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1.

Postup při pořízení územního plánu
Pořízení nového územního plánu (dále jen „ÚP“) Václavice mělo tento harmonogram1:
- usnesení o pořízení změny: 4. 2. 2013, usnesení OZ 4. 2. 2013, bod č. 2
- odevzdání P+R: 4. 3. 2014
- zahájení projednání zadání: 3. 9. 2013, písemnost spisová značka ÚP 01-2013
- schválení zadání: 7. 10. 2013, usnesení OZ 7. 10. 2013, bod č. 9/2
- odevzdání návrhu pro společní jednání podle ust. §50 stavebního zákona: 22. 9. 2014
- zahájení projednání návrhu: 22. 9. 2014
- termín společného projednání návrhu dle ust. §50: 23. 10. 2014
- návrh na zahájení řízení o rozporu dle ust. §4 odst. 8 stavebního zákona: 22. 4. 2015
- parafování dohody o řešení rozporu na úrovní vedoucích odborů MMR a MD: 29. 9. 2015
- vydání stanoviska dle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona (stanovisko SEA): 6. 5. 2016
- vydání stanoviska NOÚP: 2. 9. 2019
- odevzdání návrhu pro řízení podle ust. §52 stavebního zákona: 28. 7. 2020
- zahájení řízení o návrhu: 28. 7. 2020
- termín na námitky, připomínky a stanoviska: 7. 9. 2020
- vypořádání námitek a připomínek uplatněných během veřejného projednání: 17. 9. 2020
- odeslání žádosti o stanoviska dotčených orgánů a KÚ dle ust. § 53 SZ: 17. 9. 2020
- termín na stanoviska dotčených orgánů a KÚ dle ust. § 53 SZ: 17. 10. 2020
- vydání územního plánu v zastupitelstvu obce: 2. 11. 2020
- nabytí účinnosti územního plánu Václavice: 19. 11. 2020.

1

Jen po důležitých milnících a jako podklad pro vyplnění registračního listu.
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2.

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

Soulad s politikou územního rozvoje (PÚR)
Politika územního rozvoje ČR (PÚR), schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 ve
znění Aktualizace č. 1 PÚR ČR schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, obsahuje
republikové priority územního plánování, stanovené k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Tyto republikové priority územního plánování jsou určeny ke konkretizaci obecně formulovaných cílů a
úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj v územně plánovací činnosti obcí, kterou
jsou stanovovány podmínky pro změny v konkrétním území.
Z hlediska rozvoje obce a ochrany hodnot území obce Václavice se nechá konstatovat, že
z Politiky územního rozvoje (dále jen „PÚR“) ČR 2008 bylo pro obec Václavice dodrženo následující:
 povinnost respektovat obecně platné republikové priority pro územní plánování dle kap. 2.2
této politiky, byly řešením ÚP zcela naplňovány (např. ve veřejném zájmu byly chráněny a
rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví- vymezením hodnot a podmínek využití kapitoly 6,
vytvořeny byly podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu, vytvořeny byly podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastrukturyvymezením podmínek využití kapitoly 6 a výstupních limitů). Dle podmínky stanovené pro
rozvojovou osu OS6 Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko
(Linec), bod (57) na str. 26 PÚR ČR 2008 ÚP nevylučuje trasování komunikací dopravní
infrastruktury ve svém správním území.


podmínka pro rozhodování v území a úkoly pro územní plánování stanovené politikou pro záměr
multimodálního koridoru M1 Praha – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko (Linec) bod (82) na
str. 41 PÚR ČR 2008 je splněna tím, že ÚP vymezil koridory dopravní infrastruktury K.DI.1 –
K.DI.5 pro dálnici D3 a silnici II/112, Václavickou spojku.



podmínka pro rozhodování v území a úkoly pro územní plánování stanovené politikou pro záměr
železničního koridoru C-E551 Praha – Benešov – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – Horní
Dvořiště – hranice ČR (Linec) dle bodu (85) na str. 42 PÚR ČR 2008, který je sice vymezen PÚR
v obecné rovině i přes Václavice, ale v rámci podrobnější dokumentace je reálně veden přes
sousední Benešov a nezasahuje do správního území. ÚP nevylučuje trasování dopravní
železniční infrastruktury ve svém správním území. V tuto chvíli je dokumentace pro trasování
koridoru v natolik rozpracované verzi, že vedení koridoru železnice skrze správní území obce
Václavice se jeví jako zbytečná blokace území.



podmínka pro rozhodování v území a úkoly pro územní plánování stanovené politikou pro záměr
dálnice D3 (bod (98) PÚR na str. 44), který do řešeného území zasahuje v jeho západní části.
ÚP vymezil koridory dopravní infrastruktury K.DI.1 – K.DI.5 pro dálnici D3 a silnici II/112,
Václavickou spojku.



ÚP Václavice v souladu s politikou územního rozvoje:
vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území a přitom se
soustředí zejména:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability (například
grafickým vymezením různých ploch o různé ekologické stabilitě v krajině;
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b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu (ponechává významné přírodní hodnoty ve svém
statutu jako nezastavitelné);
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a
omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel (jasným vymezením urbanistických hodnot a
jasnou definicí zastavitelných ploch s umístěním zástavby)
d) upřesnění a zapracování do ÚPD obce cílové charakteristiky krajiny (vymezením ploch o
různých ekologických stabilitách v krajině);
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů (stanovením podmínek pro
technickou infrastrukturu),


vytváří podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách, kdy Václavice
leží de jure v krajské rozvojové oblasti OBk6 Benešov, ale zároveň i v upřesněné rozvojové
ose OS6, a přitom se soustředí zejména:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhuje přiměřený rozvoj
sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení
veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců a pásů
kolem obytných souborů. ÚP požaduje vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou
a zabezpečuje návrhem cestní sítě dostatečnou prostupnost krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické
celistvosti sídel, s cílem zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném
území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech
před výstavbou ve volné krajině (děje se tak, že významné rozvojové plochy jsou
podmíněny zpracování územní studie, požadavky na posílení systému technické
infrastruktury), vyšší procento volné zeleně v zastavěném území (jsou vymezeny
minimální velikosti stavebních parcel a plochy veřejné a soukromé zeleně);
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace – vytvořeny jsou
podmínky k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech poznávací a
kongresové turistiky, cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek,
rekreace ve vazbě na vodní plochy, krátkodobé rekreace především nekomerčních forem
(podmínky využití umožňují na plochách bydlení a občanské vybavenosti tyto druhy
funkčních náplní. Ve volné krajině jsou pak vymezeny cestní sítě a ÚP umožňuje i
trasování cestní sítě kdekoliv v krajině),
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu,
strategických služeb (znalostní ekonomika)- podmínky využití nebrání takovým činnostem
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškozen - jsou vymezeny
plochy s vyšší ekologickou stabilitou;
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s
cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území - podmínky využití
umožňují realizovat ekologická centra a naučné stezky
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování
energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských
činností v ostatním území kraje - rozvojové plochy jsou podmíněny napojením na již
existující infrastrukturu.
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ÚP podporuje zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Jihočeského a hl. m.
Prahy s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje tím, že ÚP
vymezuje koridory dopravní infrastruktury K.DI.1 – K.DI.5 pro dálnici D3 a silnici II/112,
Václavickou spojku.



ÚP respektuje zásady na vymezenou krajskou rozvojovou oblast OBk6 Benešov respektováním
nadřazených limitů, ÚP vymezuje koridory dopravní infrastruktury K.DI.1 – K.DI.5 pro dálnici D3
a silnici II/112, Václavickou spojku.



ÚP ověřil rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovil směry jejich využití s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu a s ohledem na limity rozvoje území a
ochranu krajiny.



ÚP respektuje požadavky na ochranu a upřesnění vymezení skladebných částí ÚSES (tj. zde
regionálního biokoridoru 1219, 1221).



ÚP respektuje vymezené regionální prvky ÚSES.

Soulad s územně plánovací dokumentací (ÚPD) vydanou krajem
Platnou územně plánovací dokumentací kraje jsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
(ZÚR SK) vydané dne 7. 2. 2012, ve znění 2. aktualizace, která byla vydaná dne 26. 4. 2018.
Tato dokumentace je závazná ve stanoveném rozsahu pro ÚP obcí v záležitostech nadmístního
významu. Jejím základním cílem je navrhnout nejvhodnější využití vymezeného území, řešení dopravy a
technické infrastruktury a jejich vzájemné uspořádání a vazby. Účelem je vytvářet podmínky pro rozvoj
území, zabezpečit soulad jednotlivých činností v území, omezit na přípustnou míru jejich negativní
vlivy, zajistit předpoklady pro zlepšování kvality životního prostředí, pro ochranu přírody a krajiny,
umožňovat pouze přiměřené využívání neobnovitelných přírodních zdrojů a zachovávat kvalitativní
ukazatele obnovitelných přírodních zdrojů.
Ze ZÚR Středočeského kraje vyplývá pro řešené území následující. Vybrané body, včetně jejich
značení, vyplývají z členění struktury textové části Zásad územního rozvoje kraje a jedná se o body,
které musejí být s ohledem na povahu územního plánu okomentovány.

1) Z HLEDISKA PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel jsou nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné
úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, eliminovány formou rozvoje potřebné
veřejné infrastruktury (občanská vybavenost, plochy bydlení, plochy a koridory technické a dopravní
infrastruktury), úměrných významu obce a jejím potenciálním rozvojovým možnostem. Samotné
stanovení podmínek využití pak umožňuje určitou flexibilitu pro správní rozhodování v případech další
potřeby vymezení infrastruktury tam, kde tato není v grafice hlavního výkresu exaktně vyjádřena.
Disparity v oblasti nabídky služeb pro rozmach bytové zástavby jsou eliminovány nabídkou
nových rozvojových ploch (vybavenost). Pro podporu zaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti
obyvatel jsou ponechány a nově vymezeny plochy výroby a skladování.
Z hlediska ochrany přírodních hodnot v území kraje jsou respektovány podmínky využití
posílením významu ekologické stability krajiny prostřednictvím vymezených prvků územního systému
ekologické stability (dále též jen „ÚSES“), pro které jsou tam, kde je to požadováno, navržena veřejně
prospěšná opatření a tím vytvořeny podmínky pro jejich založení a fungování. Řešené území je také
dotčeno vymezenými VPO - regionálním prvky ÚSES.
Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v území jsou
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podpořena a vytvořena územní opatření (nové vodní plochy, podmínka centrálního zásobování vodou a
odkanalizování pro většinu lokalit, apod.), která povedou ke zvýšení retenčních schopností území, s
cílem zabezpečit ochranu zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí potřeby kraje.
Z hlediska ochrany zemědělské a lesní půdy je zajištěna ochrana před vodní a větrnou erozí,
před svahovými deformacemi vymezením pásů ploch smíšených nezastavěného území, ploch trvalých
travních porostů a také ploch vodních, s cílem zachovat hodnoty území pro zemědělské a lesní
hospodaření a podporovat zejména ekologické a ekonomické přínosy těchto hospodářských činností.
Z hlediska ochrany, zachování, udržení jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k
vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Střední Čechy jsou omezeny urbanistické zásahy
do krajiny a podpořen je především samotný rozvoj sídel před solitérně umisťovanými stavbami ve
volné krajině.

2) Z HLEDISKA UPŘESNĚNÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS, VYMEZENÝCH V PÚR A
VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU


Rozvojová oblast OBk6 Benešov
Bod (48) Rozvojová oblast je vymezena tak, že jsou do ní zahrnuty následující obce (katastrální
území) ve správním obvodu ORP Benešov: Benešov (Benešov u Prahy, Úročnice), Bystřice (Bystřice u
Benešova, Jírovice, Líšno, Nesvačily u Bystřice, Tvoršovice), Chlístov (Chlístov u Benešova),
Václavice (Václavice u Benešova).
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) stabilizovat v územních plánech obcí dopravní záměry ZÚR;
 ÚP vymezuje koridory dopravní infrastruktury K.DI.1 – K.DI.5 pro dálnici D3 a silnici
II/112, Václavickou spojku.
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny;
 V ÚP jsou významné rozvojové plochy podmíněny technickou infrastrukturou.
c) respektovat požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, zejména národní kulturní
památky - Benešov, zámek Konopiště;
 V ÚP nejsou vymezeny rozvojové plochy na horizontu, ze kterého je patrný optický
kontakt s oborou zámku Konopiště.
d) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES:
d.1) regionálních biocenter 947 Konopiště.
 V ÚP byly regionální biokoridory RBK 1219, RBK 1221 zpřesněny na pozemky a byla pro
ně vymezena krajinná opatření, která podpoří jejich funkčnost.
 Regionální biocentrum 947 Konopiště do řešeného území nezasahuje.

4) ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU



Koridor pro umístění stavby D005: dálnice D3
Koridor pro umístění stavby D081 – silnice II/112: úsek Benešov – Václavice, silniční napojení
na D3
 ÚP vymezuje koridory dopravní infrastruktury K.DI.1 – K.DI.5 pro dálnici D3 a silnici
II/112, Václavickou spojku.
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5) UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A
CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot
Při navrhování nových zastavitelných ploch byly vždy zohledňovány zásady ochrany
zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, nové rozvojové plochy jsou
situovány přednostně mimo I. a II. třídu ochrany zemědělského půdního fondu, k záborům lesních ploch
nedochází, naopak je jejich rozsah posílen pro zvýšení ekologické hodnoty a ochrany erozně ohrožené
půdy.
Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na již urbanizované území (tj.
zastavěné nebo již vymezené zastavitelné plochy.
Při stanovování podmínek využití území jsou posíleny retenční schopnosti území, revitalizacemi
potočních niv jsou zajištěny migrační prostupnosti na tocích, jsou také podpořeny obnovy přirozených
hydrodynamických procesů v údolních nivách, to vše ve vztahu k posílení biodiverzity a k
protipovodňové prevenci. Nově jsou vymezeny plochy smíšené nezastavěného území. Jsou navrženy
ochranné pásy travních porostů v náhorních partiích, s cílem ochrany povrchových a podzemních
zdrojů vody a pramenišť. Krajina je tak podpořena k hospodárnému využívání.
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot
Navrženými prostorovými podmínkami využití jsou podpořeny kulturní hodnoty, aniž by však
došlo k omezení jejich možného funkčního využití a to vůči objektům stejné funkce, které však nemají
specifickou ochranu.
a) při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chráněných území a objektů respektovat
kulturně historické hodnoty (tj. především hodnoty urbanistické a architektonické) a zvažovat
možné střety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu;
 cenná území jsou vymezena jako plochy ochranných režimů s přísnějšími podmínkami
prostorového uspořádání staveb
 pro vybrané stavby jsou stanoveny přísnější podmínky využití
b) stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch, s tím, že budou prosazovány
trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb.
 V rámci ploch občanské vybavenosti jsou funkce rekreace, ubytování, sportu a kultury
přípustné.
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
Vytvářeny jsou podmínky pro ekologicky přijatelné formy zemědělského hospodaření vedoucí k
obnově původní kulturní krajiny a vytvořeny jsou podmínky pro podporu zemědělského hospodaření v
kombinaci se službami v oblasti cestovního a turistického ruchu a to dostatečně flexibilními podmínkami
funkčního využití, ponecháním významných zemědělských provozů a revitalizací krajiny.
V návaznosti na vymezenou rozvojovou osu lze konstatovat, že rozvojových ploch je v obci
dostatečné množství a vysoce převyšuje samovolný demografický růst, nepodpořený vnějšími vlivy.
Koordinace je však zajištěna požadavky zpracování územních studií a dalších podmiňujících záležitostí
pro největší lokality.
Strategicky důležité změny u koridorů dopravních a technických staveb jsou vymezeny jako
veřejně prospěšné stavby.
Podpora rozvoje dopravní a technické infrastruktury včetně možnosti cyklodopravy je zajištěna
jednak jasným vymezením ploch a koridorů silniční dopravy, tak i plochami pro místní a účelové
komunikace. Podmínky využití však umožňují trasování dopravní infrastruktury prakticky na všech
plochách katastru obce.
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6) VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
Na daném území se nachází typ krajiny:
Krajina relativně vyvážená (N)
Požadavek na relativně pestrou skladbu zastoupených pozemků je zajištěn posílením dalších
krajinných opatření.
Požadavek na snížení ekologicky labilních ploch je posílen vymezením ploch s vyšším
koeficientem ekologické stability.
Požadavek na ochranu kvality vodních zdrojů je zachován podmíněním technické infrastruktury
u rozvojových ploch.

7) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A
OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Veřejně prospěšné stavby:
 D005 - Koridor dálnice D3: úsek Jesenice – hranice kraje
 D081 – Koridor silnice II/112: úsek Benešov – Václavice; silniční napojení na D3
 ÚP vymezuje koridory dopravní infrastruktury K.DI.1 – K.DI.5 pro dálnici D3 a silnici
II/112, Václavickou spojku. Koridory jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby VD1,
VD2, VD3, VD4, VD5.
Veřejně prospěšná opatření:
 Regionální biokoridor 1219 Hory - Šiberna
 Regionální biokoridor 1221 Hamry – RK 1219
 V ÚP byly regionální biokoridory zpřesněny na pozemky a byla pro ně vymezena krajinná
opatření, která podpoří jejich funkčnost. Biokoridory jsou také chráněny stanovením
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

ÚP Václavice je v souladu se ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, ve všech
těchto ohledech.
Do ÚP je zapracováno v souladu s 1. aktualizací ZÚR Středočeského kraje záměr dálnice D3 a
tzv. Václavické spojky v rozsahu dle výsledku řízení o rozporu, tj. dohody uzavřené mezi MMR a MD
v této věci dne 18. 9. 2015 (parafováno za MRR) a 29. 9. 2015 (parafována za MD).

Soulad s koordinačním výkresem ZÚR
Do správního území obce Václavice zasahují dle koordinačního výkresu ZÚR tyto jevy a limity:


poddolované území



ochranné pásmo letiště Benešov (Nesvačily) - tento limit není v ÚP Václavice vymezen, protože
podle aktuálních ÚAP toto ochranné pásmo do řešeného území nezasahuje. (V ÚP Václavice jsou
zobrazeny limity, které byly zpracovateli předány v rámci územně analytických podkladů od MěÚ
Benešov. Jsou použity ÚAP z listopadu 2015, jedná se tedy o aktuálnější podklady než ty, co
jsou použité v ZÚR. A jelikož jsou tyto ÚAP závazným podkladem pro zpracování ÚP,
11

zpracovatel není odpovědný za tento nesoulad koordinačního výkresu ZÚR a ÚP a ani není
schopen ho vyřešit.)


silnice III. třídy



stanovené záplavové území – do území nejsou navrhovány zastavitelné plochy vyjma plochy pro
rozšíření ČOV (Z57), pro kterou platí specifické podmínky.



regionální biokoridor – v řešeném území jde o biokoridor 1219 Hory - Šiberna a biokoridor 1221
Hamry – RK 1219 (vymezení v ÚP Václavice popsáno výše v bodě 7.)



Koridor dálnice D3: úsek Jesenice – hranice kraje (v textové části ZÚR označeno jako stavba
D005) – v územním plánu Václavice je vymezen pro tento záměr koridor dopravní
infrastruktury K.DI.1



Koridor silnice II/112: úsek Benešov – Václavice; silniční napojení na D3 (v textové části ZÚR
označeno jako stavba D081) – v územním plánu Václavice je vymezen pro tento záměr koridor
dopravní infrastruktury K.DI.2 – K.DI.5

Všechny tyto jevy (kromě OP letiště) jsou vymezeny v koordinačním výkrese ÚP Václavice a
jsou respektovány.

kromě








Z ÚAP obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Benešov vyplývá pro řešení ÚP Václavic,
výše uvedeného, následující:
vyhlášené záplavové území Q100 podél Janovického potoka,
vedení vysokého napětí,
vedení vodovodu,
ÚSES lokální úrovně,
ochranné pásmo lesa,
zastavěné území sídel,
vymezené zastavitelné plochy.

 Všechny tyto limity byly územním plánem respektovány.
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3.

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, který uspokojí požadavky současné generace, aniž by ohrozil podmínky života generací
budoucích.




















ÚP v souladu s úkoly územního plánování:
sleduje trvalý soulad všech hodnot území se zřetelem na péči o ochranu životního prostředí
sleduje vyvážený stav mezi krajinou a návrhem rozvojových, nově zastavitelných ploch
stanovuje podmínky pro výstavbu na rozvojových plochách
určuje podmínky ploch s rozdílným způsobem využití a chrání kulturní hodnoty sídla
hospodárně využívá zastavěné území
prostřednictvím podmínek ploch s rozdílným způsobem využití chrání nezastavěné území
podporuje ekologickou rozmanitost a stabilitu krajiny
snižuje nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
ÚP je v souladu s cíli vytýčené priority, kterými jsou:
podpora bydlení
 Vymezenými plochami pro bydlení v dostatečném rozsahu a funkční flexibilitě vůči dalším
doprovodným funkcím.
podpora cestovního ruchu, rozvoj rekreace
 Vymezením takových podmínek využití, které nebudou bránit ubytovací činnosti - ubytování
podporují podmínky využití všech funkcí bydlení a občanské vybavenosti.
řešení postupné revitalizace krajiny a to formou:
 Ochrany přírody a krajiny (urbanistická koncepce, podmínky využití plošného a prostorového
uspořádání, vymezené plochy ÚSES, návrh ploch s krajinnými opatřeními). Obnovou ekologické
rozmanitosti krajiny, obnovou prvků přírodních ploch – mezí, remízů, mokřadů apod. Návrhem
protierozních a protipovodňových opatření - obnovou přírodních toků, rozčleněním velkých lánů
orné půdy, novými plochami trvalých travních porostů, přírodních ploch, ploch k zalesnění.
Návrhem nových vodních ploch.
lepší prostupnost krajiny, optimalizace cestní sítě
 Návrhem ploch účelových komunikací, možností realizace staveb dopravní infrastruktury na
neurbanizovaných plochách.
řešení dopravní a technické infrastruktury:
 Návrhem koridorů dopravní infrastruktury pro dálnici D3 a Václavickou spojku. Návrhem nových
úseků místních a veřejných účelových komunikací. Návrhem plochy pro trafostanice a pro
rozšíření ČOV.

ÚP zdůvodňuje ochranu urbanistických a architektonických hodnot následovně:
Je stanovena urbanistická koncepce a koncepce veřejné infrastruktury, jež do budoucna
dostatečně umožní odpovídající rozvoj obce. Vytváří tím předpoklady pro stabilizaci populace.
ÚP vymezil nové zastavitelné plochy. Jejich rozsah vychází z potřeb obce korigovaných
potenciálem rozvoje území. Jednotlivé funkční typy ploch mají stanoveny podmínky využití převažující
(hlavní), přípustné, příp. podmíněně přípustné a nepřípustné činnosti. Jsou stanoveny zásady věcné,
časové koordinace, zejména se zřetelem na ochranu krajinných hodnot území. Prvotní je v rozvojové
ploše vždy vybudování technické a dopravní infrastruktury.
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Jsou vymezeny plošně kulturní hodnoty a stanoveny pro ně jsou přísnější podmínky
prostorového využití. Pro posílení významu hodnot jsou vymezeny plošně plochy veřejné a přírodního
charakteru, které kompozičně kulturní hodnoty dotváří a přispívá tak k celkovému pozitivnímu obrazu
obce.
Ochrana kulturních hodnot charakterizovaných jako plochy bydlení v rodinných domech venkovské s ochranným režimem (BVo-S, BVo-N) a je zdůvodněna tím, že právě tato zástavba tvoří
charakteristický rys typického urbanismu středočeské vesnice a tvoří samotnou podstatu sídelního
uspořádání. Necitlivý přístup, který by nerespektoval požadované podmínky prostorového uspořádání
takové zástavby, by jednoznačně znehodnotil celý urbanistický výraz sídla.
Zastavěné území je doplňováno s využitím volných přilehlých ploch zemědělské půdy se
zřetelem na dokomponování urbanisticky neukončených lokalit, tak aby se v konečné podobě nenarušil
celostní ráz.
ÚP zdůvodňuje požadavky na ochranu nezastavěného území následovně:
ÚP respektuje a rozvijí přírodní hodnoty území, jsou stanoveny podmínky využití pro vymezené
plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, lesní, přírodní, plochy skladebných částí ÚSES. Je
vymezena řada ploch krajinných opatření pro zvyšování retenčních schopností území.
Na plochách neurbanizovaných je výstavba přípustná téměř výhradně k potřebě
obhospodařování příslušného pozemku, případně spojena s nutností realizace technické či dopravní
infrastruktury.
Koncepce uspořádání krajiny zajišťuje její vyšší ekologickou stabilitu, eliminuje negativní
přírodní i antropogenní vlivy a zvyšuje její vitalitu, atraktivitu a rekreační potenciál.
Návrhem urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny jsou respektovány a dále
rozvíjeny všechny významné krajinné prvky ze zákona. Je chráněna významná sídelní zeleň jako
zásadní činitel kvalitního životního prostředí obcí a tradiční nenahraditelný fenomén české venkovské
krajiny.
ÚP zároveň přistupuje k řešení uspořádání krajiny v duchu obnovy její ekologicko-stabilizační
funkce, podpory větší biodiverzity, rozmanitosti a potažmo i atraktivity z hlediska rekreace a
cestovního ruchu. Podmínky využití umožňují rozvoj nezbytné turistické infrastruktury a zlepšení
prostupnosti krajiny.
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4.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů

Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. (dále též
jen “vyhláška 501“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. (dále též
jen „vyhláška 500“). Jednotlivé plochy jsou členěny dle § 4 až 19 vyhlášky 501. V souladu s možností
danou § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501 jsou v územním plánu plochy vymezené dle způsobu využití dále
podrobněji členěny. Dále bylo též využito možnosti stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je
stanoveno v ustanovení §§ 4-19 vyhlášky č. 501 (více viz kap. 10.6).
Byl splněn požadavek vyhlášky 501, § 7 odst. 2, kdy pro každé dva hektary zastavitelné plochy
bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou
plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2.
Územní plán je zpracován pro celé území obce Václavice, tj. pro katastrální území Václavice u
Benešova. Územní plán je pořizován úředníkem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně
plánovací činnost a zpracován osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. Zveřejňování
písemností v celém procesu probíhá v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona.
Výroková část (textová část) územního plánu je zpracována dle přílohy 7 I. vyhlášky 500,
textová část odůvodnění územního plánu je zpracována dle přílohy 7 II. vyhlášky č. 500 v kombinaci s §
53 stavebního zákona. Grafická část celého územního plánu je vydávána v měřítku 1 : 5 000. Pouze
výkres širších vztahů je zpracován a vydán v měřítku 1 : 25 000.
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5.

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

5.1

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů

ÚP Václavice respektuje požadavky
- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména
ve vazbě na ustanovení § 45i týkající se ochrany evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí soustavy NATURA 2000, kdy v rámci zadání bylo vydáno stanovisko, které
požadovalo zpracování vyhodnocení vlivů na EVL a PO soustavy NATURA 2000 a bylo tedy
zpracováno toto vyhodnocení2, a kdy toto hodnocení končí závěrem, že předložená koncepce
„Územní plán Václavice“, nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i
ZOPK) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
- zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, kdy v rámci naplnění požadavků této právní normy proběhlo v etapě
zadání tzv. zjišťovacího řízení a na základě jeho výsledku bylo rozhodnuto stanoviskem
příslušného orgánu ochrany životního prostředí (dále jen „ŽP“), kterým je zde Krajský úřad
Středočeského kraje, o tom, že návrh ÚP Václavice bude posouzen z hledisek vlivů na
životní prostředí podle ustanovení § 47 odst. (3) stavebního zákona v rozsahu dle přílohy
stavebního zákona a vzhledem k výše uvedenému bude provedeno komplexní vyhodnocení
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území v rozsahu přílohy č. 5 vyhl. 500/2006 Sb.,
toto bylo provedeno a je součástí projednávané dokumentace návrhu ÚP Václavice jako
separát, kdy kap. A. (SEA) je samostatnou přílohou, taktéž kap. B. (NATURA) je samostatnou
přílohou odůvodnění návrhu ÚP,
- správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), textová část je
dělena na část výrokovou a část odůvodnění, do odůvodnění byly po projednání podle § 50
doplněny kap. vyhodnocující uplatněná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření sousedních
obcí a uplatněné připomínky občanů a kdy po veřejném projednání dle ust. § 52 stavebního
zákona budou doplněny všechny uplatněné námitky i připomínky vč. návrhu dílčího výroku na
jejich vypořádání a dílčího stručného odůvodnění tohoto vypořádání,
- vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterými se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kdy
odůvodnění ÚP plně respektuje osnovu uvedenou v příloze č. 3 vyhlášky,
- vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, výroková část
této změny obsahuje náležitosti vyžadované § 20 písm. a) až i) této vyhlášky,
- dalších speciálních zákonů, jako je silniční zákon (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích), zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vodní zákon
(zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů), horní zákon (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů), zákon o vnitrozemské plavbě (zákon č.
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů) a dalších.

2

Mgr. Eva Volfová, Mgr. Ondřej Volf, autorizované osoby pro hodnocení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., září 2014,
Návrh územního plánu obce Václavice, Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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5.2

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů

Společné jednání
Vypořádání uplatněných stanovisek dotčených orgánů je provedeno v následující tabulce:
Číslo, Dotčený orgán, č.j., datum doručení
Text stanoviska, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

1/ MěÚ Benešov, MUBN/77169/2014/OOPLH, 15.12.2014
- Stanovisko dle zákona o vodách: bez připomínek.

RESPEKTOVAT
Děkujeme.

- Stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší: bez připomínek.

Děkujeme.

- Stanovisko dle zákona o lesích: MěÚ Benešov, odbor ŽP, jako orgán
státní správy lesů pro ORP Benešov,
ad 1) souhlasí s předloženým návrhem vzhledem k tomu, že pozemky
určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nejsou dotčeny novými plochami
k zástavbě.

1) Děkujeme.

ad 2) V případě dotčení pozemků do 50m od PUPFL upozorňujeme na
podmínku lesního zákona (§ 14 odst. 2), kdy je pro umístění staveb do
50m od okraje lesa nutný souhlas orgánu SSL. Souhlas lze udělit jen
za určitých podmínek. Nedoporučujeme proto umisťovat plochy pro
nové stavby blíže jak 50m od hranic stávajících lesů (do tzv.
ochranného pásma lesa). Nelze předjímat výsledky dalších řízení,
udělení výjimky k umístění stavby blíže jak 50m od hranic lesa nelze
předem nárokovat.

2) Bude upraveno ve výroku,
kdy k lokalitám, jichž se
případné dotčení OP lesa týká,
bude doplněna výstupní limita,
že výstavba v ochranném
pásmu lesa je možná jen za
podmínky udělení výjimky
příslušným orgánem SSL.
Projektant: Podmínka byla
doplněna do kap. 3.2. výroku
(do tabulky k jednotlivým
zastavitelným plochám, které
zasahují do OP lesa).

ad 3) Doporučujeme v ÚPD registrovat a mapově evidovat stávající,
popř. obnovované, nově navrhované místní a účelové komunikace
v nezastavěném území z hlediska přístupnosti zemědělských a lesních
pozemků.

