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požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, případně dalších širších územních vztahů ,

Rozsah vlastního řešeného území je patrný z rozsahu mapových listů 1 : 5 000.
Jedná se o správní území obce Pustina, které sestává  z k.ú. Pustina.
Katastrální hranice obce sousedí s k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta, Libecina, Střemošice, Řepníky, Svařeň a  Brteč.
S okolními obcemi  je spojována pouze komunikačně  krajinnou zónou a ani v návrhovém období není počítáno s významným propojováním s touto obcí. 
Z politiky územního rozvoje nevyplývají žádné konkrétní úkoly pro řešené území.
Schválený   ÚP VÚC  Pardubického kraje neklade bezprostředně na území obce žádné zásadní  požadavky. 
V obci nejsou žádné lokality evidované  dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Je třeba rovněž řešit ochranu ovzduší, vod  a zneškodňování TDO.Jeho řešené území zahrnuje celé správní území obce – k.ú. Pustina. Zpracování územního plánu je důležitým krokem k obnově obce. ÚP má za úkol zhodnotit obec jako celek , včetně krajiny a stanovit možnosti jejího rozvoje. 
Zpracování územního plánu je důležitým krokem k obnově obce. ÚP má za úkol zhodnotit obec jako celek , včetně krajiny a stanovit možnosti jejího rozvoje. 

požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů,

Pro řešené území nebyly zpracovány územně analytické podklady.

požadavky na rozvoj území obce,

Obec Pustina  leží na jihozápadní části  okresu Ústí nad Orlicí v blízkosti jeho hranic s okresy Chrudim a Svitavy v  Pardubickém kraji. Dopravní dostupnost obce je po silnici III/35717 a III/35716.	
Obec  Pustina  je samosprávnou obcí náležející do území obce s rozšířenou  působností – města  Vysokého Mýta.
Navržená koncepce řešení ÚP bude vycházet  z  vyhodnocení  a  rozboru   stávajících   podmínek  hromadné  vsi,  která nebude  mít  ani  v budoucnu předpoklady pro výrazný nárůst obyvatelstva.
 Snahou  ÚP bude  řešit  jednotlivé  rozvržení  ploch  tak,aby  odpovídalo urbanistickým zásadám  a koncepci venkovského osídlení.

Bytová výstavba –individuální , soustředěná
Pro individuální bytovou výstavbu budou převzaty rozvojové plochy dle stávající US  - Pustina doplněné o relevantní (nenarušení urbanistické koncepce) aktuální zájmy vlastníků pozemků na stavbu rodinných domků a o další vhodné plochy. Bytové domy se v řešeném území nebudou navrhovat.

Rekreační výstavba
V rámci ploch bydlení bude možno provést změnu užívání na rekreační chalupu. 

Zemědělství a lesnictví
Případný rozvoj stávajících zemědělských provozů je možný jen za předpokladu neovlivňování vlastníků sousedních nemovitostí hlukem a zápachem. U stávajících zemědělských  provozů bude umožněno alternativní využití pro drobnou výrobu.

Výroba
Drobnou řemeslnou výrobu umožnit i v plochách, kde nebude v rozporu s hlavním způsobem využití plochy.
V obci nedochází ke kolizi jednotlivých funkčních ploch – bydlení, rekreace, občanské vybavenosti. Zemědělská výroba je  v současné době v obci již zastoupena pouze soukromou farmou,  která  je v dostatečné vzdálenosti od sledovaných objektů hygienické ochrany. 
Hygienické  závady  v území v současné době nejsou.
Je třeba využít stávajících urbanistických a přírodních podmínek pro další rozvoj obce.
V zájmovém území se nenachází  chráněná území  evidované dle zákona  o ochraně přírody a krajiny ani významné krajinné prvky.


požadavky na plošné a prostorové uspořádání území ( urbanistickou koncepci  a koncepci uspořádání krajiny),

Urbanistická koncepce .
Hlavním cílem rozvoje území je stabilizace a rozvoj funkce bydlení a podnikání za předpokladu ekologické stability, zlepšení dopravního a technického vybavení území.
Úkolem územního plánu je koordinovat všechny složky území.
Struktura ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulativy jsou ponechány na návrhu zpracovatele avšak s ohledem na vyhlášku č. 501/2006 Sb. Specifické plochy s rozdílným způsobem využití musí zahrnovat kompletně celé řešené území ( bez ploch územních rezerv).

