
Návrh 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

o vydání Změny č.1 územního plánu Židovice 
  
 

      Zastupitelstvo obce Židovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní 
řád  a § 84 písmene y) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vydává  

 
 

Změnu č.1 územního plánu Židovice 
 
 
Změna č.1 územního plánu Židovice (dále jen Změna č.1 ÚP Židovice) vydaná tímto opatřením 
obecné povahy platí v rozsahu pořizované změny. 
(1) V kapitole a. Vymezení zastavěného území, první odstavec, se v první větě nahrazuje text 

"30.8.2013" textem "17.7.2019". 

(2) V názvu kapitoly c. se za slovo "včetně" vkládá text "urbanistické kompozice,", za text 
"vymezení" se vkládá text "ploch s rozdílným způsobem využití,". 

(3) V kapitole c.1 se na konec kapitoly vkládá text: 

„Územní plán navrhuje následující plochy s rozdílným způsobem využití uplatňované v zastavěném 
území a zastavitelných plochách: 
Plochy bydlení hromadné - BH 
Plochy bydlení individuální - BI 
Plochy smíšené obytné - SO 
Plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost - OV 
Plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS 
Plochy veřejných prostranství - s převahou zpevněných ploch - PV 
Plochy veřejných prostranství - s převahou nezpevněných ploch - PZ 
Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS 
Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI 
Plochy výroby a skladování - průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl - VL 
Plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba - VZ 
Plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby - VD 

Vymezení ploch s prvky regulačního plánu: 
Územní plán stanovuje prvky regulačního plánu pro následující zastavitelné plochy , které jsou 
uvedené v následující tabulce. 

Ozn. 
plochy 

Max. 
výška 

zástavby 
Stavební čára 

Tvar a umístěná 
hlavních 

stavebních 
objektů 

Tvar střechy Oplocení 
Dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Etapa 
využití 
plochy 



Ozn. 
plochy 

Max. 
výška 

zástavby 
Stavební čára 

Tvar a umístěná 
hlavních 

stavebních 
objektů 

Tvar střechy Oplocení 
Dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Etapa 
využití 
plochy 

Z2 
1NP + 

podkroví 

  Nepřípustné 
jsou ploché 
a pultové 
střechy 

Průhledné 
nebo 
poloprůhledné 
oplocení s 
podezdívkou 
do max. výšky 
0,5m nad 
rostlý terén 

 

I. 

Z4 
1NP + 

podkroví 

Stanoví 
územní studie. 

V případě 
marného 
uplynutí lhůty 
pro zpracování 
územní studie 
se stanovuje  
stavební čára 
6m od hrany 
veřejného 
prostoru) 

 Nepřípustné 
jsou ploché 
a pultové 
střechy 

Průhledné 
nebo 
poloprůhledné 
oplocení s 
podezdívkou 
do max. výšky 
0,5m nad 
rostlý terén 

Podmínkou 
využití plochy 
je předchozí 
vybudování 
splaškové 
kanalizace 

I. 

Z5 
1NP + 

podkroví 

Stanoví 
územní studie. 

V případě 
marného 
uplynutí lhůty 
pro zpracování 
územní studie 
se stanovuje  
stavební čára 
6m od hrany 
veřejného 
prostoru) 

 Nepřípustné 
jsou ploché 
a pultové 
střechy 

Průhledné 
nebo 
poloprůhledné 
oplocení s 
podezdívkou 
do max. výšky 
0,5m nad 
rostlý terén 

Místní 
komunikace 
bude umístěna 
v souběhu se 
stávající silnicí 

I. 

Z10 
1NP + 

podkroví 

  Nepřípustné 
jsou ploché 
a pultové 
střechy 

Průhledné 
nebo 
poloprůhledné 
oplocení s 
podezdívkou 
do max. výšky 
0,5m nad 
rostlý terén 

 

I. 



Ozn. 
plochy 

Max. 
výška 

zástavby 
Stavební čára 

Tvar a umístěná 
hlavních 

stavebních 
objektů 

Tvar střechy Oplocení 
Dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Etapa 
využití 
plochy 

Z11 
1NP + 

podkroví 

 Stavební objekty 
musí být 
vzájemně 
uskočené 
(střídání přední 
a zadní části 
stavebního 
pozemku se 
zohledněním 
stávající 
zástavby) 

Nepřípustné 
jsou ploché 
a pultové 
střechy 

Průhledné 
nebo 
poloprůhledné 
oplocení s 
podezdívkou 
do max. výšky 
0,5m nad 
rostlý terén 

 

I. 

