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a) Vymezení zastavěného území 
  Zastavěné území je vymezeno schváleným územním plánem obce 
 
 
b) Řešené území, koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Řešené území 
Řešené území změny č. 2 zahrnuje celkem 4 lokality, přičemž 2 lokality se nachází v obci 
Vrábče a 2 lokality v místní části Kroclov. 

••••    Lokalita 2a -  místní část Kroclov 
Řešené území se nachází  jižně od zastavěného území místní části Kroclov – jedná se o 
návrh plochy pro čistírnu odpadních vod a trasu hlavního kanalizačního sběrače. 
 
••••    Lokalita 2b – místní část. Kroclov 
Řešené území se nachází východně od zastavěného území Kroclova, je vymezeno  
stávající plochou pro těžbu a silnicí III. třídy ve směru na Jamné – jedná se o návrh plochy 
pro výrobu a skladování - fotovoltaickou elektrárnu 
 
••••    Lokalita 2c – obec Vrábče 
Řešené území se nachází jihovýchodně od obce Vrábče, navazuje na stávající dobývací 
prostor a řeší návrh manipulační plochy pro těžbu 
 
••••    Lokalita 2d – obec. Vrábče 
Řešené území se nachází západně od zastavěného území obce Vrábče – jedná se o návrh 
ploch pro výrobu a skladování – fotovoltaickou elektrárnu 
 

••••    2e - stanovení regulativů pro funkční využití nezastavitelných ploch  “zemědělská 
půda” celého správního území obce Vrábče 

 
Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Navržené funkční změny pozemků jsou mimo zastavitelná území obce ve volné 
krajině. Jedná se o plochy specifické a jejich účel je ve všech případech vázán na stávající 
pozemky těžby štěrkopísků (2b, 2c), na stávající infrastrukturu zastavitelného území (2a) a na 
dopravně inženýrskou infrastrukturu zastavitelného území obce Vrábče (2d). Co do kvality 
využití navrhovaných ploch pro změnu je v uvedených lokalitách společný význam realizace 
ploch výroby a skladování a ploch dopravní a inženýrské infrastruktury, jejichž existence 
souvisí s již stávající hospodářskou strukturou ve využívání technicky přeměněné krajiny.  

Vzhledem k tomu, nebudou. přírodní i kulturní a civilizační hodnoty a podmínky 
rozvoje obce změnou narušeny. V případě celoplošného využití pozemků pro umístění 
fotovoltaických panelů a pozemku pro dopravu ( manipulační plocha pro těžbu písku ) jsou 
v grafické i textové části stanovena přesná regulační opatření pro investice zabezpečující 
nenarušení krajinného rázu ( plochy pro pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, 
ochranná a liniová zeleň po obvodu pozemků a jejich členění na zastavitelných plochách).  
 
Nemovité kulturní památky se v řešeném území změny č. 2 nevyskytují. Celé řešené území 
lze označit za území s archeologickými nálezy.  
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c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně 
Urbanistická koncepce správního území obce Vrábče není změnou č. 2 dotčena, v podstatě 
nemění jakýkoliv funkčně urbanistický vztah. V principu jde o lokální funkční změny 
využívání volných pozemků ZPF v okrajové poloze ve smyslu jejich obhospodařování 
v scelených honech. Tvar rozměru zabíraných ploch pro specifické účely je atypický a plochy 
nepřesahují 3ha. Situace ploch v lokalitách 2b, 2c, 2d má kromě zajištěné dopravně 
inženýrské obslužnosti konkrétní účelové využití pro plošnou stavbu fotovoltaických 
elektráren s budoucím navrácením těchto ploch zpět do funkce zemědělského půdního fondu 
a v případě změny 2c se jedná účelové dovybavení těžebního prostoru, který bude následně 
rekultivován po skončení těžby štěrkopísku. Umístění fotovoltaické elektrárny v lokalitě 2b a 
manipulačních ploch štěrkopískovny v lokalitě 2c má přímou souvislost se stávajícími 
prostory těžby štěrkopísků, jejichž území se tímto uzavírá. V případě lokality 2d plocha 
fotovoltaických panelů elektrárny bude respektovat stávající terén a vlastní objekt 
jednotlivých panelů nebude vyšší než 1,5m. Při této situaci bude rozsah cca 1,5 ha plochy 
doplněn vzrostlou zelení v přímé souvislosti k navržené zeleni interakčního prvku v prostoru 
stávajícího hřbitova. Minimálním limitem pro tuto funkci je oddělení plochy dle grafické 
situace. 
Účel lokality 2a je jednoznačný z hlediska umístění čistírny odpadních vod pro místní část 
Kroclov.  
 Z uvedených funkcí ploch změny č. 2 je zřejmé, že urbanistická skladba uspořádání 
zastavěných území obce Vrábče nebude dotčena. 
 
