ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU

ŠÍPY

ZA OBDOBÍ

2017 - 2021

Pořizovatel: Obecní úřad Šípy

Schválená zastupitelstvem obce dne 10.12.2021

PROSINEC

2021

OBSAH

ÚVOD
A) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě
kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,
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C) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
D) vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,
E) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny,
F) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast,
G) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant
vyžadováno,
H) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A)
až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,
I) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,
J) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.
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ÚVOD
ÚZEMNÍ PLÁN ŠÍPY
 byl 9.6.2017 vydán zastupitelstvem obce (dále též „ZO“), účinnosti nabyl 27.6.2017,
 dosud nebyla pořízena žádná změna územního plánu,
Usnesením ZO ze dne 18.6.2021 bylo schváleno, že bude zpracována Zpráva o uplatňování územního
plánu Šípy (dále též „Zpráva“, „ZoUÚP“) podle ust. § 55 zákona číslo 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále též „SZ“, „stavební zákon“) s tím, že pořizovatelem (§ 2 odst.2 SZ) bude podle § 6 odst. 2
SZ Obecní úřad Šípy na základě smlouvy s ing. Petrem Topinkou.
K OBSAHU ZPRÁVY
Obsah Zprávy je stanoven v § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále
též „vyhláška“, „vyhl.“), proto odpovídají následující části Zprávy bodům dle vyhlášky.

A) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,
Vyhodnocování uplatňování územního plánu (dále též „ÚP“)

Zpracovateli Zprávy nejsou známy problémy při uplatňování územního plánu ve správních řízeních, pro
které by bylo zapotřebí jeho nahrazení novým územním plánem.
Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl vydán územní plán

Po nabytí účinnosti územního plánu 27.6.2017:
 došlo k řadě novelizací stavebního zákona, které se dotkly i požadavků na obsah územního plánu.
Tyto změny ale nejsou důvodem pro pořízení a vydání nového územního plánu
 je uložena ve stavebním zákoně ust. § 55 odst. 5 nová povinnost: „Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení
územního plánu zahrnujícího úplné znění po vydání jeho změny a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří
záznamem o účinnosti.“
 stavební zákon nyní umožňuje použít zkrácený postup pro pořizování změny ÚP, bude-li ve Zprávě výslovně uvedeno, že změna ÚP bude pořizována zkráceným způsobem (§ 55a).
 vyhláška byla změněna vyhláškou číslo 13/2018 Sb. Změny ale nejsou důvodem pro pořízení nového ÚP


dne 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon číslo 225/2017 Sb. a dne 1.1.2021 zákon číslo 403/2020 Sb. (novely stavebního zákona). Dle účinného znění ust. § 43 odst. 3 „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje, s politikou územního rozvoje a
územním rozvojovým plánem. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o

pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně
uvedena.“ [zvýrazněno].
Vzhledem k možným nejasnostem nebo pochybnostem, zda mohou být součástí ÚP podrobnější
podmínky pro využití ploch a podrobnější podmínky prostorového uspořádání, které náležejí regulačnímu plánu, je vhodné, aby zastupitelstvo obce stanovilo, zda změna ÚP bude či nebude pořízena s prvky regulačního plánu.
Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území

ÚP byl vyhodnocován z hlediska jeho vlivů na udržitelný rozvoj.
V průběhu uplatňování ÚP nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území.
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B) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,
ÚAP ORP Rakovník – 5. Aktualizace 2020

Pozitiva

Negativa

Životní prostředí
Zvýšená hodnota ZPF (vyšší podíl I. a II. TO)
Celkově příznivé hodnocení stavu ovzduší
Celkově příznivé hodnocení vodního hospodářství
Celkově příznivé hodnocení odpadového hospodářství
Harmonická krajina

Vysoká míra zornění
Vysoký podíl meliorovaných ploch
Minimální zalesnění
Území intenzivně využívané (KES 0,3 – 1)

Hospodářský rozvoj
Provozované zemědělské areály – Agrofarm
Obec má vodovod (jen Šípy a Bělbožice) a dešťovou kanalizaci
V obci se nachází základní občanské vybavení – kulturní sál,
dostatečné sportovní plochy (dětské hřiště, sportovní hřiště),
smíšené zboží
Vyšší podnikatelská aktivita obyvatel

Vysoká nezaměstnanost
Obec bez přímého napojení obce na silnici I. třídy, dopravní
spojení zajišťuje silnice III. třídy
Obec bez výrazné atraktivity pro cestovní ruch a pro turistiku,
bez hromadných ubytovacích zařízení
Obec není plynofikována, obec má zavedený vodovod jen
částečně (jen Šípy a Bělbožice)
Obec není odkanalizována, nemá ČOV
Periferní poloha obce, velmi špatná dostupnost Rakovníka