Z12 

1NP bez 
obytnéh
o nebo 

užitného 
podkroví 

Stanoví 
územní studie. 

V případě 
marného 
uplynutí lhůty 
pro zpracování 
územní studie 
se stanovuje  
stavební čára 
6m od hrany 
veřejného 
prostoru) 

 Nepřípustné 
jsou ploché 
a pultové 
střechy 

Průhledné 
nebo 
poloprůhledné 
oplocení s 
podezdívkou 
do max. výšky 
0,5m nad 
rostlý terén 

Podmínkou 
využití plochy 
je předchozí 
vybudování 
splaškové 
kanalizace 

I. 

Z15 
1NP + 

podkroví 

6m od hrany 
veřejného 
prostoru 

Podélný půdorys 
orientovaný 
štítovou stěnou 
do veřejného 
prostoru 

Sedlová 
střecha o 
sklonu 30° a 
vyšším 

Průhledné 
nebo 
poloprůhledné 
oplocení s 
podezdívkou 
do max. výšky 
0,5m nad 
rostlý terén 

 

I. 

Z16 

 

1NP + 
podkroví 

6m od hrany 
veřejného 
prostoru 

Podélný půdorys 
orientovaný 
štítovou stěnou 
do veřejného 
prostoru 

Sedlová 
střecha o 
sklonu 30° a 
vyšším 

Průhledné 
nebo 
poloprůhledné 
oplocení s 
podezdívkou 
do max. výšky 
0,5m nad 
rostlý terén 

 

I. 



Ozn. 
plochy 

Max. 
výška 

zástavby 
Stavební čára 

Tvar a umístěná 
hlavních 

stavebních 
objektů 

Tvar střechy Oplocení 
Dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Etapa 
využití 
plochy 

Z19 

1NP bez 
obytnéh
o nebo 

užitného 
podkroví 

Stanoví 
územní studie. 

V případě 
marného 
uplynutí lhůty 
pro zpracování 
územní studie 
se stanovuje  
stavební čára 
6m od hrany 
veřejného 
prostoru) 

 Nepřípustné 
jsou ploché 
a pultové 
střechy 

Průhledné 
nebo 
poloprůhledné 
oplocení s 
podezdívkou 
do max. výšky 
0,5m nad 
rostlý terén 

 

I. 

Z20 

1NP bez 
obytnéh
o nebo 

užitného 
podkroví 

Stanoví 
územní studie. 

V případě 
marného 
uplynutí lhůty 
pro zpracování 
územní studie 
se stanovuje  
stavební čára 
6m od hrany 
veřejného 
prostoru) 

 Nepřípustné 
jsou ploché 
a pultové 
střechy 

Průhledné 
nebo 
poloprůhledné 
oplocení s 
podezdívkou 
do max. výšky 
0,5m nad 
rostlý terén 

 

II. 

 
(4) V kapitole c.2, tabulka, se v řádku Z11 doplňuje v pátem sloupci za text „1“ text „-2“. 

(5) V kapitole c.2, tabulka, se na posední pozici vkládá řádek: 

Z33 
Plocha veřejných prostranství – s převahou zpevněných 
ploch 

I. 0,13 - 

  
(6) V kapitole c.3, tabulka, se v řádku P1 nahrazuje text „0,24“ textem „0,10“ a text „1-2“ textem 

„1“. 

(7) V názvu kapitoly d. se na konec názvu vkládá text ", vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití". 

(8) V kapitole d.2 Koncepce dopravní infrastruktury, Cyklostezky a cyklotrasy, se v první větě 
nahrazuje text „část cyklostezky“ textem „cyklostezka“. Druhá věta se ruší. 

(9) V názvu kapitoly e. se za text "Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch" vkládá text 
"s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině". Text "změny v" se ruší. 

(10) V kapitole e., Koncepce uspořádání krajiny, se za druhý odstavec vkládá odstavec: 

„Návrhy změn využití v nezastavěném území nestavebního charakteru jsou navrženy jako plochy 
změn v krajině a jsou takto označeny i v grafické části územního plánu.“ 
(11) V kapitole e., Koncepce uspořádání krajiny, se na konec podkapitoly vkládá text: 



„K posílení ekologické stability krajiny je navrženo několik ploch zeleně přírodního charakteru (plochy 
Z27, Z31, Z32, Z34 a Z35). Tyto plochy jsou navrženy převážně na podkladu územní studie krajiny ORP 
Roudnice nad Labem, případně jako doplnění alejí podél stávající cestní sítě. 
 