 
d) koncepce veřejné infrastruktury v četně podmínek pro její umisťování 
 
Doprava 
Veškerá zástavba navržená změnou č. 2 je přístupná ze stávající cestní sítě. 
 
Technické vybavení: 
Vodohospodářské řešení (zásobování vodou a odkanalizování) 
Zásobování vodou 
 Není změnou dotčeno 
Odkanalizování 

Změnou č. 2 je v lokalitě 2a ( místní část Kroclov) navržena čistírna odpadních vod 
včetně hlavního kanalizačního sběrače.  
Zásobování el.energií  a teplem 
  Výstavba v navržených lokalitách bude dle potřeby napojena na stávající vedení dle 
dispozic E.ON.  
Nákládání s odpady  
 Není změnou č. 2 dotčeno 
 
 
e) koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a pod. 
Koncepce uspořádání krajiny  

- Změnou č. 2 ÚPO není koncepce krajiny dotčena. Plochy řešené změnou souvisí s již 
stávající hospodářskou strukturou ve využívání technicky přeměněné krajiny.  

Územní systém ekologické stability 
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- V lokalitě 2b a 2d je respektován navržený interakční prvek dle schváleného ÚPO  
Prostupnost krajiny 

- není změnou dotčena. Jsou zachovány všechny stávající významné krajinné prvky a  
obslužné a účelové komunikace. 

Protierozní opatření 
- není změnou navrhováno 

Ochrana před povodněmi 
- není změnou navrhována 

Dobývání nerostů 
- lokalitou 2b je respektováno chráněné ložiskové území pro těžbu štěrkopísků viz. 

výkres širších vztahů a koordinační výkres změny č. 2  
- V řešeném území se nenachází plochy pro dobývání ložisek. Lokality 2b a 2c však 

přímo sousedí s dobývacím prostorem Vrábče - Boršov. 
 
Navržené lokality nejsou ohroženy přívalovými vodami.   
 
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití ( hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné 
využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití těchto ploch, 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách) 

Podmínky využití ploch řešených  změnou č. 2: 
Plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna (lokality 2b a 2d) 
1. Přípustné využití 

- zařízení pro ekologicky čistou výrobu,  
- parkovací  stání, odstavná  stání  na  vlastním  pozemku pro  potřeby, 

vyvolané   přípustným  využitím území,  
- technická infrastruktura pro potřeby vyvolané přípustným využitím území, 

2.  Nepřípustné využití 
- veškeré činnosti, které překračují stupeň zátěže stanovený příslušnými hygienickými 

normami, 

3.  Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

         ochrany krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, intenzity využití 

 pozemků v plochách) 
Lokalita 2d   
- nutné založení navrženého interakčního prvku v severní části řešeného území 
- výsadba zeleně podél hranice plochy určené pro výstavbu fotovoltaické elektrárny 
- plocha fotovoltaických panelů elektrárny bude respektovat stávající terén a vlastní  

objekty jednotlivých panelů nebudou vyšší než 1,5m. 
Lokalita 2b 
- nutné založení navrženého interakčního prvku podél silnice III. třídy  
- výsadba zeleně podél západní hranice plochy určené pro výstavbu fotovoltaické 

 elektrárny 
- plocha fotovoltaických panelů elektrárny bude respektovat stávající terén a vlastní 
       objekty jednotlivých panelů nebudou vyšší než 1,5m. 
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Plochy dopravní infrastruktury  (lokalita 2c)  
1. Přípustné využití 

- manipulační plochy 
- technická infrastruktura – základní technická vybavenost. 

