přírodním parku Březná, předpokládá se, že nedojde 
k narušení jeho přírodní a estetické funkce a ochrany krajinného rázu. 

Obec Bušín je součástí kulturní krajinné oblasti KH7 Březná a rekreačního krajinného 
celku RC8 Zábřeh – západ. Požadavky vyhodnocení místa krajinného rázu, 
stanovené ve zpracovaných ÚAP jsou převzaty do řešení Změny č.2 územního plánu 
obce Bušín (Odůvodnění). 

 
5.1.1. Prostupnost krajiny 
Změnou č. 2 územního plánu zůstává zachována prostupnost krajiny dle 
schváleného územního plánu. 

 

5.1.2. Využití krajiny pro rekreaci 
V blízkosti řešené lokality nejsou možnosti rekreace. Území je využíváno pro 
extenzivní zemědělskou produkci, trvalé travní porosty a méně kvalitní zemědělská 
půda. Změnou č.2 zůstane funkčnost a propojení polních cest zachována. 

 

5.1.3. Vymezení ploch pro dobývání nerostů 
V území, řešeném změnou č.2 územního plánu nejsou vymezeny plochy pro 
dobývání nerostů.   

 
5.1.4. Ochrana před povodněmi, protierozní opatření 
Ochrana proti záplavám a přívalovým vodám: 

V k.ú. Bušín není stanoveno záplavové území.  

 

Ochrana proti přívalovým dešťovým vodám:  

Lokality 2.02, 2.05, 2.06 se nachází v prostoru možného ohrožení přívalovými 
dešťovými vodami, proto je třeba počítat s budováním navržených opatření jako 
např. záchytného příkopu pro odvedení dešťových vod v trase stávající polní cesty, 
nebo poldrů, navržených v údolnicích přilehlých svažitých pozemků.  

 
5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Řešená změna č. 2 respektuje navržený územní systémem ekologické stability dle 
schváleného územního plánu. 
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
V rozsahu ploch navržené změny č. 2 je určen převažující účel využití (hlavní 
využití), přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmínečně přípustné 
využití těchto ploch a jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu (výškové regulace zástavby). Dále 
jsou stanoveny limity využití území a vliv na životní prostředí. 

 
6.1. PLOCHY ŘEŠENÉ ZMĚNOU Č.2 A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 
 
6.1.1 – ZMĚNA 2.01   CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE I/11   
A) Identifikace: 

Navržena je cyklostezka v trase po pravé straně podél silnice I/11 ve směru na 
Hradec Králové.  

B) Návrh zásad využití území: 

Návrh je třeba zpracovat v podrobnějším měřítku tak, aby bylo umožněno v daném 
koridoru, vymezeném zástavbou kolem dopravního průtahu silnice I/11 obcí, vytvořit 
podmínky pro cyklostezku (min. šířka 1,5m) a chodníku pro pěší.   
                             

C) Podmínky pro využití lokality 2.01: 

Charakteristika: 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro zařízení dopravní a 
technické vybavenosti. 

Rozsah regulace: 
 
Přípustné jsou pouze činnosti, děje a zařízení dopravní a technické povahy. Zařízení 
pro dopravní a technickou infrastrukturu jsou přípustné ve všech funkčních plochách 
a funkčních typech, ve kterých se zařízení tohoto druhu připouštějí, nebo podmíněně 
připouštějí. 
 
Nepřípustné jsou kapacitní zařízení v obytných zónách, v ostatních případech je 
nutno posoudit vhodnost zařízení z hlediska dopadů na obytné prostředí. 
 