Územní plán navrhuje následující plochy s rozdílným způsobem využití uplatňované v nezastavěném 
území: 
Plochy veřejných prostranství - s převahou zpevněných ploch - PV 
Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS 
Plochy dopravní infrastruktury - drážní - DZ 
Plochy zeleně přírodního charakteru - ZP 
Plochy zeleně nezastavitelných soukromých zahrad - ZN 
Plochy vodní a vodohospodářské - VV 
Plochy zemědělské - orná půda - NZ.1 
Plochy zemědělské - trvalé travní porosty - NZ.2 
Plochy zemědělské - vinice - NZ.3 
Plochy přírodní - NP 
Plochy lesní - NL“ 

 
(12) V kapitole e.,Územní systém ekologické stability, první odstavec, se ve čtvrté větě ruší text „a 

LBK e“. 

(13) V kapitole e., Prostupnost krajiny, se za první odstavec vkládá odstavec: 

„Druhá navržená plocha veřejného prostranství - s převahou zpevněných ploch leží v západní části 
řešeného území (plocha Z33).“ 
 
(14) V kapitole e., Protierozní opatření, se na konec druhého odstavce vkládá text: „Nad plochou 

poldru je navržena plocha zemědělská – trvalé travní porosty (plocha Z28) určená k 
zatravnění.“ 

(15) V kapitole e., Protierozní opatření, se na konec třetího odstavce vkládá text: „U zastavěného 
území je tento pás doplněn dalšími plošně rozsáhlejšími plochami zemědělskými – trvalé travní 
porosty (plochy Z29 a Z30).“ 

(16) V kapitole e., Rekreace, se první odstavec ruší. 

(17) V kapitole e, Rekreace, se nahrazuje text „dva objekty“ textem „jeden objekt“, text „chaty“ se 
nahrazuje textem „chata“ a text „které“ se nahrazuje texte „kterou“. 

(18) V kapitole e., Dobývání ložisek nerostných surovin, druhý odstavec, se v první větě ruší text „a 
LBK e“. 

(19) V kapitole f. Stanovení podmínek pro využití ploch..., se první věta ruší. 

(20) V kapitole f. Stanovení podmínek pro využití ploch..., Plochy bydlení individuální, podmínky 
prostorového uspořádání, se na konec první odrážky vkládá text „(u zastavitelných ploch viz 
tabulka prvků regulačního plánu v kapitole c.1)“ 

(21) V kapitole f. Stanovení podmínek pro využití ploch..., Plochy smíšené obytné, podmínky 
prostorového uspořádání, se na konec první odrážky vkládá text „(u zastavitelných ploch viz 
tabulka prvků regulačního plánu v kapitole c.1)“ 

(22) V kapitole f. Stanovení podmínek pro využití ploch..., Plochy zeleně přírodního charakteru, se 
za nepřípustné využití vkládá text: 

„Podmínky prostorového uspořádání: 



vylučuje se umisťování staveb pro zemědělství a lesnictví v souladu §18 odst.5 v plochách nebo jejich 
částech zasahujících do vzdálenosti 50m od okraje lesa,  do záplavového území, v aktivní zóně 
záplavového území, v plochách ÚSES všech úrovní a v chráněném ložiskovém území.“ 
 
(23) V kapitole f. Stanovení podmínek pro využití ploch..., Plochy zemědělské – orná půda, se za 

nepřípustné využití vkládá text: 

„Podmínky prostorového uspořádání: 

 vylučuje se umisťování staveb pro zemědělství a lesnictví v souladu §18 odst.5 v plochách 
nebo jejich částech zasahujících do vzdálenosti 50m od okraje lesa,  do záplavového území, v 
aktivní zóně záplavového území, v plochách ÚSES všech úrovní a v chráněném ložiskovém 
území. „ 

 
(24) V kapitole f. Stanovení podmínek pro využití ploch..., Plochy zemědělské – trvalé travní prosty, 

se za nepřípustné využití vkládá text: 

„Podmínky prostorového uspořádání: 

 vylučuje se umisťování staveb pro zemědělství a lesnictví v souladu §18 odst.5 v plochách 
nebo jejich částech zasahujících  do záplavového území, v aktivní zóně záplavového území, v 
plochách ÚSES všech úrovní a v chráněném ložiskovém území.“ 

 
(25) V kapitole f. Stanovení podmínek pro využití ploch..., Plochy zemědělské – vinice, se za 

nepřípustné využití vkládá text: 

„Podmínky prostorového uspořádání: 

 vylučuje se umisťování staveb pro zemědělství a lesnictví v souladu §18 odst.5 v plochách 
nebo jejich částech ležících v chráněném ložiskovém území.“ 

 
(26) V kapitole f. Stanovení podmínek pro využití ploch..., Plochy lesní, se za nepřípustné využití 

vkládá text: 

„podmínky prostorového uspořádání: 

 vylučuje se umisťování staveb v souladu §18 odst.5 v plochách nebo jejich částech 
zasahujících ÚSES všech úrovní a v chráněném ložiskovém území.„ 

(27) V názvu kapitoly h. Vymezení veřejně prospěšných staveb…, se nahrazuje text „5 odst. 1“ 
textem „8“. 