       Koncepce uspořádání krajiny .
Navrhnout začlenění výrobních objektů do krajiny.
Navrhnout rozčlenění bloků zemědělských pozemků travnatými mezemi, zřízení souvislých pásů luk podél potoků a zatravněných protierozních pásů.  Navrhnout rozšíření lesních ploch na chudší zemědělskou půdu a v plochách nevhodných k zemědělskému obdělávání.

        Hlavní zásady rozvoje obce :
·	Urbanistická struktura a prostorové vazby musí respektovat historický vývoj osídlení  obce .
·	Bude  obnovován skelet prostupnosti zastavěného  území ve vazbě na   historické  cesty, pěšiny  a meze  v přilehlé  krajině. je  tím   sledováno  umocnění  symbiózy  zastavěného území  s  krajinou  a  přírodou.
·	Navržená  rozloha zastavěného  území a způsob zástavby bude odpovídat v podstatě stávajícímu stavu s  tím, že se navrhují nové plochy pro obytnou zástavbu.  Malý počet  obyvatelstva na  jedné straně podporuje  tendenci  typické  vesnické  pospolitosti  s charakteristickými   sousedskými  vztahy,  pocit  odpovědnosti  jednotlivců  za věci  veřejné atd., na straně druhé  jde však o malý lidský potenciál  nutný pro celkovou obnovu vesnice.
·	Celková prostorová kompozice spolu s navrženými architektonicky stavebními regulativy budou podmínkou pro obnovu charakteristického výrazu obce a  čitelnosti  kontinuity vývoje osídlení.
·	Je třeba respektovat a chránit všechny prvky ÚSES, které budou součástí závazné části ÚP – Pustina.

požadavky na řešení veřejné infrastruktury,

·	požadavky na řešení koncepce dopravy :

Komunikační řešení  zůstává bez větších  změn. 

	Obecné požadavky na řešení koncepce dopravy :
·	Respektovat ochranná pásma dopravních staveb s ohledem na navrhovanou zástavbu
·	Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí
·	Nové křižovatky navrhovat v místech s dostatečnými rozhledovými poměry
·	Nové křižovatky navrhovat s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací

Širší vztahy :
Z hlediska dopravy se obec Pustina nachází v málo významném území. Je zde zastoupena pouze silniční doprava. Řešené území se nachází jižně od Vysokého Mýta, obcí prochází málo frekventovaná silnice III/35717 a po okraji k.ú. pak silnice III/35716.

         Silniční doprava
Silniční doprava má pro obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Stávající silnice III. tř. zůstane  i nadále ve stejné  trase,  bude ji však v některých místech třeba šířkově upravit.
Na základě sčítání intenzity dopravy je možno stanovit, že se zde jedná o dopravu hospodářskou až smíšenou s minimální intenzitou. Neočekává se ani do budoucna podstatný nárůst.

	Místní komunikace :
Hlavní komunikací, sloužící dopravní obsluze v obci, je průtah státní silnice III. třídy, většina obce se rozkládá právě kolem tohoto průtahu. Na státní silnici navazují místní komunikace různé délky a různých parametrů. Je třeba počítat s jejich technickou úpravou a zejména stavební úpravou spočívající v podchycení povrchových vod, aby nedocházelo k jejich vytékání na silniční pozemky, dále počítat s opatřením spočívajícím ve zlepšení rozhledových poměrů těchto komunikací.

Komunikace pro pěší :
Chodníky  v obci prakticky nejsou  vybudovány. Alespoň jednostranný chodník by se měl řešit při průtahu státní silnice III/35717 obcí. 