Druhy zařízení: 
P - parkoviště  
G -řadové garáže 
 -cyklostezky jsou v ÚPD vyjádřeny graficky 
VZP - vodní zdroj pitné vody 
VDJ - vodojem 
ČSV - čerpací stanice vodovodu 
ČOV - čistírna odpadních vod  
TS - elektrická stanice 

Pro umístění čerpacích stanic pohonných hmot platí: 

Přípustné jsou v plochách dopravních, výrobních a komerčních aktivit 

Podmíněné jsou v ostatních stavebních plochách za předpokladu přímého napojení 
na rychlostní, sběrné a dopravně obslužné komunikace 
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Nepřípustné jsou v centrální zóně obce, obytných zónách a v zónách sportu a 
rekreace 
Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch platí: 

Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech 
stavebních plochách, pokud není podrobnější ÚPD stanoveno jinak a je limitováno 
přípustným využitím území 

Nepřípustné jsou kapacitní parkovací a odstavná stání a garáže v zóně bydlení 

 

 
6.1.2 – ZMĚNA 2.02   ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA U LESA   
- změna využití plochy krajinné zóny přírodní – trvalé travní porosty na plochu pro 
výrobu  
A) Identifikace: 

Pozemky p.č. 287/7, k.ú. Bušín.  

Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji obce Bušín, ve svažitém terénu mezi 
lesem a navrženou zástavbou pro bydlení. Lokalita bude využita pro chov ovcí, proto 
se zde uvažuje s účelovou stavbou pro ustájení zvířat a nezbytným zázemím, jako je 
hnojiště, výběhy, příjezdová komunikace.  

B) Návrh zásad využití území: 

Využití plochy ve schváleném územním plánu: 

krajinná zóna přírodní – zóna přirozených lučních porostů, funkční typ: trvalé travní 
porosty  

Navržená změna využití plochy: 

rozvojová plocha pro výrobu (Vz – zemědělská výroba) 
                             

Obsluha území: 

 Dopravně bude plocha obsloužena ze stávající účelové komunikace, přístupová 
komunikace, případně dopravní odstavná a manipulační plocha bude řešena 
v rámci navržené lokality. 

 Obsluha lokality inženýrskými sítěmi je omezena pouze na zásobování vodou 
(přípojkou z navrženého vodovodního řadu v trase obslužné komunikace).  

                             

C) Podmínky pro využití lokality 2.02: 

Charakteristika: 

Území je určeno především k umisťování a uskutečňování výrobních činností 
průmyslových, zemědělských, výrobních a ostatních služeb včetně administrativy 
provozoven, a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styků 
s veřejností. 

Rozsah regulace: 

Přípustná je drobná výroba, výrobní služby a řemesla (Vs) a zařízení zemědělské 
výroby, tj. objekty pro chov hospodářských zvířat včetně technologie pro rostlinnou 
výrobu (Vz), včetně ploch vyhrazené a izolační zeleně a technických a dopravních 
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zařízení, obvykle v uzavřených areálech, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí obci. 

Podmíněné jsou komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní a 
opravárenské areály), občanské vybavení (vybavenost pro zaměstnance), výjimečně 
přípustné byty pro osoby zajišťující dohled, nebo pro majitele provozovny.  

Nepřípustné je bydlení, občanské vybavení, vyžadující nezávadné prostředí (školská 
základní zařízení, zdravotnická a sociální vyšší zařízení). Na plochách 
podnikatelských aktivit (Vs) není přípustné umísťovat výrobní a zemědělské provozy, 
které vyžadují častou obsluhu těžkou nákladní dopravou a dopravní plochy a zařízení 
nad rámec zabezpečení nutné obsluhy území.  

Funkční typy: 
Vz - zemědělská výroba, podmínkou je umístění hnojiště na straně vzdálené od 

lokality Br18 

Vstupní limity: 

- lokalita se nachází v ochranném pásmu lesa 50m od okraje. Při uplatnění výjimky 
30m, je zde možno daný záměr realizovat 

Výstupní limity: 

- změna č. 2.02 může vytvářet v území zatížení pro životní prostředí, zejména vůči 
obytné zástavbě, z tohoto důvodu byly přehodnoceny návrhové lokality 
v bezprostředním okolí na smíšené obytné SO, které dovoluje zařízení občanské 
vybavenosti a služeb, v případě vesnického osídlení i drobnou zemědělskou 
činnost 

- změna č. 2.02 nebude mít vliv na vodní režim v krajině ani na ochranu přírody 

 

6.1.3 – ZMĚNA 2.03   SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ – STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA   
- změna využití plochy bydlení na plochu smíšeného obytného území  
A) Identifikace: 

Pozemky p.č. 364/17, k.ú. Bušín.  

Lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce Bušín, na svahu jihozápadní 
expozice, oddělené účelovou komunikací od navazující krajinné zóny přírodní 
(louky). 

B) Návrh zásad využití území: 

Využití plochy ve schváleném územním plánu: 

 Plochy bydlení (B) – funkční typ Br – bydlení v rodinných domech a venkovských 
usedlostech, umožňující trvalé i rekreační využití s obytnými i užitkovými 
zahradami, případně samozásobitelským hospodařením   

Navržená změna využití plochy: 

 Plocha pro smíšené obytné území (SO) 
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C) Podmínky pro využití lokality 2.03: 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

Plochy jsou určeny ke smíšenému využití, převážně pro bydlení a občanské 
vybavení, kdy není účelné území podrobněji členit. 

Přípustné využití: 
- pozemky staveb pro bydlení 
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení 
- pozemky veřejných prostranství  
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití: 
- pozemky staveb a zařízení (např. výroby, služeb a zemědělství, zázemí ke 

stavbě hlavní, sběrný dvůr komunálního odpadu) za podmínky, že svým 
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve 
svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a 
kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 

Nepřípustné využití: 
- činnosti, děje a zařízení, které snižují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 

vyvolávají druhotně 

Výstupní limity: 

- změna č. 2.03 nevytváří nové limity v území, a nemá negativní dopad na životní 
prostředí, doporučuje se zde umístit nekonfliktní zemědělské stavby, např. 
sklady, haly pro zemědělské stroje, stavby pro rostlinnou výrobu; 

 
6.1.4 – ZMĚNA 2.04   SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ – ÚPRAVA NÁVRHOVÝCH 
PLOCH   
- změna návrhové plochy pro bydlení na plochu smíšeného obytného území  

A) Identifikace: 

Pozemky p.č. 251/1a část 251/2, k.ú. Bušín.  

Lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce Bušín, na svahu jihovýchodní 
expozice, mezi stávající zástavbou a nadzemním vedením vn. V původním územním 
plánu je celá plocha určená pro čisté bydlení. Na základě požadavku umístit zde 
chov ovcí, byla návrhová plocha upravena tak, aby mohla být pro tuto funkci využita 
(SO). V návrhu bylo respektováno ochranné pásmo nadzemního vedení vn. 

B) Návrh zásad využití území: 

Využití plochy ve schváleném územním plánu: 

 Plochy bydlení (B) – funkční typ Br – bydlení v rodinných domech a venkovských 
usedlostech, umožňující trvalé i rekreační využití s obytnými i užitkovými 
zahradami, případně samozásobitelským hospodařením   

Navržená změna využití plochy: 

 Plocha pro smíšené obytné území (SO) 
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C) Podmínky pro využití lokality 2.04: 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

Plochy jsou určeny ke smíšenému využití, převážně pro bydlení a občanské 
vybavení, kdy není účelné území podrobněji členit. 

Přípustné využití: 
- pozemky staveb pro bydlení 
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení 
- pozemky veřejných prostranství  
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
Podmíněně přípustné využití: 
- pozemky staveb a zařízení (např. výroby, služeb a zemědělství, zázemí ke 

stavbě hlavní, sběrný dvůr komunálního odpadu) za podmínky, že svým 
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve 
svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a 
kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 

Nepřípustné využití: 
- činnosti, děje a zařízení, které snižují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 

vyvolávají druhotně 

Vstupní limity: 

- respektovat podmínky využití ochranného pásma nadzemního vedení vn 
elektrické energie 

Výstupní limity: 

- změna č. 2.03 nevytváří nové limity v území, a nemá negativní dopad na životní 
prostředí, doporučuje se zde umístit nekonfliktní zemědělské stavby, např. 
sklady, haly pro zemědělské stroje, stavby pro rostlinnou výrobu; 

 
 

6.1.5 – ZMĚNA 2.05   ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA ZA CESTOU   
- změna využití plochy krajinné zóny přírodní – trvalé travní porosty na plochu pro 
výrobu  

A) Identifikace: 

Pozemky p.č. 320/2, k.ú. Bušín.  

Lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce Bušín, na svahu jihozápadní 
expozice, u obvodové cesty, lemující stávající zástavbu. Na základě požadavku 

B) Návrh zásad využití území: 

Využití plochy ve schváleném územním plánu: 

 krajinná zóna přírodní – zóna přirozených lučních porostů, funkční typ: trvalé 
travní porosty  

Navržená změna využití plochy: 

 rozvojová plocha pro výrobu (Vz – zemědělská výroba) 
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Obsluha území: 

 Dopravně bude plocha obsloužena z navržené obslužné komunikace, v trase 
stávající účelové komunikace, případně dopravní odstavná a manipulační plocha 
bude řešena v rámci navržené lokality. 

 Obsluha lokality inženýrskými sítěmi je možná napojením na navržené 
inženýrské sítě podle návrhu územního plánu.  

 

C) Podmínky pro využití lokality 2.05: 

Charakteristika: 

Území je určeno především k umisťování a uskutečňování výrobních činností 
průmyslových, zemědělských, výrobních a ostatních služeb včetně administrativy 
provozoven, a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styků 
s veřejností. 

Rozsah regulace: 

Přípustná je drobná výroba, výrobní služby a řemesla (Vs) a zařízení zemědělské 
výroby, tj. objekty pro chov hospodářských zvířat včetně technologie pro rostlinnou 
výrobu (Vz), včetně ploch vyhrazené a izolační zeleně a technických a dopravních 
zařízení, obvykle v uzavřených areálech, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí obci. 

Podmíněné jsou komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní a 
opravárenské areály), občanské vybavení (vybavenost pro zaměstnance), výjimečně 
přípustné byty pro osoby zajišťující dohled, nebo pro majitele provozovny.  

Nepřípustné je bydlení, občanské vybavení, vyžadující nezávadné prostředí (školská 
základní zařízení, zdravotnická a sociální vyšší zařízení). Na plochách 
podnikatelských aktivit (Vs) není přípustné umísťovat výrobní a zemědělské provozy, 
které vyžadují častou obsluhu těžkou nákladní dopravou a dopravní plochy a zařízení 
nad rámec zabezpečení nutné obsluhy území.  

Funkční typy: 
Vz - zemědělská výroba, podmínkou je umístění hnojiště na straně vzdálené od 

lokality SO41 a SO18 

Výstupní limity: 

- změna č. 2.05 může vytvářet v území zatížení pro životní prostředí, zejména vůči 
obytné zástavbě, z tohoto důvodu byly přehodnoceny návrhové lokality 
v bezprostředním okolí na smíšené obytné SO, které dovoluje zařízení občanské 
vybavenosti a služeb, v případě vesnického osídlení i drobnou zemědělskou 
činnost 

- změna č. 2.05 nebude mít vliv na vodní režim v krajině ani na ochranu přírody 

 
6.1.6. – ZMĚNA 2.06   BYDLENÍ ZA CESTOU   
- změna využití plochy krajinné zóny přírodní – trvalé travní porosty na plochu pro 
smíšené bydlení  

A) Identifikace: 

Pozemky p.č. 323/2, k.ú. Bušín.  

Lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce Bušín, na svahu jihozápadní 
expozice, nad polní cestou podél zástavby. 
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B) Návrh zásad využití území: 

Využití plochy ve schváleném územním plánu: 

 krajinná zóna přírodní – zóna přirozených lučních porostů, funkční typ: trvalé 
travní porosty  

Navržená změna využití plochy: 

 rozvojová plocha pro smíšené bydlení (SO) 
                             

Obsluha území: 

 Dopravně bude plocha obsloužena z navržené obslužné komunikace, v trase 
stávající účelové komunikace, parkování a garážování bude řešeno na vlastním 
pozemku. 