3) Pokud bude poskytnut
relevantní podklad, budou
stávající komunikace zaneseny.
Nové na základě projednání.

ad 4) Požadujeme umožnit mimo zastavěná území jednotlivých sídel
případné změny využití zemědělských pozemků a lesních pozemků
(zalesňování zemědělských půd horšit bonit, stavby vodních nádrží,
apod.).

4) Je již zaneseno do podmínek
přípustného, nepřípustného a
podmíněného využití území.
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Číslo, Dotčený orgán, č.j., datum doručení
Text stanoviska, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

ad 5) Trváme na zákazu trvalého zaplocování zemědělských a lesních
pozemků v nezastavitelném území z vlastnických důvodů omezující
přístup do krajiny a průchodnost krajinou. Lesní pozemky je zakázáno
dle lesního zákona oplocovat z důvodu vlastnických nebo z důvodu
omezení přístupu, průchodu přes lesní pozemky.

5) Bude upraveno v textové
části výroku. Budou vybrány
pozemky, např. pro sady, kde
bude oplocení povoleno. Mimo
tato území nebude ÚP oplocení
řešit.

- Stanovisko dle zákona o ochraně přírody a krajiny: Za závažnou
chybu považujeme regulativ v plochách zemědělských 6.2.2 a 6.2.3 NZoS, Nzt-S, Nzt-N a v plochách smíšených nezastavěného území 6.2.5
NSp-S, NSp-N, kde je umožněno v přípustném, resp. podmíněně
přípustném využití ve všech těchto plochách na území celé obce
zřizování sadů s oplocením. Pokud obce eviduje nějaké požadavky na
zřizování sadů s oplocením, není problém pro uvedené využití stanovit
samostatnou kategorii s jasně definovanými podmínkami přípustného i
nepřípustného využití. Pokud bude taková plocha v návaznosti na
zastavěné území (problematika krajinného rázu) a mimo ÚSES,
pravděpodobně nebude v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o
ohraně přírody a krajiny, ani koncepčními dokumenty (zejména
schválená Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje
v letech 2006-2016). Doporučujeme proto v souladu s naším
požadavkem k návrhu zadání ve všech kategoriích nezastavitelného
území v limitech nepřípustného využití zamezit oplocování pozemků
touto nebo obdobnou formulací: „oplocování pozemků s výjimkou
oplocenek pro zajištění mladého lesního porostu a revitalizačních
výsadeb a s výjimkou ohrazení pro pastvu hospodářských zvířat“.
V plochách ÚSES (bod 6.2.6) by navíc pro ostatní stavby uvedené v
§18 odst. 5 SZ měla být v podmíněně přípustném využití stanovena
podmínka povinnost prokázání, že tyto stavby nenaruší funkčnost
biocenter a biokoridorů.

Viz vypořádání stanoviska
orgánu SSL. Budou vybrány
pozemky, které budou
zařazeny do nového subtypu
ploch zemědělských, jako
plochy sadů, kde bude oplocení
výslovně umožněno. Mimo tento
subtyp nebude oplocení
územním plánem řešeno a bude
postupováno podle ust. § 18
odst. 5 SZ. Sporná podmínka
na str. Do podmínek využití
pro plochy ÚSES bude doplněna
navržená formulace.

- Stanovisko dle zákona o ochraně ZPF: Bez připomínek.

Bereme na vědomí.

- Stanovisko dle zákona o odpadech: Bez připomínek.

Děkujeme.

2/ MŽP, 2352/500/14, 66442/ENV/14, 21. 11. 2014
Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného
bohatství Vám ve smyslu § 15 zákona č. 44/1998 Sb., horní zákon,
v platném znění, a § 13 zákona 62/1988 Sb., zákon o geologických
pracích, v platném znění, sdělujeme, že v zájmovém území není

RESPEKTOVAT
Děkujeme za stanovisko, text
bude doplněn do kap. 5.6 na
str. 18 výrokové části
územního plánu.
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Číslo, Dotčený orgán, č.j., datum doručení
Text stanoviska, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

evidováno žádné ložisko nerostných surovin, chráněné ložiskové území
ani dobývací prostory. Z pohledu faktorů nepříznivě ovlivňujících
inženýrsko-geologické poměry nejsou v řešeném území sesuvy ani
poddolovaná území.
3/ KÚ Středočeského kraje, 137497/2014/KUSK, 20. 11. 2014
Koordinované stanovisko k návrhu územního plánu Václavice.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
- Stanovisko dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
Požadujeme do ÚP zapracovat podmínku provedení biologického
hodnocení v úseku Janovického potoka dotčeného působením ČOV před
realizací intenzifikace ČOV. V případě potvrzení výskytu zvláště
chráněných druhů, zvláště mihule potoční, je nutní zhodnotit únosnost
zatížení Janovického potoka z pohledu plánovaného kapacitního
navýšení ČOV v návaznosti na navrhovanou zástavbu a napojení osady
Vatěkov na předmětnou ČOV ve Václavicích. Je možné, aby ÚP
v souvislosti s případným výskytem zvláště chráněného živočicha
zahrnoval i variantní řešení likvidace odpadních vod.

RESPEKTOVAT

Bude doplněno do tzv.
výstupních podmínek (limit)
využití území. Návrh pro
veřejné řízení dle ust. § 52 SZ
již nemůže ale obsahovat
variantní řešení (viz ust. § 51
odst. 2 stavebního zákona).
Projektant: Podmínka byla
doplněna do kap. 4.2.
Kanalizace (část Václavice) a
do kap. 11.

Orgán ochrany přírody nemá mimo výše uvedené chybějící podmínky
Děkujeme.
k předloženému návrhu územního plánu Václavice žádné připomínky.
Dále orgán ochrany přírody po provedeném doplnění návrhu územního Děkujeme, bereme na vědomí.
plánu konstatuje, že v souladu s ust. § 45i zákona 114/1992 Sb., lze
vyloučit významný vliv posuzovaného návrhu územního plánu Václavice
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na
příznivý vliv předmětu ochrany nebo celistvost EVL anebo PO
stanovené příslušnými vládními nařízeními. S ohledem na charakter a
lokalizaci záměru se nepředpokládá možnost významného ovlivnění EVL
nebo PO.
- Stanovisko dle zákona o ochraně ZPF: Orgán ochrany ZPF uděluje
Děkujeme, plocha Z20, plochy
souhlas s nezemědělským využitím lokalit podle vyhodnocení záborů na výroby a skladování –
str. 39-50 odůvodnění ÚP Václavice, o celkovém záboru 72,4188 ha.
zemědělská výroba, na jižním
Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že ve vyhodnocení záborů ZPF není
okraji Václavic bude doplněna
uvedena zastavitelná plocha Z20.
do vyhodnocení.
Projektant: Plocha Z20 byla
z návrhu ÚP vypuštěna.
- Stanovisko dle zákona 100/2001 Sb.: Orgán posuzování vlivů na ŽP
Děkujeme, náležitosti podle
vydá stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu Václavice ust. § 53 odst. 5 stavebního
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Číslo, Dotčený orgán, č.j., datum doručení
Text stanoviska, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

na životní prostředí samostatně v souladu s ustanovením §10g
citovaného zákona ve lhůtě do 30 dnů od obdržení podkladů v souladu
s ust. §50 odst. 5 stavebního zákona. Orgán posuzování vlivů na ŽP
nemá zásadní připomínky k předloženým podkladům ke společnému
jednání o návrhu ÚP. Pouze upozorňuje, že nejsou řádně zapracovány
závěry SEA do územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 53
odst. 5 stavebního zákona a doporučuje je zapracovat, tj.
v odůvodnění ÚP uvést informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území spolu s informací, jak jsou zohledněny
výsledky vyhodnocení vlivů na ŽP (SEA), popř. zdůvodnit, proč některé
výsledky nebo jejich část nejsou respektovány.

zákona se týkají dokumentace
pro veřejné řízení dle ust. §
52 a mohou být logicky
doplněny až do návrhu pro
veřejné řízení, tedy až po
vydání stanoviska SEA dle ust.
§ 50 odst. 5. Do této
dokumentace budou neprodleně
po vydání stanoviska SEA
doplněny.

- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a
Děkujeme, bereme na vědomí.
zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých
složkových zákonů na úseku ŽP, zákona o lesích, zákona o ochraně
ovzduší, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, nemá
k návrhu ÚP Václavice připomínky.
2. Odbor dopravy
KÚ Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní Děkujeme, bereme na vědomí.
úřad uplatňující stanovisko k ÚPD z hlediska řešení silnic II. a III. třídy
podle ust. § 40 odst. 1, v souladu s § 40 odst.3 písm. f) zákona o
pozemních komunikacích, k předloženému návrhu územního plánu
Václavice nemá žádné připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Děkujeme, bereme na vědomí.
- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče,
není příslušný k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu
územního plánu Václavice. Příslušnost správního orgánu státní
památkové péče jako dotčenému orgánu příslušného k uplatnění
stanoviska k územně plánovací dokumentaci byla dána obci
s rozšířenou působností.
4/ KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHSSC 44497/2014,
18.11.2014
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů
v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona toto stanovisko: s návrhem ÚP Václavice
se souhlasí za splnění následující podmínky stanovené v souladu
s ustanovením §77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
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RESPEKTOVAT
Děkujeme, podmínka bude
doplněna do tzv. výstupních
limitů využití území.
Projektant: Plochy Z31, Z32,
Z33, Z35, Z2, Z8, Z19, Z38,

Číslo, Dotčený orgán, č.j., datum doručení
Text stanoviska, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

a o změně některých souvisejících zákonů: V případě lokalit
označených jako Z31, Z32, Z33, Z34, Z35, Z2, Z8, Z19, Z38, Z39, Z45,
Z44, Z47, Z42 bude využití území v těchto lokalitách podmíněné
posouzením akustických poměrů z provozu na přilehlých plochách
výroby a komunikacích III/10614 a III/11434 a hygienických limitů hluku
daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Z45 byly vypuštěny.
Plocha Z42 byla zmenšena a
již nenavazuje přímo na silnici
III/11434.
U zbývajících ploch byla
podmínka doplněna do kap.
3.2. výroku (do tabulky
k jednotlivým zastavitelným
plochám) a také do kap. 6.3.
s výstupními limity.

5/ Ministerstvo dopravy, 782/2014-910-UPR/2, 14. 11. 2014
Doprava na pozemních komunikacích:
Ministerstvo dopravy podle §17 a §22 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění
pozdějších předpisů, odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti
dopravy v rozsahu své působnosti, zpracovává koncepce rozvoje všech
druhů dopravy a odpovídá za jejich uskutečňování.
Záměr propojení Praha – Tábor – České Budějovice – Dolní Třebonín
kapacitní silnicí (dálnice D3) jsou součást transevropského
multimodálního koridoru TEN-T je vymezen v PÚR ČR 2008, která byla
schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009. Z PÚR ČR mimo
jiné vyplývá úkol pro územní plánování zajistit ochranu vymezených
koridorů.
Na základě výše uvedeného požadujeme v ÚP obce vymezit koridory
pro VPS dálnice D3 a Václavické spojky včetně všech vyvolaných
přeložek a souvisejících staveb dle technické studie D3 Pragoprojekt
a.s., 12/2009, a to pro D3 v šíři budoucího silničního ochranného
pásma a pro Václavickou spojku v šíři 100m, s odpovídajícím rozšíření
v prostoru MÚK.
Nesouhlasíme s absencí koridoru pro VPS dálnice D3 a Václavické
spojky a požadujeme tyto koridory vymezit v návrhu ÚP Václavice a
zařadit tyto záměry mezi VPS, pro která lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit.

NERESPEKTOVAT
Bude přistoupeno k jednání o
rozporu podle ust. § 4 odst. 8
stavebního zákona a následně
podle ust. §§ 133 a 136
správního řádu.
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Na základě dohody uzavřené
ve smyslu ust. § 4 odst. 8
stavebního zákona mezi
stranami dohody Ministerstvo
pro místní rozvoj, zastoupené
Ing. Tomášem Sklenářem, a
Ministerstvem dopravy,
zastoupené Ing. Josefem
Kubovským, ze dne 18. 9. 20151
(parafována za MMR), resp. 29.
9. 2015 (parafována za MD),
dále jen „DOHODA“ byl rozpor
vyřešen takto a takto bude
dále postupováno a
dokumentace upravena:
1) V návrhu ÚP Václavice bude
vymezen koridor pro dálnici D3.
2) V ÚP Václavice bude
vymezen koridor pro silnici
II/112 v úseku Benešov –
Václavice, silniční napojení na
D3 (dále jen „Václavická
spojka“).
3) V ÚP Václavice budou

Číslo, Dotčený orgán, č.j., datum doručení
Text stanoviska, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění
stavby dálnice D3 a Václavické
spojky, včetně staveb
podmiňujících (jako například
drenáže, dešťová kanalizace,
protihluková opatření atd.)
vymezeny jako VPS, pro které
lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit.
4) Koridory uvedené v bodu 1)
a 2) budou v ÚP Václavice
vymezeny podle Přílohy č. 1 a
Přílohy č. 2 DOHODY.
5) ÚP Václavice zpřesní
vymezení koridorů pro dálnici
D3 a pro Václavickou spojku
provedené v ZÚR
Středočeského kraje, ve znění
1. aktualizace, podmínkou pro
stanovení pořadí změn
(etapizace) podle čl. I odst. 2
písm. e) Přílohy č. 7 k vyhl.
500/2006 Sb. Tato podmínka
stanoví, že obecné užívání
(např. užívání dokončené
stavby, předčasné užívání
nebo zkušební provoz)
Václavické spojky nebude
povoleno do doby, než bude
povoleno obecné užívání (např.
užívání dokončené stavby,
předčasné užívání nebo
zkušební provoz) dálnice D3
v úseku Jesenice – hranice
Středočeského a Jihočeského
kraje.

6/ Státní pozemkový úřad, SPU 546336/2014, 5. 11. 2014
RESPEKTOVAT
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Děkujeme, bereme na vědomí.
Pobočka Benešov, s ohledem na ust. § 19 písm. c) a písm. k) zákona č.
139/2002 Sb., v platném znění, neuplatňuje žádné připomínky a námitky
k návrhu územního plánu Václavice.
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Číslo, Dotčený orgán, č.j., datum doručení
Text stanoviska, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

7/ ČR – SEI, UP228-23.9/14/010.103/PS, 5. 11. 2014
RESPEKTOVAT
Za předpokladu respektování především požadavků § 46, § 68, § 69 a Děkujeme, bereme na vědomí.
§ 87 zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, nemáme
z energetického hlediska k výše uvedenému návrhu Územního plánu
obce Václavice další připomínky.
10/ ČR – Min. obrany, MOCR 26301-1/77283-6440-OÚZ-PHA, 11.11.2014
Česká republiky – ministerstvo obrany souhlasí s předloženým
„Návrhem územního plánu“ obce Václavice. Vzhledem k tomu, že
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha neshledala rozpor
mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na
zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD
připomínek.

RESPEKTOVAT
Děkujeme, bereme na vědomí.

