
OBSAH ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘÍZA 

1. Vypuštění etapizace ploch pro bydlení.  

 

Odůvodnění: 

Vypuštění etapizace umožní výstavbu v nejvýznamnějších rozvojových plochách ZP-05 a ZP-07, které 
dle platného ÚP mohou být využity až po stavebním využití 60 % ostatních zastavitelných ploch a 
ploch přestaveb pro bydlení. Tato podmínka je vzhledem k menšímu rozsahu zastavitelných ploch 
v ÚP Bříza hodnocena jako nepřiměřená a zbytečně omezující rozvoj bydlení v obci. Obě předmětné 
plochy jsou navíc vymezené v bezprostřední návaznosti na historické jádro obce a arondují obvod 
zástavby obce. Jejich zastavění je tak urbanisticky zcela akceptovatelné.  

2. Prověření vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 230/108  

 

Odůvodnění: 

Prověření vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 230/108 v k. ú. Bříza na základě 
návrhu majitele pozemku, pana Marcela Procházky. Vymezení plochy podpoří rozvoj obytné funkce 
obce na pozemku, jehož majitel deklaruje reálný zájem o výstavbu rodinného domu. Předmětný 
pozemek přímo navazuje na zastavěné území a přiléhá k silnici. Záměr tak nevyvolává nároky na 
rozvoj dopravní ani technické infrastruktury. 



3. Prověření vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 230/55  

 

Odůvodnění: 

Prověření vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 230/55 v k. ú. Bříza na základě 
návrhu majitele pozemku, pana Rudolfa Šindeláře. Vymezení plochy podpoří rozvoj obytné funkce 
obce na pozemku, jehož majitel deklaruje reálný zájem o výstavbu rodinného domu. Předmětný 
pozemek přímo navazuje na zastavěné území a přiléhá k silnici. Záměr tak nevyvolává nároky na 
rozvoj dopravní ani technické infrastruktury. 

4. Prověření vymezení plochy pro zahradu s možností oplocení na pozemku p. č. 87/2  

 

Odůvodnění: 

Prověření vymezení zastavitelné plochy pro zahradu s možností oplocení na pozemku p. č. 87/2 v k. 
ú. Bříza na základě návrhu majitele pozemku, pana Romana Kunta. V zadní části tohoto pozemku je 
vymezena plocha přírodní, která neumožňuje oplocení a zřízení zahrady. Podnět vyvolává nutnost 
prověření vymezení lokálního biocentra tak, aby i v případě vymezení plochy pro oplocenou zahradu 
odpovídala výměra vnitřního prostředí biocentra požadavkům aktuální metodiky pro vymezování 
ÚSES.  



5. Kompenzační vypuštění části plochy ZP-03, zařazení do režimu zahrady – stav   

  

Odůvodnění: 

Pozemky v ploše ZP-03 jsou užívány jako zahrady za domy, není zde zájem a není zde ani urbanisticky 
vhodné rozvíjet obytnou zástavbu. Přeřazení části plochy do režimu zahrad představuje kompenzaci 
k ochraně zemědělské půdy vůči požadavkům č. 2 a 3. 

6. Kompenzační vypuštění části plochy ZP-07, zařazení do režimu zahrady – stav   

  

Odůvodnění: 

Pozemky v ploše ZP-07 jsou užívány jako zahrady, není zde zájem rozvíjet obytnou zástavbu. 
Přeřazení části plochy do režimu zahrad představuje kompenzaci k ochraně zemědělské půdy vůči 
požadavkům č. 2 a 3. 

 

 



7. Změnit způsob využití zemědělského areálu na smíšené funkce 

 

Odůvodnění: 

Zemědělský areál se nachází přímo v obytném sídle, nyní umožňuje i umístění intenzivnějších 
výrobních a skladovacích aktivit. Je žádoucí umožnit v něm rozvoj funkcí méně rizikových pro obytné 
prostředí obce, zároveň podporujících rozvoj funkce obytné a obslužné. 

8. Prověřit možnost sloučení hlavních výkresů ÚP Bříza 

Odůvodnění: 

Hlavní výkres ÚP Bříza je členěný na 6 dílčích výkresů: 

- Hlavní výkres 
- Koncepce dopravní infrastruktury 
- Koncepce technické infrastruktury 
- Koncepce uspořádání krajiny 
- Územní systém ekologické stability 
- Urbanistická koncepce 

Všechny výkresy přitom obsahují informace, které jsou obsažené v hlavním výkrese, popř. by je bylo 
možné do tohoto hlavního výkresu přenést. To by přispělo k lepší přehlednosti dokumentace a 
snadnější aplikovatelnosti. Zároveň by tato operace přinesla i snížení nákladů na zpracování změn 
územního plánu. 

9. Aktualizace zastavěného území 

Odůvodnění: 

Požadavek na provádění aktualizace zastavěného území v rámci komplexních změn územního plánu 
vyplývá z legislativních požadavků na obsah změn územních plánů. Jde o formální krok, v rámci 
kterého je v dokumentaci zohledněna dosavadní výstavba a změny v území. 

 

 