Parkování a odstavování vozidel  :
Parkování je většinou na soukromých pozemcích, v profilu místních komunikací. Větší mimouliční parkoviště v obci není a z důvodu minimální poptávky po dalších parkovacích stáních ani není nutné a nebude tedy navrhováno.
Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastních pozemcích.

Hromadná doprava osob :
Je prováděna  pouze prostředky autobusové  dopravy.
Na dálkové spoje je možno přistoupit ve Vysokém Mýtě.
Zastávka je v obci jedna centrální u Obecního úřadu, je vybavena přístřeškem. 
	
Dopravní závady :
V řešeném území není, s ohledem na dopravní zatížení, výrazných a nadměrně nebezpečných dopravních závad.
Za dopravně závadné lze považovat výškové a šířkové parametry některých místních komunikací .

Je třeba vyznačit ochranná pásma jednotlivých druhů doprav, čísla komunikací.

	Železniční doprava :

Nejbližší železniční zastávka je ve Džbánkově u Vysokého Mýta a ve Vysokém Mýtě na trati 016.
·	Požadavky na řešení koncepce technického vybavení :

Zásobování vodou :
Obec má vybudovaný systém zásobování vodou. Je součástí skupinového vodovodu Javorník. Jedná se o zdroj Javorníček s čerpací stanicí a vodojem Libecina.
Posoudit dostatečnost kapacity vodních zdrojů a vodojemů i pro navrhovaný rozvoj území. Navrhnout připojení rozvojových lokalit na veřejný vodovod.

      Kanalizace a ČOV :
Obec nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci s čištěním odpadních vod. Podél páteřní komunikace je vybudována dešťová kanalizace, která svádí zachycené vody dešťové ze zpevněných ploch a svádí je pod obec do příkopu.
Je třeba  řešit a navrhnout  odkanalizování objektů a  čištění odpadních vod v souladu s vodním zákonem  a s ohledem na  Program rozvoje vodovodů a kanalizací do r. 2015 a závěry tohoto materiálu do ÚP zapracovat.  


     Vodní toky a vodní plochy
Nebudou navrhovány další stavební úpravy toků, je doporučeno pouze doplnění zeleně a tím toky více zapojit do krajiny.
Zájmové území se nachází v povodí Loučné, dílčího povodí  potoka  Svařeňka č. hydrolog. Pořadí 1 – 03 – 02 – 063, plocha povodí 19, 653 km.2 , správce  Zemědělská vodohospodářská správa .Vlastní území odvodňuje meliorační  svodnice, která protéká severozápadním směrem a stává se přítokem Svařeňky.
Území se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Kvalita vody je dle rozkolísaných průtokových poměrů velmi variabilní. Průtoky v toku se řádově pohybují v desetinách l/s i l/s. Dle koncentrace znečišťujících  látek a průtokových poměrů lze kvalitu vody charakterizovat dle ČSN 757221 na tř. IV.
Vzhledem k přilehlé zástavbě nebude pravděpodobně možné provést kapacitní úpravy koryta ve smyslu zkapacitnění stavebními úpravami. Lze však zvážit úpravu odtoku v kombinaci s retenčními nádržemi  nad obcí. Úpravy odtoku se musí provádět v souladu s budováním kvalitního kanalizačního systému.
Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 8 m, u drobných toků 6 m od břehové čáry. Současně není dovoleno v tomto pruhu umísťování staveb nesloužících bezprostředně provozu na tocích do vzdálenosti 20 m od břehové čáry.

          Elektrorozvody :    
Obec je napájena elektrickou energií vrchním distribučním primerním rozvodným systémem 35 kV, vrchním vedením VN z rozvodny 110/35 kV Tuněchody. Z linky VN je napojena vrchní odbočka pro transformační stanici obce.
Dle potřeb rozvoje území navrhnout případné nové trafostanice, případně posílení stávajících, včetně přípojek na hlavní vedení.

