
Informace zastupitelstva ke zvažovanému pořízení
nového územního plánu obce Březina

Na základě výzvy zastupitelstva k předběžnému zjišťování požadovaných změn územního plánu se
sešlo celkově 24 požadavků na změnu územního plánu, tedy množství, které hodně zaostalo za
očekáváním vedení obce. O jaké změny bylo žádáno?

• Změny využití územních rezerv – individuální výstavba
Nejvíce požadavků (13) bylo vzneseno k lokalitám územních rezerv současného územního
plánu, a to především lokalit R03 a R04. Požadavek změnit pozemky v těchto lokalitách na
pozemky  určené  pro  individuální  výstavbu  však  ani  v  jednom  případě  nebyl  podložen
návrhem řešení, jak tyto lokality dopravně obsluhovat, což je základním problémem těchto
územních rezerv, který se řešil již při pořizování územního plánu platného od roku 2014. 

• Změny využití mimo územní rezervy - individuální výstavba
Bylo vzneseno 5 požadavků na změnu využití mimo územní rezervy a to pro individuální
výstavbu. Některé požadavky byly reálné, některé méně a některé naprosto neodpovídaly
požadavkům na rozvoj území.

• Změny využití mimo územní rezervy – bez nároků na výstavbu
Bylo  vzneseno  6  požadavků  na  změnu  využití  mimo  územní  rezervy  a  to  většinou  na
zahrady či jiná území bez nároku na jakoukoliv výstavbu. 

Na základě všech požadavků byla odborně prověřena kapacita vodního zdroje a kapacita čističky
odpadních vod. Bylo konstatováno, že vodní zdroje jsou pro současný počet obyvatel dostačující,
bude  však  zapotřebí  hledat  nové  zdroje  vody.  Podstatným  problémem,  který  brání  dalšímu
rozšiřování obce je kapacita čističky odpadních vod (počet tzv. ekvivalentních obyvatel). Ta nebyla
projektována a stavěna pro takový nárůst obyvatel, kterým naše obec prošla a aktuálně jsme již na
hranici maximální kapacity čističky. Zbývající kapacity v řádů procent musí být rezervovány pro
rozestavěné  domy a  možnou  výstavbu  zanesenou  v  současném územním plánu,  stejně  tak  pro
plánované rozšíření školy a školky. Rozšíření čističky odpadních vod není aktuálně připravováno a
dle prvotních odhadů se náklady budou pohybovat v řádech milionů korun.

Přijatelných požadavků na změnu územního plánu se sešla menšina, neboť u některých pozemků
není vyřešena dopravní obslužnost (viz územní rezervy), jinde nebylo vyřešeno napojení na další
sítě či z pohledu územního plánování neodpovídala změna požadavkům na vhodný rozvoj území.
Finanční  náročnost  pořízení  změny  územního  plánu  obce  by  znamenala,  že  každý  jednotlivý
požadavek by přišel  obec  na  desítky  tisíc  korun a  zpětně  by  obci  nepřinesl  skoro  žádný zisk,
například v podobě daní z nemovitosti či trvalého pobytu, což je v době, kdy obec vstupuje do fáze
výstavby nové školy/školky a chodníků, nepředstavitelné.

Z výše uvedených důvodů se zastupitelstvo obce rozhodlo, že nebude pokračovat v přípravách
na pořízení změny územního plánu obce Březina a v platnosti tak zůstává územní plán obce z
roku 2014 včetně změny č. 1 z roku 2016.

Dne 12. února 2020 Mgr. Martin Habáň, starosta obce