Soudržnost společenství obyvatel
Mírný nárůst počtu obyvatel obce

Velmi nepříznivá věková struktura obyvatel
Starší bytový fond
Vysoký podíl neobydlených bytů
Nulová bytová výstavba v posledním desetiletí
Obec bez MŠ a ZŠ (vyjížďka do Čisté, Lubné a Zavidova)
Obec bez lékaře (vyjížďka do Čisté a Rakovníka)

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území
Životní prostředí
Hospodářský rozvoj
Soudržnost společenství obyvatel
Zařazení obce do kategorie vyváženosti pilířů URÚ

+
3a

Problémy/závady k řešení v územním plánu
-

Obec zcela bez veřejného základního občanského vybavení
Brownfields opuštěné zemědělské stavby v poli severně od zemědělského areálu v Šípech
Zcela nevhodně umístění rozsáhlý zemědělský areál v Šípech, ve vizuálně exponované poloze, na vyvýšeném
místě, bez jakéhokoli oddělení od okolní krajiny
Velmi malý podíl lesů
vysoká míra zornění zemědělské půdy
Velké scelené bloky orné půdy
Nízká ekologická stabilita území (území intenzivně využívané (KES 0,3 – 1))
Poměrně řídká cestní síť, řada zaniklých/rozoraných historických cest
Velmi periferní poloha, špatná dopravní dostupnost
Absence vodovodu v sídle Milíčov
Absence plynofikace
Absence kanalizace
V těchto obytných sídlech nesplněna pěší docházka požární zbrojnice SDH 1 000 m: Šípy, Bělbožice
Severní část obytného území jádrového sídla Šípy leží mimo pěší dostupnost dětského hřiště 200 m od obytných
domů
Úplná absence dětského hřiště v sídlech Milíčov a Bělbožice – nesplněna pěší dostupnost dětského hřiště 200 m
od obytných domů
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-

Absence hřiště pro mladší školní děti na území obytných sídel Bělbožice a Milíčov – nesplněn standard pěší
dostupnost hřiště pro mladší školní děti 500 m od obytných domů
Absence hřiště pro mládež a dospělé na území obytných sídel Milíčov a Bělbožice – nesplněn standard pěší
dostupnosti hřiště pro mládež a dospělé 1 000 m od obytných domů
Nesplněn standard dostupnosti veřejné parkové zeleně (přítomnost v každém obytném sídle) – absence veřejné
parkové zeleně v celé obci

C) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje (dále též „PÚR“ nebo „PÚR ČR“)

Z Politiky územního rozvoje České republiky, schválená Vládou ČR dne 20. 7. 2009, ve znění Aktualizací
č. 1 až č.5 (úplné znění závazné od 1.9.2021) nevyplývají žádné požadavky, který by vyžadovaly pořízení
nového územního plánu.
o Obec se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose.
o PÚR na území obce nevymezuje:
- koridory a plochy dopravní infrastruktury
- koridory a plochy technické infrastruktury a související rozvojové záměry
o Změna územního plánu Šípy zapracuje m.j.:
- skutečnost, že správní území obce je součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální
problém ohrožení území suchem
- úkoly pro územní plánování dle aktuálních znění jednotlivých nově definovaných nebo aktualizovaných republikových priorit územního plánování, týkající se územně plánovacích dokumentací obcí.
Vyhodnocení souladu územního plánu se zásadami územního rozvoje (dále též „ZÚR“)
Nadřazenou územně plánovací dokumentací pro obec Šípy jsou Zásady územního rozvoje Středočeského
kraje, ve znění jejich Aktualizací č. 1, 2.
o ZÚR na území obce nevymezují:
- rozvojovou oblast ani rozvojovou osu krajského významu
- plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury
- veřejně prospěšné stavby, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanační
území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
o Obec se nachází ve specifické oblasti SOBk8 Jesenicko – Čistecko
o ZÚR na území obce vymezují veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit :
- regionální biocentrum RC 1942 – Ostrý vrch
- regionální biocentrum RC 1446 – Šípský mlýn
- regionální biokoridor RK 1155 – Šípský mlýn – Ostrý vrch
o Obec je součástí krajinné oblasti:
- O05 – krajina polní (k.ú. Šípy)
- P04 – krajina přírodní (k.ú. Milíčov)
o

ZÚR navrhují jako územní rezervu - lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod: Javornice

D) vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,
Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona lze změnou územního plánu vymezit další zastavitelné plochy „ (…) pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“
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Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby v platném územním plánu a jejich zastavění:
číslo
návrh využití ploch
výměra v
z výměry
plochy
ha
zastavěno v
%
Bělbožice:
Z5
Plochy smíšené obytné - venkovské /SVN/
0,6174
0
Z7
Plochy smíšené obytné - venkovské /SVN/
0,6120
0
Šípy:
Z8
Plochy smíšené obytné - venkovské /SVN/
0,3100
0
Z9
Plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské /BVN/
1,300
0
Z10
Plochy smíšené obytné - venkovské /SVN/
1,4000
0
Z11
Plochy smíšené obytné - venkovské /SVN/
0,2120
0
Z12
Plochy smíšené obytné - venkovské /SVN/
0,4400
0
Z15
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba /VZ, VZN/
1,6654
0
Z17
Plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské /BVN/
0,5855
0
Z18
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zaří0,2758
0
zení /OSN/
Milíčov:
Z20
Plochy smíšené obytné - venkovské /SVN/
0,3898
0
Za dobu platnosti ÚP nebyla v obci ani částečně zastavěna některá z vymezených zastavitelných ploch
bydlení a ploch smíšených obytných.
Zastavitelná plocha VZN - výroba a skladování – zemědělská výroba nebyla po dobu platnosti ÚP zastavěna ani z části.
VÝVOJ POČTU OBYVATEL - k.1.1 daného roku (zdroj ČSÚ)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
153 150 156 215 209 171 160 163 163 164 163 165
230
220

215

počet obyvatel

210

209

200
190
180

171

170
160 153

160

156

163

163

164

163

165

2017

2018

2019

2020

2021

150

150
140
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Z grafu je zřejmé, že za posledních 12 let nastal celkový nárůst o 12 obyvatel. Velký nárůst obyvatel mezi
roky 212 a 2013 byl způsoben umělým navýšením počtu přihlášených cizích státních příslušníků, kteří však
v obci reálně nebydleli. Od roku 2016 se počet obyvatel stabilizoval na průměrném počtu 163. Nedochází
tedy k žádnému úbytku ani nárůstu počtu obyvatel. Toto odpovídá i údajům o využití (nevyužití) zastavitelných ploch pro bydlení.
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SHRNUTÍ:
Z uvedeného je zřejmé, že v rozvojových plochách pro bydlení nedošlo za dobu platnosti ÚP k žádnému
zastavění vymezených zastavitelných ploch. Z hlediska kapacity ploch pro bydlení jsou tyto územním plánem dimenzovány dostatečně (až předimenzované) i pro další období a v tomto ohledu není nutné provádět změnu územního plánu.
Z demografického vývoje obce Šípy a posouzení zastavěnosti jednotlivých ploch vymezených územním
plánem nevyplývá potřeba vymezování dalších zastavitelných ploch. Není nutné vymezovat další zastavitelné plochy pro bydlení! Další plochy by bylo možné, po důkladném urbanistickém posouzení, vymezit v případě kompenzací, kdy dojde ke zrušení jiných již vymezených.
Nutnost nevymezovat další zastavitelné plochy platí i pro plochy výroby a skladování – zemědělská výroba!

E) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny,
Z předchozích bodů A) až D) této Zprávy vyplývá, že:
 došlo ke změně podmínek, za kterých byl ÚP vydán, což je dle § 5 odst. 6 stavebního zákona důvodem pro pořízení změny ÚP
 navrhované požadavky na prověření jsou v souladu s koncepcí rozvoje území obce dle dosavadního
územního plánu
Shrnutí:
1. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by podstatně ovlivňovaly koncepci dosavadního ÚP a které by
proto zakládaly důvod pro pořízení nového ÚP.
2. Existují důvody pro pořízení změny ÚP.
Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na obsah zadání
ÚP, stanovený v příl. č. 6 vyhlášky. Označení odstavců těchto pokynů je ve shodě s uvedenou přílohou vyhlášky.
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 veřejné infrastruktury;
- Nebyly zjištěny požadavky, které by vyžadovaly měnit dosavadní koncepci rozvoje obce, vyjádřenou v platném ÚP. Při zpracování změny ÚP bude respektována základní koncepce rozvoje obce
daná platným ÚP v kpt.2. Změna prověří jednotlivé dílčí koncepce – kpt. 3. až 5. platného ÚP.
- Změna prověří problémy/závady k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických
podkladů - bod B) této Zprávy.
- V případě, že by při zpracování návrhu změny ÚP byly prokázány skutečnosti, které by vyžadovaly
zpracování nového ÚP, navrhne pořizovatel možnosti řešení a předloží je zastupitelstvu obce
k rozhodnutí o dalším postupu.
- PÚR ČR - změna ÚP adekvátně zohlední republikové priority územního plánování.
- ZÚR - změna ÚP bude respektovat požadavky dané ZÚR
- Stávající urbanistická koncepce zůstane zachována, bude prověřena možnost úpravy vymezení jednotlivých zastavitelných ploch bydlení. V případě požadavku na návrh nových zastavitelných ploch
bude vzhledem k dostatečné kapacitě stávajících ploch prověřena a navržena kompenzace spočívající ve zrušení stávajících zastavitelných ploch v adekvátním rozsahu.
- Bude aktualizována hranice zastavěného území.
- Bude prověřeno vymezení prvků systému ÚSES a jejich návaznosti na území sousedních obcí. Návrh ÚSES bude prověřen dle aktuálně platné metodiky MŽP.
- Prověřit a upřesnit vymezení plochy územní rezervy pro akumulaci povrchových vod „Javornice“.
a.1) požadavky obce a veřejnosti na prověření změnou ÚP
- prověřit a vymezit plochu občanské vybavenosti pro hasičskou zbrojnici
- u Ploch bydlení a Ploch smíšených obytných v podmínkách prostorového uspořádání prověřit
velikost minimální plochy pozemku
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b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude
nutno prověřit;
Prověřit a upřesnit vymezení plochy územní rezervy pro akumulaci povrchových vod „Javornice“.
Plocha je vymezena v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) (srpen
2020) pod pořadovým číslem 69.
Vymezení nových ploch a koridorů územních rezerv není požadováno.
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo;
Prověřit vymezení stávajících veřejně prospěšných opatření:
- regionální biocentrum RC 1942 – Ostrý vrch