       Spoje, telekomunikace, radiokomunikace :
Veškerá nová telekomunikační vedení budou umístěna v zastavěné části pod zemí.

        Zásobování teplem :
 V současné  době je obec  již plynofikována . Vytápění stávajících objektů  se  provádí  tedy buď zemním plynem nebo ještě v některých případech lokálně  pomocí pevných  paliv nebo  elektricky  /noční  proud/.  Za  lokální  vytápění  se považuje i  ústřední vytápěcí zařízení  se zdrojem tepla o výkonu  do 50 kW  ( např. v rod. domcích).
 Do budoucna uvažovat  s vytápěním zemním plynem nebo s ekologickým vytápěním dřevem nebo elektřinou a dále alternativními zdroji  jako je dřevní hmota, systémy využívající sluneční energii, elektřina a tepelná čerpadla apod.
Zásobování plynem  :
Obec byla plynofikována  dle PD plynofikace jako součást plynovodu pro obce Řepníky, Pustina, Zádolí,a Libecina ze stávající VTL / STL regulační stanice Luže a to středotlakým plynovodem.
Celé území obce je tedy již plynofikováno a  budou budovány pouze nově navržené plynovodní řady pro navržené rozvojové plochy.  

·	Požadavky na řešení koncepce občanského vybavení :

Zdravotnictví a sociální zabezpečení :
Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu.  Nejbližší  zdravotnická a sociální zařízení jsou  ve Vysokém Mýtě.

	Školství a zařízení pro volný čas mládeže :
Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu -  MŠ  a  ZŠ I. stupně   se využívají v Řepníkách a II. stupeň ZŠ pak  ve Vysokém Mýtě.

	Obchod, veřejné stravování, ubytování, cestovní ruch :
Z hlediska maloobchodu, veřejného stravování ani cestovního ruchu  nejsou zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu – soukromá  prodejna smíšeného zboží v objektu OÚ.

	Kultura  a církev :
Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu – společenský sál s výčepem v budově OÚ se zasedací místností a obecní knihovnou..
V obci není kostel ani kaple, obec spadá do farnosti v Řepníkách, kde je také hřbitov.

	Služby obyvatelstvu :
Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu.Rozvoj služeb umožnit v plochách s rozdílným způsobem využití, kde provoz služeb nebude v rozporu s jejich hlavním využitím.

	Sportovní zařízení pro využití volného času .
V obci nejsou žádná zařízení ani plochy pro sport a rekreaci. Je třeba tedy tato plochy navrhnout v ÚP.

	Veřejná prostranství :
Věnovat  pozornost vytvoření veřejných prostranství v centru obce a prostupnost pro pěší v zastavěném území a do krajiny a ve vlastní krajině.


požadavky na ochranu a  rozvoj hodnot území,

·	Historické, kulturní, urbanistické hodnoty
·	Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem
Pro upevnění identity v řešeném území bude třeba respektovat dochované stavby a soubory staveb, dokumentující jednotlivá stádia vývoje osídlení.



V obci  se nenachází žádná  kulturní památka.

Objekty vykazující památkové hodnoty :
-	Dům č.p. 14 ( st.p.č. 39)
-	Zvonička na návsi
-	Ukřižování u zvoničky
-	Bývalý vrchnostenský dvůr ( st. p.č. 1/1 a 1/2 )
-	Usedlost č.p. 7 (st. p. č. 31 )
-	Usedlost č.p. 20 ( st.p.č. 45 )

Pustina nebude navrhována k prohlášení za vesnickou památkovou zónu.