Veřejné projednání
Na základě ustanovení § 53 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákona“), provedl dne 15. 9. 2020 a 17. 9. 2020 určený
zastupitel pro pořízení územního plánu, starosta obce p. Zdeněk Votruba, a oprávněná úřední osoba
pořizovatele, Ing. arch. Radek Boček, toto vypořádání uplatněných stanovisek dotčených orgánů k
návrh územního plánu Václavice pro veřejné řízení.
Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
01 / MPO / MPO 497906/2020 / 30.7.2020
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání
nerostného bohatství ve smyslu ust. § 15 odst. 2
horního zákona uplatňujeme k výše uvedené
územně plánovací dokumentaci podle ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona následující stanovisko:
s návrhem výše uvedeného územního plánu
souhlasíme.
Odůvodnění: ve správním území obce Václavice se
nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska
nerostů, prognózní zdroje ani chráněná ložisková
území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit
žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití
nerostného bohatství.
02 / OBÚ / SBS 28722/2020/OBÚ-02/1 / 18.8.2020
K Vašemu oznámení o veřejném projednání návrhu
územního plánu Václavice ze dne 28.7.2020 č.j.
294/2020, které bylo zaevidované Obvodním

Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace
RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.
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Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy
a kraje Středočeského dne 28.7.2020 pod č.j. SBS
28722/ 2020/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že tento
cit. návrh se týká území, které je situováno mimo
hranice stávajících dobývacích prostorů
evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana
výhradních ložisek. OBÚ nemá námitky k tomuto
cit. návrhu.
03 / KÚSK / 105903/2020/KUSK / 19.8.2020
Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem
Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně
příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele
podle ustanovení § 52 odst. 3, v souladu s ust. §
4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, toto koordinované stanovisko k
veřejnému projednání návrhu územního plánu
Václavice:
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb.:
Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán
ochrany přírody (dále jen Krajský úřad) příslušný
podle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, tj. zejména k zvláště
chráněným územím v kategorii přírodní památka a
přírodní rezervace, nadregionálním a regionálním
územním systémům ekologické stability, zvláště
chráněným druhům rostlin a živočichů, upozorňuje,
že pozemek parc. č. 17/1 v k.ú. Václavice u
Benešova zařazený do plochy občanského
vybavení (OV-N) zasahuje z výše než poloviny do
funkčního regionálního biokoridoru RBK Hamry –
RK1219. Z důvodu zachování stávající průchodnosti
regionálního biokoridoru požadujeme, zařadit část
pozemku, která je součástí prvků ÚSES, mezi
přírodní nezastavitelné plochy.
NATURA:
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., konstatuje, že v souladu s ust. § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv
posuzovaného návrhu Územního plánu Václavice ve
fázi veřejného projednání samostatně nebo ve
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na
předmět ochrany nebo celistvost evropských
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Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace

RESPEKTOVAT
Plocha Z13 bude rozdělena na část mimo vymezený
regionální biokoridor, ta zůstane plochou
občanského vybavení, část uvnitř vymezeného
RBK bude v souladu s požadavkem KÚ vymezena
jako plocha NSp-S.

RESPEKTOVAT
Do odůvodnění bude doplněno do kap. „Stanovisko
krajského úřadu podle § 50 odst. 5“ následující:
„Krajský úřad jako orgán ochrany přírody
příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n)
zákona č. 114/1992 Sb., konstatuje, že v souladu s
ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit
významný vliv posuzovaného návrhu Územního
plánu Václavice ve fázi veřejného projednání
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi

Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
významných lokalit nebo ptačích oblastí,
stanovených příslušnými vládními nařízeními. Na
základě návrhu ÚP Václavice v předloženém znění
ve fázi veřejného projednání se nepředpokládá
možnost významného ovlivnění území soustavy
Natura 2000, která jsou v kompetenci Krajského
úřadu.
Odůvodnění: v blízkosti katastrálního území
Václavice se cca 4 km severním směrem nachází
evropsky významná lokalita Dolní Sázava
označená kódem CZ0213068. Předložený návrh ÚP
Václavice ve fázi veřejného projednání do výše
citovaných území nezasahuje, ani je neovlivňuje a
tudíž nezakládá důvod k předpokladu, že dojde k
působení na tato území soustavy Natura 2000.
Ochrana ZPF:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále
jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1
písm. b) a § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ZPF“), na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona o
ochraně ZPF souhlasí s předloženým upraveným
návrhem územního plánu Václavice z července
2020 pro veřejné projednání – s nezemědělským
využitím lokalit popsaných v tabulkách textové
části odůvodnění na straně 56 až 84. Došlo k
podstatné redukci záborů ZPF oproti návrhu dané
územně plánovací dokumentace pro společné
jednání. Celkový rozsah záboru ZPF se snížil ze
72,4188 ha na 44,7559 ha. Z této výměry
představují zastavitelné plochy včetně komunikací
a zeleně 26,7039 ha a zábory ZPF pro
nezastavitelné plochy přírodní činí 18,0520 ha. Nad
rámec předchozí verze byly vyhodnoceny zábory
ZPF pro koridory dopravní infrastruktury
vymezené v souladu se Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje v celkovém rozsahu 10,9400
ha. V rámci ploch přírodních bylo navrženo několik
lokalit na zemědělské půdě k zalesnění a
následnému převedení na pozemky určené k plnění
funkcí lesa. Tímto způsobem byly ve značném
rozsahu dotčeny i zemědělské půdy I. a II. třídy
ochrany. Správní orgán zohlednil faktický stav
těchto půd zjištěný v rámci své úřední činnosti.
Jedná se o půdy ohrožené erozí, u kterých je i v
evidenci Veřejného registru půdy (LPIS) uvedena
vhodnost k zalesnění, ovšem v menším rozsahu. Z
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Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace
nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost
evropských významných lokalit nebo ptačích
oblastí, stanovených příslušnými vládními
nařízeními. Na základě návrhu ÚP Václavice v
předloženém znění ve fázi veřejného projednání
se nepředpokládá možnost významného ovlivnění
území soustavy Natura 2000, která jsou v
kompetenci Krajského úřadu.“.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.

Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
hlediska ochrany ZPF by bylo vhodné přehodnotit
rozsah navrženého zalesnění zemědělských půd
dle zásad plošné ochrany ZPF – omezit jej na
nejnižší nutnou míru i s ohledem na proveditelnost
záměru, zejména vysokou ekonomickou náročnost
odnětí zemědělských půd I. a II. třídy ochrany.
Státní správa lesů:
Orgán státní správy lesů příslušný podle
ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) a § 48a odst. 2
písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nemá připomínky k
předloženému návrhu územního plánu Václavice z
července 2020 pro veřejné projednání. Předmětem
návrhu není umístění rekreačních a sportovních
staveb na pozemky určené k plnění funkcí lesa. K
uplatnění stanoviska k navrženému koridoru K.DI.1
pro umístění dálnice D3 včetně všech vyvolaných
přeložek, souvisejících staveb a opatření je
příslušný orgán státní správy lesů obce s
rozšířenou působností, v daném případě Městský
úřad Benešov.
Posuzování vlivů na ŽP:
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí
příslušný podle ust. § 10i a § 22 písm. d) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů k
veřejnému projednání návrhu územního plánu
Václavice sděluje, že v souhlasném stanovisku k
vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle § 10g
cit. zákona (stanovisko SEA), vydaném pod č.j.
059399/2016/KUSK dne 6. 5. 2016, byla stanovena
opatření pro vydání a uplatňování územního
plánu. Příslušný úřad má k veřejnému projednání
územního plánu Václavice připomínky. Dle ust. §53
odst. 5 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebního řádu (stavební
zákon) má být součástí odůvodnění územního
plánu stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.
5 a sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5
zohledněno, s uvedením závažných důvodu, pokud
některé požadavky nebo podmínky nebyly
zohledněny. V předložených podkladech nebyla
tato kapitola přiložena, požadujeme její doplnění.
Ostatní složky ochrany životního prostředí:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního
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Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.

RESPEKTOVAT
Do odůvodnění bude doplněno do kap. „Stanovisko
krajského úřadu podle § 50 odst. 5“ následující:
„Krajský úřad coby orgán posuzování vlivů na
životní prostředí příslušný podle ust. § 10i a §
22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, vydal v etapě návrhu pro
společné projednání souhlasné stanovisko k
vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle §
10g cit. zákona (stanovisko SEA), kdy ve vydaném
stanovisku č.j. 059399/2016/KUSK ze dne 6.5.2016
byla stanovena opatření pro vydání a uplatňování
územního plánu. Tato opatření byla návrhem
územního plánu Václavice plně akceptována.“.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.

Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
prostředí a zemědělství na základě jemu
svěřených kompetencí podle jednotlivých
složkových zákonů na úseku životního prostředí:
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 224/2015
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá k veřejnému projednání návrhu ÚP Václavice
pro veřejné projednání připomínky, neboť úpravy
se netýkají zájmů sledovaných dle zákonů výše
nebo kompetencí Krajského úřadu.
2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy,
jako příslušný silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z
hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle § 40
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů nemá k návrhu územního plánu Václavice
pro veřejné projednání připomínky, neboť nejsou
dotčeny naše zájmy.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a
památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, není příslušný k uplatnění stanoviska k
veřejnému projednání návrhu územního plánu
Václavice.
04 / HZS / HSKL-3032-2/2020-BN / 24.8.2020
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v
souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i)
zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve smyslu § 50 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou
dne 28.7.2020. Na základě posouzení dané
dokumentace vydává souhlasné stanovisko.
Odůvodnění: předložená dokumentace poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení podle zákona č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k
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Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.

Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
05 / Městský úřad Benešov / MUBN/147565/2020
/OOPLH / 1.9.2020
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí
jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy dle ustanovení § 61 a § 66 zákona
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, se seznámil s Vámi předloženou
dokumentací ve věci návrhu územního plánu
Václavice k veřejnému projednání. Podle
jednotlivých zákonů v naší kompetenci uplatňujeme
k výše uvedenému návrhu dle ustanovení § 52
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, následující soubor
stanovisek:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:
Dle § 17a písm. a) citovaného zákona uplatňuje
podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací
dokumentaci Krajský úřad Středočeského kraje.
Orgán státní správy lesů:
ad 1) Návrh územního plánu Václavice nenavrhuje
zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL), naopak navrhuje část stávajících pozemků
s ochranou ZPF (cca 20,63 ha) postupně zalesnit z
důvodu návaznosti na stávající lesní plochy nebo
hlediska kladného vlivu lesa na ochranu půdy u
svažitých pozemků a rovněž z hledisek zlepšení
mikroklimatu a využití hygienických vlivů lesa pro
odclonění sídel v souvislosti s navrženým
umístěním dopravních staveb (přivaděč k
plánované trase dálnice D3).
ad 2) Některé návrhové plochy k zástavbě
zasahují do tzv. ochranného pásma lesa (blíže jak
50 m od hranic lesa). Jedná se o okraje ploch Z17, Z-24, Z-25, Z-26, Z-27, Z-29, Z-34, Z-35, Z38, Z-39, Z-48. Zde je třeba navrhovat jejich
zástavbu tak, aby bylo ochranné pásmo lesa co
nejméně zasaženo. Realizace výstavby v těchto
plochách je možná pouze se souhlasem k umístění
stavby v tomto ochranném pásmu. Upozorňujeme
na podmínku lesního zákona (znění § 14 odst. 2),
kdy je pro umístění staveb do 50 m od okraje
lesa nutný souhlas orgánu státní správy lesů.
Souhlas lze udělit pouze za určitých podmínek
(např. stavba umístěna dále, než je absolutní
výšková bonita dřevin dle porostní skladby
konkrétní lokality v přiléhající části lesa).
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Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.
Jde o procesně-správní požadavek vyplývající ze
zákona, tedy nadřazené zákonné právní normy,
mající větší právní váhu než územní plán
vydávaný jako opatření obecné povahy.

Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
Nedoporučujeme, proto umísťování nových staveb
blíže jak 50 m od hranic stávajících lesů (do tzv.
ochranného pásma lesa).
Orgán ochrany přírody a krajiny:
OOP kvituje vypuštění velkých ploch zemědělské
půdy, původně určené k zástavbě, neboť i
intenzivně obhospodařovaná půda má z hlediska
ochrany přírody, zejména krajinného rázu a
diverzity kulturní krajiny jako takové, svůj
nezastupitelný význam. Nicméně stejně jako v
předchozím návrhu ÚP z roku 2014, chybí i v
tomto v návrhu pro VP v oddíle 6. 2. 6. PLOCHY
BIOCENTER BIOKORIDORŮ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ
jasný zákaz staveb, které by mohly negativně
ovlivňovat funkce biocenter a biokoridorů-zejména
z hlediska jejich migrační propustnosti. Což se
týká zejména staveb plotů a různých typů
oplocení obecně. Je sice pravda, že v této verzi
návrhu je uvedeno, že 6.2.6 „Plochy biocenter,
biokoridorů a interakčních prvků“ mají tzv.
překryvnou funkci, která má přednost před
ostatními plochami s rozdílným způsobem využití,
a tedy obecně u Ploch přírody a krajiny – zejména
ploch 6.2.2 a 6.2.3 NZo-S, NZt-S, NZt-N a v
plochách smíšených nezastavěného území 6.2.5
NSp-S, NSp-N (které mohou funkce prvků USES
plnit) je stavba oplocení uvedena v tzv.
Nepřípustném využití, případně je stavba oplocení
přípustná pro zcela konkrétní plochu.
Nicméně pro jasný výklad přípustného a
nepřípustného využití ploch spadajících do
kategorie 6.2.6. (PLOCHY BIOCENTER BIOKORIDORŮ
A INTERAKČNÍCH PRVKŮ) tedy znovu doporučujeme
uvést tuto nebo podobnou formulaci: Nepřípustné
využití: „oplocování pozemků s výjimkou oplocenek
pro zajištění mladého lesního porostu a
revitalizačních výsadeb a s výjimkou ohrazení
pastvu hospodářských zvířat“.
Orgán odpadového hospodářství:
Stanovisko je kompetentní vydat dle § 11, odst. 2
písm. a) citovaného zákona Krajský úřad.
Orgán ochrany ovzduší:
Stanovisko je kompetentní vydat dle § 11, odst. 2
písm. a) citovaného zákona Krajský úřad.
Vodoprávní úřad:
Bez připomínek.
Orgán státní památkové péče:
Územní plán vzhledem k příznivé demografické

Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace

RESPEKTOVAT
Do výrokové části územního plánu bude doplněno
do kap. 6.2.6. (PLOCHY BIOCENTER BIOKORIDORŮ A
INTERAKČNÍCH PRVKŮ) mezi nepřípustné využití
pro plochy biocenter a biokoridorů následující:
„oplocování pozemků s výjimkou oplocenek pro
zajištění mladého lesního porostu a
revitalizačních výsadeb a s výjimkou ohrazení pro
pastvu hospodářských zvířat“.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.
RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.
RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.
RESPEKTOVAT
Dle ust. § 52 stavebního zákona „Dotčené orgány
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Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
prognóze navrhuje rozsáhlé rozvojové plochy
bydlení na JZ a SV Václavic. Menší plochy
zástavby jsou navrženy i na východním a
severním okraji obce. V prostředí kulturní
památky kostel sv. Václava je navržena plocha
občanské vybavenosti, v níž je bez ohledu rozsah
plochy přípustná stavba a zařízení služeb a
maloobchodu do 700 m2 zastavěné plochy nebo
sklady či nerušící výroba do 450 m2 zastavěné
plochy.
Současný stav poznání dotčených chráněných
kulturně historických hodnot – legislativní rámec:
na území obce Václavice se nachází jediná
zapsaná kulturní památka – kostel sv. Václava,
zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR pod rejstř. č. ÚSKP 36843/2-206. Ochranné
pásmo NKP zámek Konopiště zasahuje do jižní část
Vatěkova. Na území obce Václavice se nachází
větší množství hodnotných, ale nezapsaných
objektů. Slohově nejvytříbenější je výklenková
barokní kaplička sv. Jana Nepomuckého na
rozcestí východně od Vatěkova na Z straně
zámeckého areálu. Na návsi ve Zbožnici stojí
novogotická výklenková kaplička se zvoničkou. Ve
Václavicích je hodnotná budova fary, kamenný kříž
na návsi, socha sv. Jana Nepomuckého v poli u
Janovického potoka a usedlosti v okolí kostela i
na návsi: usedlost čp. 29 s branou, usedlost čp.
34 s klenutou branou a kamennou ohradní zdí,
klasicistní stavení s letopočtem ve štítě 1882
vedle čp. 98, stodola upravená na dílnu při čp. 16,
usedlost mez čp. 18 a bytovkami, usedlost mezi čp.
24 a 27, pilířová stodola při čp. 37, kamenná
stodola s ohradní zdí při čp. 4 a 5.
1) Do seznamu pojmů v kapitole 2. Základní
koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot budou doplněny a vysvětleny pojmy
urbanistický ráz lokality a tradiční hmota a
charakter zástavby.
2) V kapitole 3. Urbanistická koncepce, včetně
vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně bude upřesněn charakter
zástavby v jádru obce: výrazně podlouhlé objekty
(min. 1:2) o šíři štítu do 8 m kryté červenými
sedlovými střechami, situované převážně štítem ve
stavební čáře.
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Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace
a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve
stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které
byly od společného jednání (§ 50) změněny.“. Tato
část územního plánu nijak od společného
projednání měněna nebyla. Přesto pořizovatel, byť
by se těmito požadavky již neměl dále zabývat,
rozhodl je v dále uvedeném rozsahu zapracovat
do výrokové části i do odůvodnění finální podoby
územního plánu, protože je v některých bodech
považuje za přínosné. Nicméně, zadání ÚP bylo
schváleno před tzv. velkou novelou stavebního
zákona a ještě nemohlo obsahovat vymezení
území, kde ÚP může stanovovat podmínky
prostorové regulace v podrobnosti regulačního
plánu. Proto pořizovatele musí z tohoto
procesního a zákonného důvodu všechny
požadavky orgány památkové péče přesahující
podrobnost územního plánu odmítnout.
Požadavkům respektujícím podrobnost územního
plánu naopak navrhuje vyhovět, respektovat je, a
ukládá projektantovi tyto požadavky promítnout
do finální podoby územního plánu.

