příloha odůvodnění změny č. 4
územního plánu Klenovice
text s vyznačením změn
příloha odůvodnění text s vyznačením změn provedených v rámci změny č. 4
územního plánu Klenovice je zpracováno způsobem jako u změny textu
legislativního předpisu, tedy:
1. nově doplňovaný text je uveden tučným podtrženým červeným písmem;
2. zrušený text je uveden přeškrtnutým červeným písmem.
Vzhledem k tomu, že změna č. 4 územního plánu Klenovice se týká
několika článků textu územního plánu Klenovice, je text s vyznačením
publikován pouze v rozsahu těchto článků, u nichž se mění znění. Znění
ostatních článků textu územního plánu Klenovice, jakož i všechny ostatní
kapitol textu územního plánu Klenovice, zůstávají beze změny.
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a) vymezení zastavěného území
Zastavěné území je aktualizováno ke dni 1. července 20191. ledna 2020. Všechna zastavěná
území jsou vymezena ve výkrese základního členění území a hlavním výkrese.

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot
b) 1. koncepce rozvoje území obce
Zásady celkové koncepce rozvoje obce
-

-

dosáhnout takového vývoje, který by přinesl „rozumný“ rozvoj v mezích možností
území, odpovídající velikosti a významu obce ve struktuře osídlení a orientovaný na
zachování hodnot území zejména klidného prostředí, pohody bydlení a kulturní, ale
přesto z hlediska přírodního prostředí dobře fungující krajiny,
nepřipustit nekoordinovaný rozvoj a vymezovat zastavitelné plochy s uvážením, aby
zastavění nenarušilo přednosti a hodnoty území,
všechny stavby, zařízení a terénní úpravy musí respektovat život a styl života na
venkově, který je již ovlivněn blízkostí města Soběslav, nesmí zejména zhoršovat
kvalitu prostředí, hodnoty území a narušovat pohodu bydlení.

Zásady rozvoje jsou:
- vycházet z postavení sídla Klenovice ve struktuře osídlení:
o využití blízkosti města Soběslav, klidné životní prostředí, nabídka základní
občanské vybavenosti, hlavní rozvoj obce orientovat zejména na bydlení,
- v sídle Klenovice zachovat příměstský charakter území, v solitérních lokalitách (Ovčín,
Veselka, Nová Hospoda) zachovat venkovský charakter území,
- umožnit rozvoj úměrný velikosti a významu obce ve struktuře osídlení zejména s
ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem charakteristických pro tuto
oblast,
- novou zástavbu uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch povolovat velmi citlivě
s ohledem na hodnoty území,
- vytvořit podmínky pro nárůst počtu trvale bydlících obyvatel a zejména příchodu
mladých,
- vytvořit předpoklady k rozvoji zaměstnanosti v sídle,
- zlepšit prostupnost krajiny, zlepšit bezpečnost pěšího a cyklistického napojení na území
sousedních obcí, podporovat propojení na okolní sídla,
- zachovat prostupnost území na východě správního území obce přes navrhovanou dálnici
D3 a IV. tranzitní železniční koridor,
- zachovávat a dále rozvíjet hodnoty území zejména přívětivé a klidné životní prostředí spojit klidné bydlení v zachovalé klidné krajině s úměrnou (alespoň základní) nabídkou
služeb a dalším zázemím v obci samé a dobrou dostupností služeb v blízkém větším
centru osídlení – město Soběslav,
- zachovat a respektovat stávající hodnoty území zejména výrazné hodnoty přírodní,
hmotové řešení staveb, klidné prostředí a pohodu bydlení,
- pokračovat v celkovém rozvoji venkovského – příměstského prostředí zejména navázat na
kvalitní stránky vývoje dané historií a vyvinout maximální snahu o zachování všech
předností a příležitostí života na venkově v blízkosti města, nadále je rozvíjet a pečovat o ně,
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VL5 a VL6,