Výše jmenované kulturní a historické objekty tvoří dědictví, které je nutno přísně střežit, chránit a rozumným způsobem využít. Chránit a udržovat je třeba rovněž veškeré drobné sakrální objekty v obci a v polích. 
Zastavěné území  Pustina  je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu  § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, protože je trvale osídleno nejméně od  12. století. Postup při stavební nebo jiné činnosti, která by mohla ohrozit provádění archeologických výzkumů, na území s archeologickými nálezy upravuje odst. 2 § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
	Urbanistické hodnoty 

Respektovat urbanistickou strukturu obce a historickou zástavbu v obci.
	Přírodní hodnoty
	Ochrana ovzduší :

Musí být chráněno a zlepšováno životní prostředí v obci, která je již plynofikována a je tedy třeba dokončit postupné připojení obyvatelstva na zemní plyn, aby bylo eliminováno v současnosti největší znečišťování ovzduší- ze zdrojů domovních topenišť na pevná paliva. Nové větší zdroje znečištění ovzduší se nepředpokládají.

	Ochrana vod :

Vodní toky  a plochy budou v co největší možné míře ponechány volné , nezatrubněné.
Území náleží do povodí Loučné,respektive  potoka. svařeňka Je třeba doplnit stávající kanalizační síť a řešit čištění odpadních vod.
Řešené území je v CHOPAV Východočeská křída, jehož omezení je třeba respektovat. Zakreslit a respektovat platná ochranná pásma vodních zdrojů ( koordinační výkres).

	Zeleň :

Chránit stávající zeleň v zastavěné části obce a na vhodných plochách navrhnout její doplnění pro využití jako veřejná zeleň ( v rámci veřejných prostranství ) a pro propojení se zelení v okolí zastavěného území.


	Chráněná území, významné krajinné prvky :

V řešeném území se  nenacházejí CHÚ evidovaná dle zákona o ochraně přírody a krajiny ani významné krajinné prvky.

Je třeba chránit přírodní prostředí v řešeném území.

	Systém ekologické stability :

Pro zabezpečení udržitelného rozvoje území, úrodnosti a zajištění přiměřeného prostředí v řešeném území je třeba zachovat ráz krajiny, vodních toků a jejich retenční schopnost. 
Navrhnout vymezení jednotlivých prvků místního  územního systému ekologické stability. ÚSES vymezit a zapracovat v návaznosti na regionální ÚSES. Koordinovat návrh vymezení ÚSES s ostatními funkcemi a zájmy v řešeném území ( případně v navazujícím území), zejména s ohledem na řešení zeleně v zastavěném území a na řešení krajiny. 
Upřesnit prvky ÚSES na průběh hranic pozemků a morfologii terénu.
V rámci návrhu ÚSES upřednostnit protierozní opatření, která zamezí vodní erozi a splachům půdy.

	Ochrana zemědělského půdního fondu :

Řešit závažný problém zemědělské krajiny spočívající ve značně poškozené stabilitě, způsobené scelováním pozemků a následným nevhodným hospodařením, návrhem interakčních prvků v krajině.
Ochrana ZPF bude řešena dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a 
doplňků, o  ochraně zemědělského půdního fondu. Pro nezemědělské účely je třeba  
použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně 
využívané pozemky v současně   zastavěném území obce nebo na nezastavěných    
plochách stavebních pozemků, stavební proluky a   plochy získané zbořením budov.
K omezení vodní a větrné eroze řešit protierozní opatření včetně návrhu, ze kterého   
vyplyne potřeba následné změny druhů pozemků. Navrhnout obnovu a zřízení liniové 
zeleně a remízků.
Komplexní pozemkové úpravy se prozatím v obci nezpracovávají

	Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa :

V řešeném území je nepříznivý poměr lesa. Nedoporučuje se žádný zábor.Ochrana pozemků plnících funkce lesa musí být v plném rozsahu dle zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění ( lesní zákon).
Nebude prováděna žádná výstavba na lesní půdě, v pásmu 50 m od okraje lesních porostů velmi omezeně, a to za podmínek, které výše uvedený zákon stanovuje.
ÚPO bude obsahovat  všeobecné údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa 
(PUPFL)- výměra a rozložení lesů v území, lesnatost, členění lesa podle kategorií lesa. 


požadavky na veřejně prospěšné stavby , veřejně prospěšná opatření a asanace,

Plochy veřejně prospěšných staveb budou vymezeny v samostatném výkresu. Výkres bude obsahovat pouze vlastní řešené území.