RESPEKTOVAT
Doplnit do seznamu pojmů.

RESPEKTOVAT
Již je součástí závazné části, kde je uvedeno pro
jádrová území „Charakter staveb, nebo stavebních
úprav v tomto území bude respektovat
urbanistický ráz této lokality.“. Zbylá část již ale
odpovídá podrobnosti regulačního plánu nebo
dokonce dokumentace pro územní rozhodování,
zadání ÚP nestanovilo možnost takto podrobné
regulace.

Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
3) v kapitole 6.1. Zastavěné území a zastavitelné
plochy budou podmínky prostorového uspořádání
rozšířeny o půdorysné proporce a typ zastřešení
v jádru obce v rozsahu stabilního katastru.

Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace
RESPEKTOVAT
V textové části bude doporučeno, aby
v historických rostlých jádrech sídel byly
preferovány stavby, které svými půdorysnými
proporcemi a typem zastřešení budou navazovat
na okolní dochovanou zástavbu.
4) V ploše Z13 bude přípustná pouze stavba
RESPEKTOVAT
tradiční hmoty a charakteru, ve výčtu přípustného Bude upraveno v podmínkách využití, že
využití pro plochy OV bude uvedeno, že plochy
přípustná je jen 1 stavba tradiční hmoty a
Z13 neplatí limit 700 m2 zastavěné plochy u
charakteru, výrazně obdélníkové půdorysu do 200
staveb a zařízení služeb a maloobchodu u této
m2 zastavěné plochy. Ostatní požadavky
plochy, ani limit 450 m2 zastavěné plochy u skladů překračují podrobnost územního plánu.
či nerušící výroby. Přípustná je výrazně obdélná
stavba do 200 m2 zastavěné plochy (optimálně
8x20=160 m2).
RESPEKTOVAT
5) Kulturní památka a ochranné pásmo budou v
V koordinačním výkrese vyznačit trochu
koordinačním výkrese vyznačeny zřetelněji.
zřetelněji. RESPEKTOVAT
6) V koordinačním výkrese budou přehledně
Do koordinačního výkresu budou jako hodnoty
vyznačeny nejen zapsané památky, ale i hodnotné vyznačeny dochované kapličky, NKP vč. kostela
nezapsané objekty. Jako hodnota bude vyznačena
Sv. Václava.
zástavba a veřejná prostranství v rozsahu
stabilního katastru. V textové části by hodnoty
měly být popsány a lokalizovány.
RESPEKTOVAT
7) V prostředí kulturní památky a v jádru obcí
Do výrokové části územního plánu bude doplněna
budou dostavby a přestavby řešeny v tradiční
věta: „V prostředí kulturní památky a v jádru
hmotě a charakteru.
obce budou dostavby a přestavby řešeny v
tradiční hmotě a charakteru.“.
RESPEKTOVAT
8) Fotovoltaické panely nebudou umisťovány na
Do výrokové části bude doplněn zákaz:
území OP NKP Konopiště, na objektech mohou být
„Fotovoltaické panely nebudou umisťovány na
umisťovány pouze za těchto podmínek: na celých
území OP NKP Konopiště.“ Zbylá část je již
nečleněných pravoúhlých střechách bez komínů,
nadměrnou podrobností pro územní plán, prvky
vikýřů, valeb, úžlabí a střešních oken.
regulačního plánu nebyly součástí zadání, mělo
být uplatněno dříve.
Ostatní zákony:
RESPEKTOVAT
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci Odboru Bez požadavků na úpravy dokumentace.
životního prostředí Městského úřadu v Benešově
bez připomínek a požadavků.
06 / KHS / KHSSC 39242/2020 / 3.9.2020
RESPEKTOVAT
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s
Bez požadavků na úpravy dokumentace.
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví vydává Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu
s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů toto stanovisko: s návrhem
územního plánu Václavice se souhlasí.
Odůvodnění: Dne 28.07.2020 KHS přijala pozvání
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Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
Obecního úřadu Václavice, Václavice 3, 256 01
Benešov u Prahy, IČ 00508365 k veřejnému
projednání návrhu územního plánu Václavice
konaného dne 28.7.2020. Stanovisko KHS k návrhu
územního plánu Václavice ze dne 18.11.2014 pod č.j.
KHSSC 44497/2014 obsahovalo podmínku, že v
případě lokalit označených jako Z31, Z32, Z33,
Z34, Z35, Z2, Z8, Z 19, Z38, Z39, Z45, Z44, Z47,
Z42 bude využití území v těchto lokalitách
podmíněné posouzením akustických poměrů z
provozu na přilehlých plochách výroby a
komunikacích III/10614 a III/11434 a hygienických
limitů hluku daných nařízením vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Tato podmínka byla zpracovatelem akceptována. K
návrhu územního plánu Václavice KHS konstatuje,
že nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto
místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví
chrání a byl shledán soulad se všemi
požadovanými předpisy.
07 / MV / MV-126884-5/OSM-202 / 2.9.2020
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve
smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám
sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Václavice
nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra
ČR ve smyslu
§175 odst. 1 stavebního zákona.
08 / MD / 594/2020-910-UPR/2 / 7.9.2020
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle §
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
předpisů,
k návrhu územního plánu Václavice vydává
stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, obdobně
podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve

Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.

RESPEKTOVAT
Do výrokové části územního plánu bude doplněna
informace v tomto znění: „Do řešeného území
zasahuje ochranné pásmo veřejného
vnitrostátního/ neveřejného mezinárodního letiště
Benešov. Ochranná pásma byla vyhlášena Úřadem
pro civilní letectví dne 28.4.1995 pod č.j.
1967/ILPZ/347/95.“ do kap. 2.4. Hodnoty
civilizační. Tato informace bude vložena i nad
legendu Koordinačního výkresu.
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Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
znění pozdějších předpisů: Z hlediska drážní a
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným
návrhem územního plánu Václavice a požadavky
neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi
sledované zájmy. Z hlediska dopravy na pozemních
komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I.
třídy souhlasíme s projednávaným návrhem
územního plánu Václavice a požadavky
neuplatňujeme. Z hlediska letecké dopravy
souhlasíme s projednávaným návrhem územního
plánu Václavice za následujících podmínek: 1)
požadujeme do textové i grafické části územního
plánu zapracovat ochranná pásma (dále jen OP)
letiště Benešov. V řešeném území zasahuje do OP
veřejného vnitrostátního/neveřejného
mezinárodního
letiště Benešov. Ochranná pásma byla vyhlášena
Úřadem pro civilní letectví dne 28.4.1995 pod č.j.
1967/ILPZ/347/95. Vzhledem k tomu, že územní
plánu tyto informace nezahrnuje, je ve výroku
stanoviska uplatněna předmětná podmínka.

Způsob vypořádání
Požadavky na úpravu dokumentace
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6.

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

6.1.

Výsledky vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných
nebo předpokl. závažných záporných vlivů na živ. prostředí (kap. 7 Vyhodnocení A)
Pro plochy: Z-2, Z-8, Z-39, Z-42, Z-44, Z-45, Z-46 , Z-47
Podmíněno prokázáním eliminace hlukové zátěže nad hygienické limity pro hluk z dopravy.
Individuální podmínka:

Pro plochy: Z-19, Z-31, Z-32
V případě umisťování objektů hygienické ochrany podmíněno prokázáním eliminace hlukové
zátěže nad hygienické limity pro hluk a také minimalizaci vlivů ze znečištěného ovzduší,
zápachu.
Individuální podmínka:

Pro plochy: Z-5, Z-6, Z-11, Z-45, Z-46, Z-47, Z-48, Z-53
Podmíněno prověřením vhodnosti zástavby zpracováním územní studie s prověřením
dostatečné kapacity vodních zdrojů, kapacity ČOV a přípustným urbanistickým návrhem
zástavby zachovávající stávající strukturu sídla.
Individuální podmínka:
- u ploch Z-11 respektovat zároveň ochranné pásmo hřbitova

Pro plochy: Z-20
V případě výstavby bioplynové stanice je toto podmíněno prokázáním eliminace vlivů na
obytnou zástavbu Václavic.
Individuální podmínka:
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Pro plochy: Z-17, Z-24, Z-25, Z-26, Z-27, Z-29, Z-34, Z-35, Z-38, Z-39, Z-48
Podmíněno respektováním ochranného pásma lesa tzn. pokud možno stavby situovat do
vzdálenosti větší jak 50 m od lesního pozemku. Pokud to možné nebude, je stavba podmíněna
vydáním souhlasu podle lesního zákona.
Individuální podmínka:

Pro plochy: Lesní (PUPFL 1-9)
Doporučení využít pro zalesnění přirozenou druhovou skladbu dřevin odpovídající stanovišti.
Individuální podmínka:

Pro plochy: Vodní W1 a W2
Doporučení v rámci přípravy stavby vodních nádrží provedení biologického průzkumu vodního
toku.
Individuální podmínka:

Závěry a doporučení
Návrh ÚP Václavice naplňuje požadavky ochrany životního prostředí a je v souladu s hlavními cíli
strategických dokumentů na národní a regionální úrovni pro tuto oblast. Byly identifikovány vlivy na
přírodu, krajinu, ovzduší, půdu, vody, veřejné zdraví, kulturní a hmotný majetek. Jednotlivé plochy byly
vyhodnoceny v kontextu jejich umístění s ohledem na limity a omezení využití území. U navrhovaných
rozvojových ploch je možno předpokládat, že střety a negativní vlivy budou ještě řešeny, zmírněny
nebo minimalizovány v rámci zpřesnění jejich vymezení v následných územních studiích (pro plochy, kde
je realizace podmíněna vypracováním územní studie), v jednotlivých povolovacích řízení (dle návrhu
opatření pro jednotlivé plochy), případně v rámci procesů EIA (u záměrů, které budou spadat pod zákon
č. 100/2001 Sb).
Návrh ÚP Václavice nebude mít, při respektování navržených opatření uvedených v kapitole 7 tohoto
vyhodnocení, významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Z hlediska ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví je tedy návrh ÚPn Václavice, při splnění výše uvedených
opatření, akceptovatelný.
Pokud budou podmínky z kapitoly č. 7 zahrnuty do konečného návrhu ÚPn Václavice navrhuji vydat
příslušnému dotčenému orgánu tj. KÚ Středočeského kraje souhlasné stanovisko.
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6.2

Výsledky hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti
Závěr

Předložená koncepce „Územní plán Václavice“ nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle
odst. 9 § 45i ZOPK) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Byl konstatován mírně negativní vliv koncepce na EVL Dolní Sázava v důsledku plánovaných změn
využití pozemků a následného zvýšení množství vypouštěných odpadních vod. Mírně negativní vliv
nevylučuje schválení koncepce.
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7.

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

Krajský úřad coby orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 10i a § 22
písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, vydal v etapě návrhu pro společné projednání souhlasné stanovisko k
vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle § 10g cit. zákona (stanovisko SEA), kdy ve vydaném
stanovisku č.j. 059399/2016/KUSK ze dne 6. 5. 2016 byla stanovena opatření pro vydání a uplatňování
územního plánu. Tato opatření byla návrhem územního plánu Václavice plně akceptována
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., konstatuje, že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv
posuzovaného návrhu Územního plánu Václavice ve fázi veřejného projednání samostatně nebo ve
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropských významných
lokalit nebo ptačích oblastí, stanovených příslušnými vládními nařízeními. Na základě návrhu ÚP
Václavice v předloženém znění ve fázi veřejného projednání se nepředpokládá možnost významného
ovlivnění území soustavy Natura 2000, která jsou v kompetenci Krajského úřadu.
Na následujících deseti stranách je vloženo výše uvedené stanovisko krajského úřadu.
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8.

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s
uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko podle § 50 odst. 5 bylo v návrhu ÚP Václavice plně akceptováno, vyjma
následujícího:
 Řada zastavitelných ploch vypsaných u jednotlivých požadavků byla v průběhu pořizování
z návrhu ÚP vypuštěna, proto nejsou logicky požadované podmínky u těchto ploch
stanoveny.
 K bodu A) 4. stanoviska:
o Stanovisko příslušného úřadu bylo vyžádáno a návrhu ÚP upraven na základě jeho
požadavků, viz kap. 5.2 (veřejné projednání).
o Doporučení zpracovat územní studii + stanovit podmínku posouzení vlivu na krajinný
ráz pro vyjmenované plochy v OP NNKP zámku Konopiště nebylo vyhověno – samotné
zastavitelné plochy již mají stanovené takové prostorové regulace, které zajišťují
dostatečnou ochranu NNKP.
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9.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty

9.1

Zdůvodnění urbanistického řešení a koncepce krajiny

9.1.1

Zastavěné území a zastavitelné plochy

Zastavěné území bylo projektantem vymezeno postupem podle stavebního zákona ke dni 1. 1.
2020 a to podle § 58, odstavce 1 písmena a) stavebního zákona. Výchozím podkladem bylo zastavěné
území vymezené v původním územním plánu obce Václavice (schválen 4. 9. 2000) a aktuální katastrální
mapa. Do zastavěného území byly dále doplněny plochy ostatních zastavěných stavebních pozemků a
části pozemních komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území.
Podklady pro navrhované řešení byly vydaná ÚPD (ÚPO Václavice, Změna č. 1, Změna č. 2),
doplňující průzkumy a rozbory, včetně textové, tabulkové a výkresové části s vyjádřenými
demografickými údaji, přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami. Významným přínosem pro řešení
byly provedené pracovní mapy s občany, jež posloužily jako vstupy do částečných průzkumů a rozborů.
Důležitými vstupy byly, zejména pro znalost územních limitů, také územně analytické podklady. Ze
všech těchto vstupů bylo vyhotoveno zadání územního plánu a následný návrh.
Vymezené plochy zástavby v obci dostatečně reagují na aktuální potřebu nárůstu požadavků
na další rozvoj obce jako celku. Dnes převyšují samovolný demografický potenciál obce a slouží jako
rezervy také pro příchozí obyvatelstvo, které lze s ohledem na kvalitní dopravní vazby, existující
potenciál vybavenosti obce a vymezení v rozvojové ose očekávat. Z tohoto důvodu je největší rozsah
zastavitelných ploch podmíněn zpracováním územní studií a obec tedy může rozhodnout o jejich využití
vhodným načasováním.
Velký důraz je kladen na zapojení krajinných složek (zejména zeleně) pronikajících i do
zastavěného území. Rozvoj zástavby ve volné krajině je zcela minimalizován. Doplnění zástavby je
rovnoměrné, úměrné dosavadnímu urbanistickému kontextu.
Při vymezování zastavitelných ploch jde v zásadě o řešení těchto nejdůležitějších tematických
okruhů:

stávající venkovské bydlení a jeho ochrana

zapojení zeleně a odclonění ploch výroby

plochy pro výrobní a skladové areály

vymezení nových ploch a využití stávajících prostorových rezerv

stanovení podmínek využití stávajících výrobních ploch s ohledem na zachování kvality životního
prostředí
Územní plán definuje jednotlivé funkční složky a jejich lokalizaci.