Z14

Ovčín na
východě
(SOv-4)
lokality

smíšené obytné - navázat na stávající zástavbu,
- venkovské - dopravní napojení řešit z místní komunikace
propojující sídlo Klenovice se solitérní
lokalitou Ovčín,
- zohlednit výstupní limity (uvedené v kapitole
f) výrokové části) zejména VL3, VL4 a VL5,
Z15
Ovčín na
smíšené obytné - navázat na stávající zástavbu,
východě
- venkovské - dopravní napojení řešit z místní komunikace
(SOv-3)
lokality
propojující sídlo Klenovice se solitérní
lokalitou Ovčín,
- zohlednit výstupní limity (uvedené v kapitole
f) výrokové části) zejména VL3, VL4 a VL5
okrajově zasahující do navrhované plochy,
Z16
U Hasíka na
rekreace
- navázat na stávající rekreaci,
- dopravní napojení řešit z místní komunikace
(RE-6) východě
lokality
propojující sídla Klenovice a Roudnou,
- zohlednit výstupní limity (uvedené v kapitole
f) výrokové části) zejména VL3 a VL6,
Z17
U Hasíka na
rekreace
- navázat na stávající rekreaci,
jihu lokality
- dopravní napojení řešit z místní komunikace
(RE-5)
propojující sídla Klenovice a Roudnou,
- zohlednit výstupní limity (uvedené v kapitole
f) výrokové části) zejména VL1, VL3 a VL6,
rekreace
- navázat na stávající rekreaci,
Z18
lokalita
rekreace
u
dopravní napojení řešit z místní komunikace
(RE-3)
silnice
navazující na silnici III/13510,
III/13510
- zohlednit výstupní limity (uvedené v kapitole
směrem na
f) výrokové části) zejména VL1, VL3, VL5 a
Rybovu
VL6,
Lhotu
Z19
(RE-2)

Z20
(RE-1)

lokalita
rekreace u
silnice
III/13510
směrem na
Rybovu
Lhotu

rekreace

lokalita
rekreace na
jihu

rekreace

prověření
změn
využití
plochy
dohodou,
ÚS či RP *)

- navázat na stávající rekreaci,
- dopravní napojení řešit z místní komunikace
navazující na silnici III/13510,
- zohlednit výstupní limity (uvedené v kapitole
f) výrokové části) zejména VL3 a VL6,

- dopravní napojení řešit z místní komunikace
vedoucí podél trati směrem ze Soběslavi na
silnici III/13510 (u Hronova lesíku),
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pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti
Podmínka zpracování územní studie pro využití plochy je stanovena pro zastavitelné
plochy:
• Z2 (tato plocha se dle způsobu využití skládá z plochy bydlení – městské Bm-2),
• Z5 (tato plocha se dle způsobu využití skládá z plochy bydlení – městské Bm-4 a
plochy veřejných prostranství VP-4),
• Z9 (tato plocha se dle způsobu využití skládá z plochy bydlení – městské Bm-10, plochy
smíšené obytné – komerční SOk-1 a ploch veřejných prostranství VP-2 a VP-3),
• Z11 (tato plocha se dle způsobu využití skládá z plochy bydlení – městské Bm-6),
• Z13 (tato plocha se dle způsobu využití skládá z plochy bydlení – městské Bm-8,
ploch smíšené obytné – komerční SOk-2 a SOk-3, plochy technické infrastruktury –
čistírna odpadních vod TI-čov4 a plochy veřejných prostranství VP-1),
• Z14 (tato plocha se dle způsobu využit skládá z plochy smíšené obytné venkovské
SOv-4),
• Z15 (tato plocha se dle způsobu využit skládá z plochy smíšené obytné venkovské
SOv-3),
• Z18 (tato plocha se dle způsobu využit skládá z plochy rekreace RE-3),
• Z19 (tato plocha se dle způsobu využití skládá z plochy rekreace RE-2),
• Z21 (tato plocha se dle způsobu využití skládá z plochy smíšené obytné – venkovské
SOv-5).
Územní studie by měly řešit zejména dopravní a technickou infrastrukturu včetně
dopravního napojení lokality, veřejná prostranství, parcelaci a v případě potřeby též umístění
staveb na pozemku, stavební a uliční čáru, tvar staveb zejména stavby hlavní a vstupy na
jednotlivé pozemky. Lhůta pro pořízení územní studie a její vložení do evidence územně
plánovací činnosti je stanovena do šesti let od nabytí účinnosti změny č. 1č. 4 územního
plánu.

l) údaje o počtu listů územního plánu ve znění
změn č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a počtu výkresů grafické
části
Počet listů územního plánu ve znění změn č. 1, č. 2, č. 3, č. 4

26

Počet výkresů grafické části

3

Nabytím účinnosti územního plánu Klenovice končí platnost stávajícího územního plánu obce
Klenovice včetně jeho změn.
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