 Obsluha lokality inženýrskými sítěmi je možná napojením na navržené 
inženýrské sítě podle návrhu územního plánu.  

 

C) Podmínky pro využití lokality 2.06: 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

Plochy jsou určeny ke smíšenému využití, převážně pro bydlení a občanské 
vybavení, kdy není účelné území podrobněji členit. 

Přípustné využití: 
- pozemky staveb pro bydlení 
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení 
- pozemky veřejných prostranství  
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
Podmíněně přípustné využití: 
- pozemky staveb a zařízení (např. výroby, služeb a zemědělství, zázemí ke 

stavbě hlavní, sběrný dvůr komunálního odpadu) za podmínky, že svým 
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve 
svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a 
kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 

Nepřípustné využití: 
- činnosti, děje a zařízení, které snižují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 

vyvolávají druhotně 

Výstupní limity: 

- změna č. 2.06 nevytváří nové limity v území, a nemá negativní dopad na životní 
prostředí 
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7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ 
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací a 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo: 

V důsledku řešené změny č. 2 se seznam veřejně prospěšných staveb nemění. 

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (dle §170, odst. 1 stavebního 
zákona - STZ) 

Jako veřejně prospěšná stavba je vymezena: 

D21 – cyklotrasa a chodník podél silnice I/11  

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (dle 
§101 STZ) 

Změnou č.2 nebyly vymezeny. 

VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (dle §2, odst. 1, písm. m STZ) 

Změnou č. 2 nebyly vymezeny. 

STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU (dle § 170 
SZ) 

Změnou č.2 nebyly vymezeny. 

ASANACE (dle § 170 SZ) 

Změnou č.2 nebyly vymezeny. 

 

 
8. ÚDAJE O VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE 
 

Požadavky na zpracování a projednání dokumentu: 
Změna č.2 územního plánu obce Bušín je zpracována podle nového stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích 
vyhlášek: 

- vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

- vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území   

 

Požadavky na grafické a textové výstupy Změny č.2:                           
Řešení změny č.2 územního plánu je dokumentováno v grafické části v měřítku 
1:5000 a 1:2000 na výřezech formátu A4 – A3. 

Pojmy, funkční členění a rozdělení na funkční typy jsou stejné jako ve schváleném 
územním plánu, struktura textové části a obsah dokumentace odpovídá novému 
stavebnímu zákonu.   

 Dokumentace Změny č. 2 – návrh, je vyhotovena ve dvou paré, z nichž jedno 
vyhotovení je k dispozici Obecnímu úřadu Bušín, druhé je k dispozici 
pořizovateli – Městskému úřadu Šumperk – odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic. 
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1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 
Změna č.2 územního plánu je z hlediska koordinace využívání území v souladu 

- s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů 

Správní území obce Bušín je součástí SOB 4 Jeseníky – Králický Sněžník. Jedná se 
o specifickou oblast, kde jsou prioritou rekreační aktivity, ochrana přírody a krajiny a 
komplexní péče o venkovské osídlení v podhorských a horských podmínkách. 

Pro území řešené Změnou č.2 územního plánu obce Bušín, nevyplývají z pohledu 
Územního plánu velkého územního celku Jeseníky, a 1. změny ÚP VÚC Jeseníky, 
která byla schválena vládou ČR dne 30.11.2002, žádné zvláštní požadavky. 

Obec Bušín je součástí kulturní krajinné oblasti KH7 Březná, rekreačního krajinného 
celku RC8 Zábřeh – západ. Z hlediska širších vztahů je zohledněna ochrana 
krajinného rázu jako podstatné složky rekreační atraktivity území. 

 
2. Údaje o splnění zadání 
Zadání včetně Vyhodnocení projednání bylo splněno, připomínky, stanoviska a  
námitky byly v návrhu zapracovány.  
 
3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení  
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru  
udržitelného rozvoje území  
Řešení Změny č.2 územního plánu je v souladu se stanovenými podmínkami 
udržitelného rozvoje.  