9.1.1.1

Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské s ochranným režimem (BVo)

Bydlení venkovské je zastoupeno významnou měrou. Tvoří důležitou část urbanistického
uspořádání obce a tato role zůstane pravděpodobně i v budoucnosti. Jedná se o plochy určené pro
bydlení venkovského charakteru spojené s plochami zahrad a hospodářským zázemím, převážně pro
místní potřebu. Tato zástavba je podmínkami využití upravena tak, aby přiměřenou formou
respektovala genius loci venkovské zástavby a výrazně nebyla neomezována ze strany územního plánu.
Nově vymezené plochy jsou lokalizovány zejména rovnoměrně u všech sídel. Nejvyšší nárůsty je
možné vnímat ve Vatěkově, kde je v souladu s platným územním plánem již infrastruktura ve
výstavbě.
Plochy bydlení venkovského charakteru s ochranným režimem lze charakterizovat jako
urbanisticky hodnotné, zejména díky charakteru současné drobné obytné zástavby a jejího umístění.
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Jde o zástavbu původní dochované typické urbanistické struktury, která je zároveň v ÚP chráněnou
hodnotou.
Pro tyto plochy jsou územním plánem vymezeny zpřísňující podmínky využití. Na nejhodnotnější
plochy, charakterizované kompozičně ucelenými stavebními bloky, je (kromě standardního omezení výšky
staveb) uplatněn požadavek dodržení stavebních čar, předepsané orientace štítu. ÚP zde přebírá
určité zpřesňující prvky regulace, které jsou pro zachování urbanistických hodnot těchto vybraných
lokalit (v duchu tradiční venkovské zástavby) zcela zásadní, a to bez nutnosti stanovovat pro tyto
plochy pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování v území.

9.1.1.2

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Plochy smíšené obytné jsou zastoupeny okrajově, protože řadu požadavků přebírají plochy
bydlení venkovského. Jedná se o funkci, která je zcela legitimním mixem jednotlivých funkcí bydlení,
služeb a také nerušící malovýroby (zejména zemědělství), z nichž každá může koexistovat s ostatními.
Uspokojování potřeb se tak děje pro místní a nadmístní potřeby.

9.1.1.3

Plochy občanského vybavení (OV)

ÚP potvrzuje a navrhuje ve svém statutu stávající plochy občanského vybavení (OV). Jedná se
o objekty administrativy, restaurace - plochy postačují. Jsou vymezeny i rozvojové plochy pro možné
umístění pečovatelského domu, školky, apod.
Možnosti související občanské vybavenosti jsou umožněny podmínkami využití dané rovněž pro
stávající, tak i nově vymezené zastavitelné plochy obytné zástavby.

9.1.1.4

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)

ÚP vymezuje plochy tohoto občanského vybavení (OS). Jedná se o mix přípustných funkcí
služeb a částečně také ubytování. Převažují pak plochy určené pro kolektivní sporty zpravidla
s volnými zatravněnými či jinak uzpůsobenými herními plochami.
Odůvodnění detailnějšího členění podtypů s rozdílným způsobem využití:
Členění vybavenosti na 2 funkční podtypy vychází z požadovaných odlišných charakterů
zástavby, které jsou svým urbanistickým pojetím a ochranou hodnot naprosto různorodé. Plochy
sportovní je třeba vymezit z důvodu potřeby takových ploch ve správním území, a které nebudou
zabírány zástavbou jiného charakteru.

9.1.1.5

Plochy veřejných prostranství (PV)
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)

ÚP vymezuje plochy návsi, rozšířených úseků ulic apod. jako plochy veřejných prostranství. Pro
plochy veřejných prostranství platí podmínka komplexního zastoupení veřejné parkové zeleně, sloužící
obecnému užívání.
Jako plochy veřejné zeleně jsou označeny plochy sloužící primárně pro veřejnou zeleň. Zeleň má
mnoho pozitivních funkcí, které zvyšují kvalitu pracovního a životního prostředí (funkce
mikroklimatická, hygienická, ochranná, estetická, biologický význam). Neméně důležitý je její význam
urbánní a kompoziční. Podíl těchto ploch při formování veřejného prostoru proto nesmí být snižován.
ÚP potvrzuje stávající plochy veřejných prostranství v jejich dosavadním významu a rozsahu a
doplňuje je o další nové významné plochy zejména o plochy Z15. Další požadavky lze vznášet na
ekologické funkce.
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9.1.1.6

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD)

Tyto výrobní plochy jsou zejména plochami areálové zástavby, která často tvoří již integrální
součást obce, nebo k ní těsně přiléhá, a proto se jedná o mix služeb a nerušící výroby. Jsou
zastoupeny zčásti, protože řadu požadavků přebírají plochy lehkého průmyslu. Tyto plochy řeší
především drobnější výrobu, která je slučitelná s navazujícími funkcemi bydlení a také mají nižší
výškové limity zástavby. Je zde i limit dopravních nároků. V těchto plochách je obvyklé zastoupení
řemeslnických dílen a řemeslnických provozů. V případě dílen jde zpravidla o kusovou výrobu, s malými
nároky na logistiku a přidružené skladovací a manipulační plochy (například truhlárna s exkluzivním
nábytkem, vyráběným na zakázku pro několik odběratelů). U provozoven se zpravidla jedná o kusovou
nebo sériovou výrobu, s vyššími nároky na logistiku a skladovací a manipulační plochy (například
truhlárna, vyrábějící sériově dodávaný nábytek pro obchodní řetězce). Toto rozlišování a následné
posouzení je důležité pro stanovení podmínek stavebního úřadu na dopady dopravní zátěže, hluku a
dalších emisí vůči svému okolí.

9.1.1.8

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL)

Tyto plochy lze charakterizovat jako plochy s možností umisťovat zařízení pro drobnou
výrobu, skladování a služby. Jedná se zejména o zařízení drobné výroby a služeb všeho druhu, sklady
a veřejné provozy. Pro tyto plochy jsou stanovena určitá omezení, která se snaží předejít případným
kolizím či střetům zájmů, jež by v případě realizace mohly vzniknout. Územní plán tak dává široké
možnosti uplatnění za současné eliminace nejvyšších možných rizik. Pro tyto funkce je přípustná i
funkce agrofarmy. Ta je kombinací ploch zemědělské výroby a její zpracování, zpravidla v malých
objemech produkce. Agrofarmy poskytují i omezený rozsah služeb (prodej, dočasné ubytování jako
součást bydlení majitelů a správců) a to zpravidla přímému okruhu adresných zákazníků.

9.1.1.9

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)

Územní plán vymezuje plochy zemědělských areálů. Pro plochy zemědělské výroby jsou navrženy
hranice negativních vlivů.

9.1.1.10

Plochy technické infrastruktury (TI)

Jsou to plochy určené zejména pro stavby technické infrastruktury (ČOV, trafostanice, apod.) a
uložení inženýrských sítí, dopravní infrastruktury a nezbytného zázemí.
Pro vybrané funkce byla vymezena hranice negativních vlivů. Zde byly zohledněny převažující
směry větrů, potenciální možnosti rozvoje obce, ochrana hodnot, půdorysný tvar funkční plochy, kolem
které byla hranice vymezena.
Podrobnější zdůvodnění jednotlivých záborů pro funkční plochy je uvedeno v kapitole 13
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a
pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)“

9.1.2 Nezastavěné území a nezastavitelné plochy
Tak jako je věnována pozornost zastavěnému území a zastavitelným plochám, řeší ÚP stejně
důsledně i koncepci území nezastavěného.
Podle Evropské úmluvy o krajině se „péčí o krajinu“ rozumí činnosti, které směřují v
perspektivě trvale udržitelného rozvoje k uchování krajiny v dobrém stavu řízením a harmonizací
změn, vyvolaných sociálním, ekonomickým a environmentálním vývojem. V souladu s tímto úkolem se
územní plánování považuje za zvláště významnou činnost, která ve svých důsledcích směřuje ke
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zhodnocení, obnově nebo tvorbě krajiny.
ÚP respektuje zásady Evropské úmluvy o krajině, vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití
v krajině a formou stanovení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje podmínky pro
změny v jejich využití. Krajinné matrixy jsou členěny do 5 typů funkčních ploch. Plochy zemědělské orné půdy (NZo) jsou návrhem fragmentovány na menší plošné celky a doplňují se tak plochy
zemědělské - trvalých travních porostů (NZt) v plošném uspořádání, a plochy smíšené nezastavěného
území - přírodní (NSp) a plochy pozemků určených k plnění funkce lesa (NL) v liniovém a plošném
uspořádání.
V nezastavěném území (tj. mimo zastavěné území a zastavitelné plochy) probíhají činnosti
stávající či navrhované, které je nutné vhodně regulovat. Jedná se o tradiční hospodářské využívání
krajiny (zemědělství, lesnictví), které se rozhodujícím způsobem podílí na vytváření krajinného rázu.
Ochrana zemědělského půdního fondu jako neobnovitelného vyčerpatelného přírodního zdroje je rovněž
jedním ze základních úkolů územního plánování.
Mimo tyto funkce plní krajina další, pro trvale udržitelný rozvoj nezastupitelné mimoprodukční
funkce, např. funkce přírodních a přirozených refugií rostlin a živočichů, významného a jediného zdroje
pitné a užitkové vody apod. Významnou funkcí pro trvale udržitelný rozvoj je i kulturní a estetická
hodnota daná předchozím historickým vývojem. Volná krajina je rovněž nejpřirozenějším a
nezastupitelným prostorem pro rekreaci a relaxaci obyvatelstva.
Mezi hlavní úkoly územního plánování v nezastavěném území patří vytváření podmínek pro
zachování vysoké kvality základních složek životního prostředí, respektování a ochrana krajinného
rázu a významná podpora přirozeného členění sekundární krajinné struktury – přirozeného krajinného
rámce sídel, včetně jeho kompozičních aspektů (průhledy, dálkové pohledy, dominanty apod.).
Je pochopitelně na uživatelích, která forma využití pozemků bude pro ně adekvátní. Územní
plán se snaží skloubit podmínky pro rozvoj a ochranu všech složek prostředí, společně s různorodými,
často protichůdnými zájmy a požadavky obyvatel. Výsledkem je kompromis mezi potřebami člověka a
hodnotami a limity území (krajiny). ÚP ukazuje možnosti revitalizací vodních toků, výsadeb lesních a
nelesních porostů. Všechny tyto kroky by měly vést k posílení vitality krajiny a zájmu člověka o ni.
ÚP podporuje a rozvíjí prostupnost území. Funkční rozložení ploch je navrženo s ohledem na potřebu
zvýšení ekologické stability a možnosti zprůchodnění správního území, které je dnes pokryto převážně
zorněnou půdou.
Tři funkční typy krajiny – plochy zemědělské - trvalé travní porosty (NZt), plochy lesů (NL) a
plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) - umožňují přímý kontakt návštěvníka s
krajinnými složkami bez nutnosti obcházet rozsáhlé bloky, jako je tomu v případě ploch zemědělských orné půdy, které tuto možnost poskytují v omezené míře. Vymezením tras stávajících i navržených
účelových komunikací a přípustných podmínek pro trasování cestní sítě kdekoliv v neurbanizovaném
území je rovněž zajištěna podmínka prostupnosti krajiny.
Vymezené přírodní hodnoty jsou ochráněny přísnějšími podmínkami využití (vyloučen je návrh
ploch orné půdy) a tyto plochy nejsou atakovány plochami zastavitelnými. Cílem je uchovat jejich
pestrost, ekologický potenciál, genius loci a celkovou malebnost pro příští generace.
Každá krajina vyžaduje určitou míru péče člověka, jakož i vstupy zemědělské a včelařské
činnosti, které jsou nezbytné pro její další reprodukci a životaschopnost. Z tohoto důvodu jsou
přípustné mobilní, statické včelíny a stavby pro ustájení zvířat a skladování krmiva, hnojiv a
mechanizace (formou přístřešků).

9.1.2.1

Vodní plochy a toky (W)

Jedná se o plochy vodních toků, rybníků, retenčních a ostatních vodních nádrží, které plní
funkce ekologicko-stabilizační, retenční, rekreační, estetické a hospodářské.
Vodní plochy a toky zůstávají nejdůležitějšími přírodními činiteli v krajině. Podél nich je
směřována většina biokoridorů a interakčních prvků a právě ony se svými břehovými partiemi se
podílejí nejsilnější měrou na migraci a reprodukci většiny rostlinných a živočišných druhů.
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Systém opatření posiluje retenci krajiny a zlepšuje její biodiverzitu. ÚP nové plochy vymezuje
tam, kde je to nejvíce účelné a prospívá tak ke zvýšení ekologické stability a posílení protipovodňové
funkce, čímž pomáhá k dalšímu zvýšení retence v území. Podmínky využití ostatních ploch
nezastavěného území zřízení drobných vodních ploch a vodohospodářských úprav umožňují také.

9.1.2.2

Plochy lesní (NL)

Jedná se o plochy určené k plnění funkce pro upevnění funkce ekologicko-stabilizační,
krajinotvorné, rekreační, estetické a hospodářské. Návrh lesních ploch podporuje obnovení krajinné
mozaiky v zorněné krajině.
ÚP vymezuje lesní plochy k založení zejména pro upevnění ekologické kostry krajiny.

9.1.2.3

Zeleň v sídlech

Vzhledem k rozvolněnému způsobu zástavby hraje důležitou roli zeleň veřejná (ZV), ale i
zahrady v rámci ploch bydlení, a ploch zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) a zeleně přírodního
charakteru (ZP). Podmínkami využití je umožněna redukce ploch místních komunikací ve prospěch
veřejné zeleně.