Veřejně prospěšné stavby ( dále jen VPS) budou děleny na:
·	plochy VPS, pro které lze vyvlastnit, tj. VPS pro dopravní a technickou infrastrukturu
·	plochy VPS, pro které nelze vyvlastnit, tj. VPS pro občanské vybavení.

Veřejně prospěšná opatření 
Plochy veřejně prospěšných opatření  (dále jen VPO) budou členěny na :
	VPO ke snížení ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami

VPO ke snížení retenčních schopností krajiny
VPO k založení prvků územního systému ekologické stability
	VPO pro ochranu archeologického dědictví


Asanace (ozdravění) území
Požadavky na asanace vyplynou z navrhovaného řešení


další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

Požadavky na ochranu  veřejného zdraví :

Ochrana proti hluku :
Nejvýznamnějším zdrojem hluku v řešeném území je automobilová doprava. Intenzity dopravy jsou zde však nízké. Ani na silnici II/357 nedosahují intenzity dopravy vysokých hodnot.

Požadavky z hlediska  protipožární ochrany:
Respektovat odběrná místa požární vody z vodních ploch a toků a odběrná místa vodovodní sítě. Doplnit v případě potřeby odběrná místa požární vody u nových rozvojových ploch.
Přístupové komunikace musí splňovat podmínky pro příjezd a přístup požární techniky a integrovaného záchranného systému.

 Požadavky civilní ochrany  :
Z hlediska civilní ochrany nepatří řešené území k územím nacházejícím se v blízkosti stálého ohrožení. Budou respektovány a splněny požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
	Zabezpečit individuální a kolektivní ochranu obyvatelstva a skladování materiálu CO a humanitární pomoci:

-	Individuální ochrana – zabezpečení skladových prostor pro uložení materiálu CO a humanitární pomoci dle vlastních podmínek.
-	Kolektivní ochrana – hlavní požadavek je kladen na zabezpečení ukrytí všech kategorií ukrývaných osob ( obyvatelstva, žactva, zaměstnanců) v improvizovaných úkrytech budovaných svépomocí ( Metodická pomůcka MV _GŘ HZS „ Sebeobrana obyvatelstva“ z r. 2001).
-	Evakuace obyvatelstva
-	Způsob vyrozumění dotčených obyvatel o hrozícím nebezpečí
-	Určení místa shromáždění evakuovaných a způsobu jejich přepravy do místa nouzového ubytování
-	Nouzové ubytování a stravování
-	Stanovit objekty s vhodnou kapacitou pro nouzové ubytování a stravování evakuovaných.
-	Snížení účinnosti kontaminace:
-	Vymezit plochy pro uskladnění kontaminovaného materiálu do doby jeho odstranění, pokud možno mimo zastavěné území.
Uvedená opatření  je třeba řešit v závislosti na analýze rizik vzniku mimořádné a krizové situace v obci.
Řešení bude zpracováno do textové části a do odůvodnění ÚP.

            Požadavky obrany a bezpečnost státu :
Zvláštní podmínky z hlediska obrany státu nejsou známy.

     Požadavky na ochranu  ložisek nerostných surovin :
V řešeném území se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin a není tedy třeba s nimi uvažovat a řešit jejich těžbu.

	Požadavky geologické stavby území :
Poddolovaná území :
Poddolovaná území v řešeném území nejsou evidována

	Sesuvná území :

Sesuvná území nejsou v řešeném území evidována.

      Ochrana před povodněmi :
Na území obce východně od současně zastavěného území jsou na svahu provedeny protierozní opatření , zamezující splachům orné půdy.
Na základě požadavku OÚ Pustina byla v r. 2006  vypracována Protipovodňová ochrana obce Pustina – AGROPROJEKCE s.r.o.  Litomyšl, která bude do ÚP Pustina zapracována.
V obci není  stanovené záplavové území.