- regionální biocentrum RC 1446 – Šípský mlýn
- regionální biokoridor RK 1155 – Šípský mlýn – Ostrý vrch
Nové požadavky na vymezení nejsou, mohou však vyplynout z řešení návrhu změny.
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;
Požadavky nejsou.
e) případný požadavek na zpracování variant řešení;
Není požadováno zpracování variant řešení návrhu změny ÚP.
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení;
Změna bude zpracována nad aktuální katastrální mapou a bude splňovat požadavky právního předpisu.
Změnou dojde k úpravě obsahu a struktury územního plánu a obsahu odůvodnění v souladu s požadavky přílohy č. 7, části I. a II. vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění.
S ohledem na povahu změny, která nemění širší územní vztahy, nebude zpracován výkres širších
územních vztahů.
Počet vyhotovení:
- návrh pro veřejné jednání - 3x
- upravený návrh pro vydání změny - 4x
- úplné znění ÚP po změně – 4x
h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Z bodu A) až D) této Zprávy nevyplynulo zjištění, že by došlo ke změně podmínek, která by vyžadovala vyhodnocovat vliv změny ÚP na udržitelný rozvoj území, tedy ani vyhodnocení jejího vlivu
na životní prostředí a na evropsky významnou lokalitu a na ptačí oblast.
Ze shora uvedených důvodů není požadováno zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů
změny ÚP na udržitelný rozvoj.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský
úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
114/1992 Sb.), ve svém stanovisku č.j.: 124014/2021/KUSK ze dne 14.10.2021 sděluje, že v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které spadají
do kompetence Krajského úřadu.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán posuzování
vlivů na životní prostředí, ve svém stanovisku č.j.: 124013/2021/KUSK ze dne 18.10.2021, podle
ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě
ust. § 10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona k předložené zprávě o uplatňování
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ÚP nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivu změny č. 1 ÚP Šípy na životní prostředí (tzv.
SEA).
i) způsob pořízení změny územního plánu.
Změna bude pořizována zkráceným postupem - § 55b SZ.
Změna nebude obsahovat prvky regulačního plánu.
j) požadavky dotčených orgánů uplatněných při projednávání návrhu Zprávy – k prověření změnou ÚP.

Ministerstvo obrany ČR – požadavky ze dne 13.10.2021, sp.zn.: 129005/2021-1150-OÚZ-PHA

F) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení
vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán posuzování vlivů
na životní prostředí, ve svém stanovisku č.j.: 124013/2021/KUSK ze dne 18.10.2021, podle ust. § 20
písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě ust. § 10i odst. 2
zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona k předložené zprávě o uplatňování ÚP nepožaduje
zpracovat vyhodnocení vlivu změny č. 1 ÚP Šípy na životní prostředí (tzv. SEA).
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G) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno,
Zpracování variant řešení návrhů změny územního plánu není požadováno.

H) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního
plánu,
Vzhledem k tomu, že z bodů A) až D) Zprávy nevyplynula potřeba změny koncepce dosavadního územního plánu, není účelné pořizovat nový územní plán.

I) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,
Ve vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území
a proto ani nelze požadovat jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci.

J) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.
Nejsou požadavky na aktualizaci zásad územního rozvoje.

Obecní úřad Šípy
–
–

Mgr. Hana Rusňáková – určená zastupitelka, starostka
Ing.Petr Topinka - fyzická osoba splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti
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