9.1.2.4

Nelesní zeleň mimo plochy sídel a ÚSES

Plochy zemědělské - trvalé travní porosty (NZt)
Jde o plochy luk a pastvin, jedná se o trvalé a speciální kultury ve volné krajině
(nezastavěném území). ÚP nevylučuje možnost částečného, poměrně variabilního zemědělského i
nezemědělského využití, a to za podmínek daných podmínkami využití.
Navrženy k založení jsou převážně v souvislosti s plochami, které jsou ekologicky labilní,
podléhají erozím. Navrženy jsou rovněž v plochách, kde je jejich hospodářská a krajinná funkce žádoucí
a přínosná. Dalším důvodem pro jejich vymezení je podpora krajinné mozaiky a charakteru krajinného
rázu a v neposlední řadě eliminace negativních vlivů v důsledku intenzivní zemědělské výroby (erozní
splachy, prašnost). Dalším důvodem je posílení ekologického významu mělkých údolních niv
s vodotečemi. Navrženými podmínkami využití je ochráněn i režim stávajících ploch.
Tyto plochy představují významný ekologický fenomén, jsou dočasnými rezervoáry dešťových
srážek, poskytují útočiště rozmanitým společenstvím živočišných a rostlinných druhů – jsou
významnou součástí kostry ekologické stability.
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp)
Jde převážně o maloplošná, často liniová a bodová území. Jsou nárazovými prvky erozních
splachů a odvodňují za pomoci dešťových koryt přebytečnou vodu. Jsou útočištěm volně žijících
živočichů a „zásobárnou“ přirozených druhů bylin a trav pro postupnou revitalizaci krajiny. Jejich
ochrana a postupné doplňování je pro přírodní biodiverzitu krajiny a krajinný ráz zcela zásadní a
nenahraditelná. Významnou roli bude hrát procentuelní zastoupení jednotlivých prvků vegetace a jejich
vzájemná rozmanitost a uskupení. Jedná se o plochy, které kombinují travní porosty s keřovým a
stromovým patrem na zemědělských pozemcích, jež svojí existencí chrání.
V ÚP se jedná o potvrzení stavu ploch charakterizovaných zejména jako ostatní (dle
katastrálních map), ochrana a ukotvení jejich funkce. Nové plochy přírodní jsou vymezeny jako
protierozní, pro zvýšení retence, zvýšení biodiverzity a ekologické stability, obohacení krajinné
mozaiky a podporu charakteru krajinného rázu (zejména podél vodních toků).

9.1.2.5

Plochy přírodní a přírodě blízkých ekosystémů
Plochy ÚSES – plochy biokoridorů (BK), biocenter (BC) a interakčních prvků (IP) jsou základem
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kostry ekologické stability krajiny.
Tyto plochy, vedle lesů, vodních ploch a mokřadů, představují vůbec nejdůležitější složky
krajinných matrixů. Plochy jsou v ÚP chráněny nejpřísnějšími podmínkami využití. Obzvlášť pečlivý musí
být postup revitalizací, spojený s revitalizací a renaturalizací vodních recipientů, na které se ÚSES
váže především. Zákon o ochraně přírody definuje navíc vodní toky a údolní nivy jako významné
krajinné prvky (VKP).
Základní skladebnou součástí ÚSES je biocentrum (centrum biotické diverzity). Jeho plocha je
nebo má být tvořena ekologicky významným segmentem krajiny, který svou velikostí a stavem
ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny.
Jedná se o biotop nebo soubor biotopů, jenž svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je skladebnou součástí ÚSES, která je nebo cílově má být tvořena ekologicky
významným segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje migraci, šíření a
vzájemné kontakty organismů. Na rozdíl od biocenter nemusí umožňovat trvalou existenci všech druhů
zastoupených společenstev. Funkčnost biokoridorů podmiňují jejich prostorové parametry, stav trvalých
ekologických podmínek a struktury i druhové složení biocenóz. Vymezené biokoridory jsou většinou
vedeny údolími vodních toků.
Skladebné části systému ekologické stability doplňují interakční prvky. Jsou to ekologicky
významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky
rostlinám a živočichům, významně ovlivňujícím fungování ekosystémů kulturní krajiny. V místním
územním systému zprostředkovávají interakční prvky příznivé působení biocenter a biokoridorů na
okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. IP jsou součástí ekologické niky různých druhů organismů,
které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, méně stabilních společenstev. Přispívají ke
vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb v kulturní krajině a tím podmiňují vznik
regulačních mechanismů, zvyšujících celkovou ekologickou stabilitu krajiny.
IP v ÚP jsou vymezeny jako dodatkové maloplošné a liniové prvky doplňující návrh místní
úrovně ÚSES v území s převahou zemědělské půdy. IP nepatří mezi skladebné části ÚSES, ÚP však
potvrzuje jejich statut různými plošnými opatřeními a stanoveným managementem.
V řešeném území je vymezena regionální a lokální úroveň ÚSES.
ÚP pro plochy ÚSES stanovuje podmínky využití. Tyto plochy jsou harmonicky doplněny do
ploch uspořádání krajiny (společně s interakčními prvky) a tvoří tak nedílnou součást celého
krajinného rámce (kap. 6.2.6 textové části ÚP).
Stanovené podmínky využití na plochách ÚSES mají překryvnou funkci a jsou tedy nadřazeny
podmínkám využití ploch, které překrývají.
Nelze pochybovat o významu takto navrhovaných opatření pro zvýšení ekologické stability
území a veřejného blaha, ale pouze za předpokladu, že se vytvoří spravedlivé podmínky pro
kompenzaci ušlých ztrát, kdy budou v rámci VPO následně pro další kroky určeny přesná pravidla pro
náhrady. Do té doby zůstanou v režimu návrhu. Vzhledem k dostatečné výměře pozemků ve správě
státu na katastru obce by neměl být problém kompenzace za dotčenou výměru provést.

9.1.2.6

Orná půda

Jedná se o plochy zemědělské - orné půdy, které plní výhradně hospodářské funkce.
ÚP rozsah plochy orné půdy mírně zmenšil ve prospěch přírodních ploch, ploch lesních a
vodních ploch a ploch trvalých travních porostů. Důvodem jsou protierozní opatření a nestabilní
ekologická funkce takových orných ploch. Tyto je třeba ochránit před erozními splachy a konečnou
degradací nenahraditelné půdní vrstvy.
Podrobnější zdůvodnění jednotlivých záborů pro funkční plochy je uvedeno v kapitole 14
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a
pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)“.
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9.2

Zdůvodnění z hlediska dynamiky rozvoje

S ohledem na velikost obce větší rozsah výměr zastavitelných ploch a často jejich
problematické napojení na technickou infrastrukturu, jsou navrženy podmínky napojení na technickou
infrastrukturu a na tvorbu územní studie. Větší rozsah zástavby je zdůvodněn zejména dobrou
dopravní dostupností od spádového centra Benešova, atraktivní krajinný potenciál a větší stavební
aktivitou minulých dekád a také vymezením obce v rozvojové ose. Pro zpracování územní studie hovoří
fakt většího plošného záboru zastavitelných ploch a potřeba řešit toto území komplexně a citlivě,
s provázáním krajinných složek, které zde budou hrát významnou kompoziční a ekologickou funkci.

9.3

Zdůvodnění z hlediska umístění plošného rozvoje

Vymezení zastavitelných ploch je směřováno rovnoměrně do všech sídel. Je to dáno jejich
relativní vyvážeností co do vybavenosti infrastrukturou a vyváženým zájmem o bydlení.

9.4

Zdůvodnění z hlediska umístění plocha a vedení koridorů dopravní a
technické infrastruktury

9.4.1 Dopravní infrastruktura
ÚP vymezuje koridory dopravní infrastruktury K.DI.1 – K.DI.5 pro dálnici D3 a silnici II/112,
Václavickou spojku. Koridor ze ZÚR byl zpřesněn na základě technicko-ekonomické studie s názvem
„TES D3 0301 Praha – Jílové, 0302 Jílové – Hostěradice, 0303 Hostěradice – Václavice“ (Pragoprojekt
04/2015), resp. „TES D3 0304 Václavice – Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda“ (SUDOP PRAHA
04/2015), která bude sloužit jako podklad pro vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí staveb
0301 až 0305/I (úseky dálnice D3 v úseku Jesenice – hranice Středočeského a Jihočeského kraje včetně
související Václavické spojky a dalších staveb).
Komunikační kostru území tvoří síť stávajících silnic III. třídy (III/10614, III/10612, III/11434). ÚP
respektuje stávající základní komunikační síť v jejím dosavadním rozsahu a významu.
ÚP dílčím způsobem přidává i místní a účelové komunikace v souvislosti s návrhem nových
zastavitelných ploch a požadavkem zprůchodnění krajiny.
Koncepce dopravy nedoznává v ÚP dalších změn.

9.4.2 Technická infrastruktura
Vodovod
Václavice
Velký počet rozvojových ploch vyžaduje centrální řešení soustav. Individuální zdroje jsou
přípustné pouze jako záložní v rámci nouzového zásobování vodou. Důvodem je ochrana hladiny
podzemní vody.
Zbožnice
ÚP umožňuje řešení individuálního zásobování podzemními
zastavitelných ploch a plánovaná hustota bydlení nejsou tak veliké.
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vodami,

protože

rozsah

Vatěkov
ÚP umožňuje řešení individuálního zásobování podzemními vodami.
Plochy Z39, Z46, Z47 budou napojeny na centrální systém zásobování podzemními vodami.
Důvodem je ochrana hladiny podzemní vody.

Kanalizace
Václavice
Napojeny na centrální kanalizaci budou všechny plochy v sídle Václavice. Plochy Z5, Z6, Z11
budou prověřeny z hlediska nároků na kapacitní soustavu. V případě nevyhovující stávající kapacity
ČOV, bude využití výše uvedených ploch podmíněno vyšší intenzifikací ČOV. Důvodem je obava orgánů
ochrany přírody z narušení ekologické stability vodního toku, vedoucího do Sázavy, která je
Naturovou oblastí. Dalším důvodem je již zainvestovaná infrastruktura ČOV, kterou je účelné a
efektivní využívat.
V případě vyčerpání kapacity stávající ČOV vč. navržené intenzifikace ÚP umožňuje rozšířit
ČOV na ploše Z57.
Zbožnice
Přípustné jsou jímky s odvozem na skupinovou ČOV ve Václavicích, případně skupinové čistírny
odpadních vod. Důvodem je obava orgánů ochrany přírody z narušení ekologické stability vodního
toku, vedoucího do Sázavy, která je Naturovou oblastí.
Vatěkov
Všechny plochy budou centrálně odkanalizovány na centrální kanalizaci s čištěním ve
Václavicích. Plochy Z39, Z46, Z47 budou prověřeny z hlediska nároků na kapacitní soustavu.
V případě nevyhovující stávající kapacity ČOV, bude využití výše uvedených ploch podmíněno vyšší
intenzifikací ČOV. Důvodem je obava orgánů ochrany přírody z narušení ekologické stability vodního
toku, vedoucího do Sázavy, která je Naturovou oblastí. Dalším důvodem je již zainvestovaná
infrastruktura kanalizačního přivaděče, kterou je účelné a efektivní využívat.

Elektrická energie
Zástavba v řešeném území je na síť vysokého napětí napojena celkem 8 trafostanicemi.
Územní plán umožňuje realizaci nových trafostanic a napájecích vedení kdekoliv – je to
umožněno v rámci přípustného využití všech ploch.
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9.5

Zdůvodnění určení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (VPS)


Dopravní a technická infrastruktura

kód a
číslo VPS

název

kód
funkčního
využití

odůvodnění

lokalizace

VDt1

Plocha pro komunikaci,
chodníky a inženýrské sítě

DSm-N 1

Nejefektivnější napojení
rozvojové plochy

Z okraj sídla
Václavice

VDt2

Plocha pro komunikaci,
chodníky a inženýrské sítě

DSm-N 2

Nejefektivnější napojení
rozvojové plochy

JZ okraj sídla
Václavice

VDt3

Plocha pro komunikaci,
chodníky a inženýrské sítě

DSm-N 3

Nejefektivnější napojení
rozvojové plochy

SV okraj sídla
Václavice

VDt4

Plocha pro komunikaci,
chodníky a inženýrské sítě

DSm-N 4

Nejefektivnější napojení
rozvojové plochy

V okraj sídla
Václavice

VDt7

Plocha pro komunikaci,
chodníky a inženýrské sítě

DSm-N 7

Nejefektivnější napojení
rozvojové plochy

Z okraj sídla
Zbožnice

VDt8

Plocha pro komunikaci,
chodníky a inženýrské sítě

DSm-N 8

Nejefektivnější napojení
rozvojové plochy

V okraj sídla
Vatěkov

VDt11

Plocha pro komunikaci,
chodníky a inženýrské sítě

DSm-N 11

Nejefektivnější napojení
rozvojové plochy

SV okraj sídla
Zbožnice

VDt12

Plocha pro komunikaci,
chodníky a inženýrské sítě

DSm-N 12 Nejefektivnější napojení
rozvojové plochy

JZ okraj sídla
Vatěkov


kód a
číslo
VPS

Dopravní infrastruktura

název

kód
funkčního
využití /
koridor

odůvodnění

lokalizace

VD1

Dálnice D3 včetně všech
vyvolaných přeložek,
souvisejících staveb a
opatření

K.DI.1

Záměr ze ZÚR (D005).

V od sídla
Václavice

VD2

Úsek silnice II/112 Benešov –
Václavice napojující Benešov
na D3 (Václavická spojka)
včetně všech vyvolaných
přeložek, souvisejících staveb
a opatření

K.DI.2

Záměr ze ZÚR (D081).

S od sídla
Václavice

VD3

Úsek silnice II/112 Benešov –
Václavice napojující Benešov
na D3 (Václavická spojka)

K.DI.3

Záměr ze ZÚR (D081).

S od sídla
Václavice
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kód a
číslo
VPS

název

kód
funkčního
využití /
koridor

odůvodnění

lokalizace

včetně všech vyvolaných
přeložek, souvisejících staveb
a opatření
VD4

Úsek silnice II/112 Benešov –
Václavice napojující Benešov
na D3 (Václavická spojka)
včetně všech vyvolaných
přeložek, souvisejících staveb
a opatření

K.DI.4

Záměr ze ZÚR (D081).

S od sídla
Zbožnice

VD5

Úsek silnice II/112 Benešov –
Václavice napojující Benešov
na D3 (Václavická spojka)
včetně všech vyvolaných
přeložek, souvisejících staveb
a opatření

K.DI.5

Záměr ze ZÚR (D081).