 
4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území  
Nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
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5. Vyhodnocení důsledků řešení na zábor půdního fondu – ZPF a PUPFL  
 
5.1.   VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
Použitá metodika 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno 
ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb., vyhlášky č.13 Ministerstva životního 
prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního 
fondu ve znění zákona České národní rady č.10/93Sb., přílohy 3 této vyhlášky a 
zákona č.98/1999 Sb. 

Struktura půdního fondu v území obce Bušín 
 

 Celkem 
Celkem 859 
Z toho zemědělská půda 373 
V tom: orná půda 161 
             Sady 0 
            Zahrady 19 
            TTP 193 
PUPFL 416 
vodní plochy 60 
zastavěné plochy 8 
ostatní plochy 60 

 Struktura katastru, ČSÚ,2002 

 

Bonitované půdně ekologické jednotky: 
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně 
plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky.  

Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (v I. a II. třídě ochrany) jsou v území 
zastoupeny pouze v nivě Bušínského potoka, HPJ 58 – třída ochrany II. 

Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena 
základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR 
č.334/1992 Sb.(příloha A). 

Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny: 

HPJ 32 - hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách a svorech a jim 
podobných horninách 

HPJ 40 - svažité půdy na všech horninách 

HPJ 58 - nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké  

HPJ 69 - glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní 

 
Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části 
dokumentace, údaje o celkovém úhrnu záboru ZPF 
Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy, řešené Změnou č.2 územního plánu jako nové 
lokality a je provedeno celkové srovnání s původním schváleným územním plánem, 
včetně změny č.1. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě.   
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Tabulka původního schváleného územního plánu: 

údaje o záboru ZPF podle navrženého funkčního využití  
 celkem v 

zastavěném 
území 

Mimo 
zastavěné 

území 

zemědělsk
á půda  

nezeměděls
ká půda 

Bydlení 10,87 0 10,87 10,04 0,83 
Doprava 0,91 0,09 0,82 0,56 0,35 
krajinná zeleň 0,07 0 0,07 0,07 0 
Občanská 
vybavenost 0,57 0 0,57 0,57 0 

sport a rekreace 5,90 0 5,90 5,90 0 
Technická 
vybavenost 0,20 0 0,20 0,20 0 

zeleň veřejná 0,60 0 0,60 0,59 0,01 
výrobní aktivity 0,59 0 0,59 0,59 0 
Zalesnění 0,11 0 0,11 0,11 0 
Celkem 20,32 0,09 20,23 19,13 1,19 
 
Tabulka Změny č.1 územního plánu: 

údaje o záboru ZPF podle navrženého funkčního využití  
 celkem v 

zastavěném 
území 

Mimo 
zastavěné 

území 

zemědělsk
á půda  

nezeměděls
ká půda 

Doprava 0,05 0 0,05 0,05 0 
sport a rekreace 3,35 0 3,35 3,25 0,10 
Celkem 3,40 0 3,40 3,30 0,10 
 
Tabulka Změny č.2 územního plánu: 

údaje o záboru ZPF podle navrženého funkčního využití  
 celkem v 

zastavěném 
území 

mimo 
zastavěné 

území 

zemědělsk
á půda  

nezeměděls
ká půda 

smíšené bydlení 0,18 0 0,18 0,18 0 
výroba  0,83 0 0,83 0,83 0 
Celkem 1,01 0 1,01 1,01 0 

Celkově se zábor zvýšil o 1,01 ha zemědělské půdy V. třídy ochrany. 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
Zemědělská prvovýroba je zajišťována ze střediska v Bušíně. Zůstává v platnosti 
schválený územní plán. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 
V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). 

Opatření k zajištění ekologické stability 
Erozně ohrožené plochy jsou vymezeny v rámci zonace zemědělské půdy, kde jsou 
rámcově stanoveny zásady obhospodařování, právě s ohledem na snížení rizika 
vodní eroze.  