2.         Nepřípustné využití 

- veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí. 

 
Plochy technické infrastruktury (lokalita 2a) 
1. Přípustné využití 

- výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb vodohospodářských.  
2. Nepřípustné využití 

- veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí. 

Plochy smíšené nezastavěného území  

1.  Přípustné využití 
- realizace navrženého prvku ÚSES – interakčního prvku 

2.  Podmíněné přípustné využití 
- liniové inženýrské stavby 

3.  Nepřípustné využití 
- jakékoli  změny  funkčního  využití, které  by  znemožnily nebo  ohrozily  územní  

ochranu  ploch,  které  jsou potřebné  k založení  chybějících  prvků ÚSES 
- veškeré  stavby  mimo  podmínečně  přípustných 

 
2e - stanovení regulativů pro funkční využití nezastavitelných ploch  
“zemědělská půda” celého správního území obce Vrábče 
 
Orná půda 

1.  Přípustné využití 
- intenzivní a extenzivní hospodaření s ornou půdou 
- činnosti pro zajištění zemědělského využití, stavby, zařízení a jiná opatření pro 

zemědělství 
- provádět změnu kultury na trvalý travní porost 

2.  Podmíněné přípustné využití 
- zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a 

zásobování přilehlého území 
- zřizovat vodní plochy a toky 
- zalesnění bude možné vždy až po dohodě s příslušnými dotčenými orgány státní 

správy a po projednání s orgány ochrany ZPF v případech neodporujících zákonu 
3.  Nepřípustné využití 

- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako 
přípustná, nebo podmíněně přípustná 

 
Louky, travní porosty 

1.  Přípustné využití 
- intenzivní a extenzivní hospodaření na trvalých travních porostech 
- zřizování pastvin 
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- výstavba přístřešků, které slouží k ochraně zvířat před nepřízní počasí při sezónním 
chovu na pastvinách 

2.  Podmíněné přípustné využití 
- umisťovat jednoduché stavby zemědělské výroby ( např. seníky, včelíny, bažantnice 

apod.)  
- zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a 

zásobování přilehlého území 
- zřizovat vodní plochy a toky 
- zornění TTP pokud nedojde k ohrožení území erozí 
- zalesnění bude možné vždy až po dohodě s příslušnými dotčenými orgány státní 

správy a po projednání s orgány ochrany ZPF v případech neodporujících zákonu 
3.  Nepřípustné využití 

- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako 
přípustná, nebo podmíněně přípustná 

 
 
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Veřejně prospěšná stavba je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně 
území obce, kraje, nebo státu. 
Veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury navržená změnou č. 2 ÚPO Vrábče: 
 VPS č. 1 – plocha pro čistírnu odpadních vod + hlavní kanalizační sběrač ־

 
Veřejně prospěšné opatření je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení 
území a k rozvoji a nebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví. 
Veřejně prospěšné opatření navržené změnou č. 2 ÚPO Vrábče 

 VPO č. 1 – plocha pro realizaci interakčního prvku v lokalitě 2b ־
 VPO č. 2 – plocha pro realizaci interakčního prvku v lokalitě 2d ־

 
 
h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo  

Změnou č. 2 nevzniká požadavek na vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření pro které lze uplatnit předkupní právo. 
 
i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
Návrh územního plánu obsahuje: 
Textová část návrhu změny č. 2 územního plánu obsahuje 7 listů 
Grafická část návrhu obsahuje 3 výkresů. 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