(28) V kapitole j. Vymezení ploch a koridorů…, se v posledním odstavci doplňuje za text „od 
vydání…“ textem „změny č.1“. 

(29) V názvu kapitoly Údaje o počtu listů... se ruší její písmenné označení. 

 
II. Grafická část změny č.1 územního plánu  
Výčet výkresů grafické části změny č.1: 

1. Výkres základního členění území        1 : 5 000 
2. Hlavní výkres                       1 : 5 000 
3. Koncepce veřejné infrastruktury       1 : 5 000 
4. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace     1 : 5 000 
5. Pořadí zněm v území         1 : 5 000



Textová i grafická část územního plánu tvořící jeden celek je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy a je označována jako příloha č. 1 opatření obecné povahy. 
 

 O d ů v o d n ě n í 
 

Článek I. 

Odůvodnění Změny č.1 ÚP Židovice zpracované projektantem je nedílnou součástí tohoto odůvodnění 
opatření obecné povahy a obě dvě části – textová i grafická tvoří jeden celek označovaný jako příloha č. 
2 opatření obecné povahy. Obsah textové i grafické části odůvodnění opatření obecné povahy je uveden 
v čl. II. tohoto odůvodnění. 

 

Článek II. 

 
Textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Židovice obsahuje tyto kapitoly:  

a. Postup při pořízení změny č.1 územního plánu 

b. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a politikou územního 
rozvoje ČR provedené dle § 53 odst. 4, písmene a) stavebního zákona 

b.1 Soulad s politikou územního rozvoje ČR 
b.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

c. Vyhodnocení souladu návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území provedené dle § 53 odst. 4, písmene b) 
stavebního zákona 

d. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
provedené dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona 

e. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
provedené dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního zákona 

f. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace a 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle § 
53 odst. 5, písm. b) stavebního zákona 

g.   Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 dle § 53 odst. 5, písm. c) stavebního zákona  

h. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly dle §53 odst. 5, písm. d) 
stavebního zákona 

i. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty dle § 53 odst. 5, písm. e) 
stavebního zákona 

i.1 Zdůvodnění úprav dokumentace územního plánu provedených ve změně č.1 vyplývající ze 
změny stavebního zákona a nadřazených dokumentací 

i.2 Zdůvodnění úprav dokumentace územního plánu provedených ve změně č.1 vyplývající z ÚAP 
i.3 Zdůvodnění vymezení hranice zastavěného území 
i.4 Zdůvodnění návrhu vymezení nových zastavitelných ploch a ploch přestavby 
i.5 Zdůvodnění úprav návrhu dopravní infrastruktury 
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i.6 Zdůvodnění úprav návrhu technické infrastruktury 

j. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch zpracované dle § 53 odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

k. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

l. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

m. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 
43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

n. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa 

n.1 Zemědělský půdní fond 
n.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění 

funkcí lesa (PUPFL)  

o. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

p. Vyhodnocení připomínek 

q. Text územního plánu s vyznačením změn 

r. Údaje o počtu listů 
 

Grafická část Odůvodnění Změny č.1 ÚP Židovice obsahuje výkresy číslo: 
5. Koordinační výkres                                                                                                                                    1 : 5 000 

6. Širší vztahy                                                                                                                                                 1 : 25 000 

7. Předpokládané zábory půdního fondu                                                                                                   1 : 5 000 

 

Textová i grafická část odůvodnění územního plánu tvořící jeden celek je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy a je označována jako příloha č. 2 opatření 
obecné povahy. 
 

P o u č e n í 
 
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek. Lze však podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit soulad tohoto opatření 
s právními předpisy v přezkumném řízení. 
 

 
Ú č i n o s t 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 
dne ……………...2019. 
 
 
 
                                                                                                                                    
          
                     
                    Marek Beránek                                                         Ing. Milan Krejný 
     místostarosta obce                                     starosta obce 
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