Při návrzích byl brán zřetel na vysoké riziko erozního ohrožení v území. Plochy a 
liniové stavby jsou navrhovány s ohledem na tuto skutečnost. Vlastní technické 
řešení při ochraně před extravilánovými vodami je řešeno na severovýchodním okraji 
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obce, kde je riziko ohrožení nejvyšší, přehrazením (suchý poldr) a otevřeným 
příkopem podél celé délky komunikace, pro odvedení dešťových a přívalových vod. 

 

Vymezený ÚSES je v řešeném území převážně existující a funkční. Mimo lesní 
plochy zahrnuje i plochy orné půdy (v současnosti zalučněné). Jako neexistující a 
k doplnění je navržen lokální biokoridor na jižním okraji katastru Bušína, formou 
doplnění krajinné zeleně  

 

Síť zemědělských účelových komunikací 
V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při 
realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup 
k pozemkům a průchodnost krajiny.  
Investice do půdy 
V řešeném území je odvodněna pouze část ploch . 

Zdůvodnění návrhu  
Jednou z priorit rozvoje obce je zajištění ploch pro bydlení a podnikání v řešeném 
území, pro zajištění stabilizace bydlících obyvatel. Pro zajištění těchto priorit se obec 
snaží maximálně využít svůj pozemkový a přírodní potenciál.      

 
5.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH PRO PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA  
Řešená Změna č.2 územního plánu nemá dopad na PUPFL. 
 



 23

16.1.1 Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit 
úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur 

v ha  

zastavěné území zastavěné území číslo navržené funkční 
využití lokality 

katastráln
í území celkem 

v Mimo 
druh 

pozemku celkem 
v Mimo 

výměra 
nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany 
ZPF, 

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany 

na základě projednání 
konceptu ÚP  - 

41 smíšené bydlení Bušín 0,18 0 0,18 louky 0,18 0 0,18 0 7.40.67 
7.32.41 

V. 
V. 

0,02 
0,16  

43 výroba Bušín 0,60 0 0,60 louky 0,60 0 0,60 0 7.40.67 V. 0,60 drobná zemědělská činnost 

44 výroba Bušín 0,23 0 0,23 orná půda 0,23 0 0,23 0 7.40.89 
7.40.67 

V. 
V. 

0,08 
0,15  drobná zemědělská činnost 
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REGISTRAČNÍ LIST 
Změny č.2 územního plánu obce Bušín 

 

 
Název :  ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BUŠÍN 
 
Řešené území (seznam dotčených katastrálních území): katastrální území obce Bušín  

Číslo (kód) ÚPD: 

Pořizovatel:  Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, ÚP a investic 

Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Bušín 

Zhotovitel:  Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 

   IČO 188 244 63 

Projektant   Ing. arch. Alena Palacká  

   číslo autorizace 812 

 

Etapy Akce Datum Poznámka 

Zahájení prací  schválení pořízení  Usnesení 

zahájení projednání   Zadání 

Schválení  Usnesení  

Pokyny pro 
zpracování návrhu 

Schválení   

zahájení projednání   

stanovisko krajského 
úřadu 

  

Vydání  Opatření obecné 
povahy 

Návrh 

nabytí účinnosti   

Zpráva o uplatňování 
změny č.2 územního 
plánu 

Schválení  Usnesení 

Ukončení platnosti ke dni  Opatření obecné 
povahy 

 

Použitá technologie zpracování: digitální                       Záznam proveden dne: 30.4.2010 

Měřítko hlavního výkresu: 1 : 5000            Zaznamenal: Ing. arch. A. Palacká 

                       telefon: 545175893 

Dokumentace je přístupná na webové adrese:         e-mail: palacka @ usbrno. cz 
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 Seznam schválených ploch vymezených Změnou č.2 ÚPO 
 
pořadové 
číslo 

plochy 

název 
katastrálního 

území 

kód 
katastrálního 

území 

označení 
(název 
plochy) 

výměra v ha druh využití) 

1 2 3 4 5 6 

      
 
1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10,0 ha. 
2) Pro vyplnění sloupce 5 je určen druh funkčního využití písmeny A – E 

jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD: 

A – bydlení, B – občanské vybavení, C – rekreace a sport, D – výroba, E – jiné 
využití. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