     Ochrana před rizikovými přírodními jevy :

Větrná a vodní eroze :
V lokalitách s nebezpečím eroze navrhnout protierozní opatření

Radonové riziko :
Řešené území se nachází v prostoru nízkého radonového rizika.
U nové zástavby bude nutné prověřit konkrétní hodnoty objemové aktivity radonu z podloží stavby a případně provést  protiradonová opatření. Návrh zastavitelných ploch není radonovým rizikem omezen.


Odstraňování odpadků domovních a průmyslových :
Odpady budou odváženy na řízenou skládku v rámci regionu. V řešeném území se nepředpokládá žádná skládka. Nutno pokračovat ve třídění odpadu a jeho separovaném sběru.


požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území,

V řešeném území se uplatňuje střet zájmů na  rozvojových plochách (zastavitelných plochách) s ochranou zemědělského půdního fondu, dále s podmínkami ochrany CHOPAV Východočeská křída.

Problémy v řešeném území jsou následující :

	Nedostatečné odkanalizování  a čištění odpadních vod

Vodní a větrná eroze


požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose,

Řešené území se nachází mimo rozvojové oblasti i mimo rozvojové osy ( dopravní obslužnost území), řemeslnou výrobu, doplňkový rekreační sport a technickou vybavenost budou navrženy v návaznosti na urbanisticky vhodné řešení území, tj. v návaznosti na zastavěné území a jeho části v jednotlivých částech obce a v souladu s urbanistickou strukturou. Přitom budou koordinovány všechny limity využití území.
Ve volné krajině nebudou vznikat žádná nová sídliště.
U lokalit , které jsou ohroženy zaplavováním povrchovou vodou a splachem ornice z výše položených zemědělských pozemků budou zohledněny odtokové poměry a  případně navržena přiměřená protierozní opatření např. z ochranných pásů zeleně, pomocí příkopů a suchých poldrů.
Návrh vymezení zastavitelných ploch bude, v souladu s § 18 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., zdůvodněn s ohledem na potenciál rozvoje území a míru zastavěného území.


požadavky na vymezení ploch  a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií,

Nejsou žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií.


požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem,

Nejsou žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územním plánem.


požadavky na vyhodnocení  vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování  vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast,

V návaznosti na § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb. je třeba se při řešené územního plánu zabývat jednotlivými oblastmi udržitelného rozvoje území a v odůvodnění územního plánu popsat, jak byly v řešení územního plánu jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje území konkrétně zabezpečeny.
Vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo z hlediska významného vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast se nepředpokládá, protože územní plán Pustina nepřinese žádné zvláštní nové zátěže na životní prostředí. Evropsky významné lokality ani ptačí oblast se v řešeném území nenachází. Cílem a úkolem územního plánu bude naopak zátěže životního prostředí omezovat a mírnit řešení řešením odkanalizování a čištěním odpadních vod, omezením vodní a větrné eroze, vytvořením předpokladů pro ekologické vytápění apod.


případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant,

ÚP -  Pustina   bude zpracován dle zákona 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. bez konceptu a variantních řešení, neboť se nejedná o příliš složité území a velkou obec.


požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání  obsahu jejich odůvodnění s ohledem  na charakter území a problémy k řešení  včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

Bude vypracován ÚP v rozsahu dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci  včetně návrhů regulativů územního rozvoje.
	
ÚP - Pustina   bude obsahovat :
Vlastní územní plán :
	Průvodní zprávu
	Výkres základního členění území 				1 :  5 000

Hlavní výkres  						1 :  5 000
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 :  5 000
Odůvodnění:
	Textovou část
	Koordinační výkres 					1 :  5 000

Výkres širších vztahů					1 : 25 000
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu		1 :  5 000


Návrh  ÚP – Pustina  bude vypracován ve třech vyhotoveních, následně čistopis ve čtyřech vyhotoveních dle MINIS digitálně..