S od sídla
Zbožnice



Technická infrastruktura

kód a
číslo VPS

VT3


kód a
číslo
VPS

název

odůvodnění

lokalizace

Rozšíření ČOV Václavice

Potřebné zvýšení kapacity ČOV v souvislosti
s vymezením zastavitelných ploch

Severní okraj
sídla Václavice

Veřejná prostranství
název

kód
funkčního
využití

odůvodnění

lokalizace

PP1

Plocha veř. zeleně,
zahrnující parkové úpravy,
komunikaci, chodníky a
inženýrské sítě

ZV-N

Potřebná plocha veřejného
prostranství pro vymezené plochy
bydlení, veřejná zeleň plní protierozní
funkci

JZ okraj
sídla
Václavice

PP2

Plocha veř. zeleně,
zahrnující parkové úpravy,
komunikaci, chodníky a
inženýrské sítě

ZV-N

Potřebná plocha veřejného
prostranství pro vymezené plochy
bydlení, veřejná zeleň plní protierozní
funkci

J okraj
sídla
Václavice
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9.6

Zdůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno
v prováděcím právním předpisu (vyhláška o obecných požadavcích na
využívání území)

V ÚP bylo stanoveno funkční využití nad rámec obsahu citovaného právního předpisu. Doplnění
těchto druhů ploch bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému zeleně podle přílohy č. 7, části I,
odst. 1, písm. c. Vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Jde o plochy zeleně, konkrétně zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) a zeleně přírodního
charakteru (ZP). Jde o zeleň zpravidla na soukromých pozemcích, nebo dokonce oplocených. Do této
kategorie se řadí i oplocené sady ve volné krajině.
Významová škála těchto ploch je poměrně široká. V zastavěném území zahrnuje plochy
rozptýlené zeleně, mající takřka přírodní charakter. Ty mají zejména prostorově clonící a ekologickou
funkci. Nemusejí být nutně průchodné a dosažitelné obyvatelům obce. Ve venkovských sídlech jde
zpravidla o plochy zahrad a sadů, zpravidla na soukromých pozemcích, přiléhajících a tvořících
neodmyslitelnou součást kompozice tradičních venkovských stavení v rámci zastavěného území.
Tyto plochy zaručují typické prolnutí přírodních prvků se zástavbou, zprostředkovávají
přechod záhumenních partií sídla do volné krajiny. Často vyplňují prostor mezi velkými objemy stodol a
podílí se tak na utváření rozvolněné rostlé urbanistické kompozice sídla, představující jeho genius
loci.
Vymezení všech takových ploch má společného jmenovatele, a tím je potřeba jejich zachování a
ochrany, zejména před zastavěním. Jsou nedílnou součástí systému sídelní zeleně (spolu se zelení
veřejných prostranství a drobnou zelení soukromou nebo vyhrazenou). Jejich význam tkví rovněž ve
zprostředkování přirozeného přechodu urbanizovaných ploch do krajiny, často se fakticky prolínají
např. s plochami krajinné zeleně. Tyto plochy přivádějí biotu do zástavby, příznivě ovlivňují mikroklima
a mají tedy nesporný význam pro kvalitu životního prostředí.
Zástavbu, vyjma určených, na těchto plochách nelze připustit. Podmínky využití těchto ploch
jejich ochranu před zastavěním zaručují.
Podmínky využití pro tyto plochy vyžadují jiné parametry, než je tomu u ostatních ploch
nezastavěného území, jež definuje vyhláška. Hlavním problémem je již fakt, že tyto plochy se nalézají
uvnitř zastavěného území. Proto na ně nelze aplikovat žádné vhodné funkční využití, které vyhláška
nabízí. Zeleň přírodního charakteru hraje také důležitý význam pro upevnění ekologické stability
břehové partie vodního toku.

9.7

Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje (RUR) území

Nejhůře je hodnocen ekonomický pilíř, sociální a environmentální dosahují dobrého a vzájemně
vyrovnaného hodnocení.
Pro horninové prostředí a geologii ÚP nepřináší žádné důsledky ve svém řešení, protože
ložiska zde nejsou dotčena.
Pro vodní režim krajiny ÚP přináší pozitivní důsledky, které posilují rozlohu vodních zdrojů,
aniž by se tak zhoršila rizika povodňových stavů a to díky navrženým protierozním opatřením.
Pro hygienu životního prostředí ÚP nemění dosavadní stav, umožňuje využití stávajících zdrojů
tepla.
Pro ochranu přírody a krajiny ÚP posiluje dosavadní stav řadou krajinných opatření vymezením
ploch k zatravnění, ploch přírodních, ploch vodních a lesních.
Pro ochranu zemědělského půdního fondu ÚP posiluje dosavadní stav řadou krajinných
opatření s cílem ochrany orné půdy vůči degradaci dané splachy a větrnou erozí. Pozemků určených
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k plnění funkce lesa jsou mírně rozšířeny s cílem dosažení pestřejší mozaiky skladebných systémů.
Pro ochranu veřejné a dopravní infrastruktury ÚP ponechává dosavadní stav. ÚP vymezuje
plochy nové pro občanskou vybavenost.
Pro ochranu sociodemografických podmínek ÚP zlepšuje situaci vymezením ploch pro občanskou
vybavenost a výrobu a posiluje demografický trend vymezením dalších ploch k bydlení.
Pro ochranu rekreace ÚP posiluje situaci vymezením přípustných rekreačních funkcí na plochách
bydlení.
Pro ochranu hospodářských podmínek ÚP posiluje pozici dostatečně flexibilními podmínkami
využití, navrhuje nové výrobní plochy.
Pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot ÚP stanovuje podmínkami využití
ochráněnu.
Problémy k řešení v ÚP v rámci sociodemografického a ekonomického pilíře jsou vyřešeny
vymezením dostatečných zastavitelných ploch k bydlení a nastavením flexibilních podmínek využití pro
plochy výrob, vymezením dalších výrobních ploch. Záměry ze ZÚR jsou do ÚP zaneseny, zpřesněny.
Nebyly řešeny varianty.
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10.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch

10.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
Podmínky pro využití ploch jsou navrženy tak, aby zastavěné území mohlo být hospodárně a
dostatečně využíváno a zároveň byla snaha zajistit ochranu kulturních hodnot území.

10.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch






Vzhledem k tomu, že obec má dobrý rozvojový potencionál, který je dán vybavením kompletní
technickou infrastrukturou, což je vodovodní řad (bude však nutné řešit posílení soustavy),
možnosti napojení na elektrické vedení a zejména centrální čistírna odpadních vod a také
skutečnost, že se sídlo nachází v dostupné vzdálenosti od okresního města a rozvojové ose, byl
rozvoj zaměřen zejména na oblast bydlení ve formě zastavitelných ploch.
Do okruhu podmiňujících faktorů rozvoje území patří stabilita a perspektiva hospodářsko ekonomické základny. Ve Václavicích není tolik podnikatelské sektor zastoupený. Pro perspektivní
rozvoj řešeného území je důležité posílení nabídky pracovních příležitostí. To je zabezpečeno
návrhem nových ploch, které jsou dostatečně flexibilní podmínkami využití.
Dalším faktorem potřeby vymezit zastavitelné plochy je též dána situováním řešeného území v
rozvojové ose vymezené v Zásadách územního rozvoje a blízkosti města Benešov s výrazně
dynamickými nárůsty poptávky po bydlení.

Z výše uvedených důvodu je vymezení nových zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení a výroby
jako logický předpoklad dalšího rozvoje, který je podpořen i v ZÚR.
Ve všech případech jsou preferovány vazby na již stávající síť komunikací a existující
technické infrastruktury. Plochy pro rozvoj obce jsou voleny tak, aby veškeré negativní dopady
navrhovaného řešení byly minimální. Využívá se tak možnosti jednoduchého napojení na infrastrukturu
obce, případně se podmiňuje vybudováním infrastruktury nové a v některých případech se navrhovaným
řešením rozvojových ploch zlepšují i podmínky v zastavěném území.
Vymezení zastavitelných ploch je drženo zásadou návaznosti na stávající zastavěné území s
cílem zamezit nežádoucí suburbanizaci území.
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10.3 Výpočet potřeby vymezení zastavitelných ploch
 Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
Požadavky vyplývající z demografického vývoje

73 b. j. za 15 let

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití

58 b. j. za 15 let

Požadavky vyplývající z umístění v rozvojové oblasti

35 b. j. za 15 let

Celkem

166 b. j. za 15 let

Požadavky vyplývající z demografického vývoje
Počet obyvatel je stabilizovaný. Díky vyššímu počtu produktivní generace (69,23%) se dá očekávat
nárůst nových obyvatel. Za posledních 17 let (2000-2017) byl zjištěn přírůstek 185 obyvatel (průměrně
10,88 obyv./rok).
Tato demografická křivka však bude mít strmou tendenci růstu díky nově připravovaným a již
zainvestovaným plochám bydlení. Růst o cca 50 obyvatel během dvou let 2010/11 (!) bude tedy
v následujících obdobích pokračovat. Dnes je zainvestováno a připraveno dalších 10 stavebních parcel.
Tento tlak se děje ale především díky blízkosti rozvojové osy a proto nebude v kalkulaci přirozené
demografie hrát roli.
Předpokládaný nárůst obyvatel pro dalších 15 let je dle statistiky, respektive dle demografické křivky,
163 obyvatel. Když tento údaj vydělíme 2,23 obyvateli/1 b. j. (predikovaná obložnost), získáme počet 73
byt. jednotek.
Rok
Počet
obyv.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
390

457 462 455 447 450 457 470 483 489 497 542 541 545 544 548 557 575

Zdroj: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce ČR, počet obyvatel k 31. 12.
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Požadavky vyplývající z nechtěného soužití
Obecně platným trendem v České republice je snižování počtu osob bydlících v jedné domácnosti (ne
zcela terminologicky přesně budeme používat ustálený pojem „obložnost“). Jak je patrno z níže
uvedeného grafu, počet obyvatel trvale bydlících společně v jedné domácnosti historicky klesá.
Vyjdeme-li z lineární predikce na 10 let dopředu, dostaneme se k číslu 2,23 obyvatele na jednu
společnou domácnost (ať již v RD nebo v bytové jednotce).

Pokud tedy vezmeme průměrné stáří bytové fondu ve Václavicích 30 let, rozdíl v koeficientu
obložnosti je zde O1980 – O2021, dostáváme 3,98 – 3,37 = 0,61. Znamená to tedy, že 0,61 obyvatele
společné domácnosti (většinou syn nebo dcera sdílející se svými rodiči rodinný domek vystavěný v akci
„Z“ v 80. letech) se budou chtít seberealizovat ve vlastní bytové jednotce, ať již v RD nebo v BD.
Vyjdeme-li tedy z posledního známého počtu domů v roce 2011, dostáváme vzorec:
212 * 0,61 = 129 obyv., kteří chtějí žít sami
129 / 2,23 (predikovaná obložnost) = 58 bytových jednotek.

Požadavky vyplývající z umístění v rozvojové oblasti
V poslední části se musíme zaměřit na požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv
blízkosti centra rozvojové oblasti). Václavice leží v těsném sousedství města Benešov, centra
rozvojové oblasti regionálního významu. Jak vyplývá z tabulky níže, linie vývoje obyvatel jsou v
případě Václavic a Benešova značně rozdílné. Zatím co obyvatelstvo Václavic nevzrostlo nad svou
původní hodnotu, Benešov se s počtem obyvatel rozvinula trojnásobně. Při porovnání obou linií vývoje
se zdá být obyvatelstvo Václavic stagnující a obyvatelstvo Benešova rapidně rozvíjejícím. Až
v posledních 20 letech se tento trend zastavil. Kapacita Benešova jako regionální centra je již zřejmě
vyčerpána. Nebo se mění zvyklosti obyvatel a jsou ochotni dojíždět za prací do sousedního centra
výměnou za bydlení v klidném prostředí venkovského charakteru menší obce. To dává velký potenciál
pro další rozvoj obce Václavice.
Město Benešov totiž samo o sobě vytváří obrovský investorský tlak na zástavbu bydlení lidí
pracujících v Praze a rovněž i díky možnostem podnikání přímo ve městě Benešov. Václavice jsou totiž
první obcí, navazující na jedinečnou enklávu Konopiště, která je spádově pro Benešov nejbližší. Tuto
skutečnost si uvědomoval již platný územní plán, který zde řadu ploch vymezil a nový ÚP většinu
ploch přebírá.
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rok
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Benešov

5345

6240
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9304
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10387
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Porovnání vývoje počtu obyvatel Václavice a Benešov
18000

počet obyvatel

16000
14000
12000

Benešov

10000
Václavice

8000
6000
4000
2000
0
1869

1890

1910

1930

1961

1980

2001

Na základě výše uvedeného můžeme pro požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti
stanovit koeficient 1,5, kterým bude násobena potřeba nových zastavitelných ploch vyvolaná
demografickým vývojem. Můžeme tedy počítat 70 BJ * 1,5 = 105 BJ – 70 BJ = 35 bytových jednotek.

 Výpočet potřeby ploch pro bydlení:
Potřeba bytových jednotek

166 b. j.

Rezerva 10%

17 b. j.

Potřeba bytových jednotek celkem

183 b. j.

 Plochy pro bydlení vymezené v ÚP Václavice:
1 b. j. v rodinných domech venkovského charakteru = potřeba cca 1 200 m2
Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV-N)
Zastavitelná plocha

196 695 m2

Počet bytových jednotek

164 b. j.
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Na základě podrobnějších podkladů projektant uvažuje maximální počet bytových jednotek pro níže
uvedené zastavitelné plochy takto:
Václavice
Z5
Z6
Z7
Z10
Z11
Z16

21 b.j.
3 b.j.
1 b.j.
2 b.j.
11 b.j.
5 b.j.

Zbožnice
Z24
Z25
Z26
Z34

2
3
4
3

Vatěkov
Z39
Z42
Z44
Z46
Z47
Z53

17 b.j.
10 b.j.
2 b.j.
7 b.j.
6 b.j.
3 b.j.

Celkem

100 b.j. v rodinných domech venkovského charakteru

b.j.
b.j.
b.j.
b.j.

Při počítané obložnosti 2,23 obyv./1 b.j. odpovídají vymezené plochy pro 223 obyvatel.
Při současném počtu obyvatel 575 se jedná o nárůst o cca 40%. Toto objektivně vysoké číslo je ale
odůvodněno umístěním sídla Václavice do rozvojové oblasti krajského významu ObK6 Benešov a do
celorepublikové rozvojové osy OS6 propojující Prahu, Benešov, Tábor, České Budějovice a dále směr na
Linec. Současně si musíme uvědomit blízkost rozvojové oblasti metropolitního regionu Prahy. Nový
metropolitní plán Prahy předpokládá nárůst obyvatel ve vnitřních rezervních plochách krajské
aglomerace až v řádu 0,75 milionu obyvatel. Současně je nutné zvažovat blízkost návrhu dálnice D3
cca 800 m od navržených rozvojových ploch ve Václavicích a tzv. Václavické spojky, kde obě tyto
stavby byly vnuceny do ÚP Václavice vymezením v nadřazené ÚPD. Zkombinujeme-li tyto 3 objektivní
faktory, tj. ad. 1 trvalý růst počtu obyvatel, ad. 2 umístění v rozvojové oblasti Benešov, v rozvojové
ose OS6 a blízkost metropolitní oblasti Prahy s predikovaným prudkým nárůstem počtu obyvatel a ad.
3 závazně plánované nadřazené dopravní tepny umožňující skvělou dopravní dostupnost navrhovaných
ploch pro bydlení je dle názoru projektanta návrh 100 b.j. plně adekvátní potřebám rozvojových ploch
pro bydlení z hlediska poptávky v dalších 10-15 letech.
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11.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území

Širší dopravní vztahy
Vazby nadřazené dopravní infrastruktury ÚP nemění, protože navrhovaná opatření
zastavitelných ploch nevyžadují řešení takových zásahů.
Záměr dálnice D3 a Václavické spojky (silnice II/112), pro který jsou v ÚP vymezeny koridory
dopravní infrastruktury, pokračuje v sousedním katastrálním územím Chrášťany u Benešova, Krusičany,
Úročnice a Chlístov u Benešova. Návaznost v sousedních územích je zajištěna respektováním
zpřesněného koridoru pro tyto záměry, který je poskytnut Ministerstvem dopravy.

Širší vztahy technické infrastruktury
Řešeným územím neprocházejí žádné významné nadřazené trasy techn. infrastruktury.
Zásobování vodou je řešeno prostřednictvím VDJ (východně od sídla Václavice) a místní
vodovodní sítě, čištění odpadních vod je realizováno díky ČOV ve Václavicích a čerpací stanice v sídle
Vatěkov.

Širší vztahy občanské vybavenosti
Občanské vybavení školy a školky se předpokládá využívat i nadále v Benešově, který je
vzdálen do 6 km. Pro obec může být účelné a ekonomicky únosné vytvářet vlastní kapacity školky,
územní plán to umožňuje na plochách občanské vybavenosti. Potřeby seniorů se zároveň předpokládá
využít v Benešově, s možností využití i místní plochy občanské vybavenosti.

Širší vztahy ÚSES
Lesními plochami jihovýchodně od sídla Václavice prochází regionální biokoridor RBK 1219 Hory –
Šiberna. Na východě se napojuje na RBC 947 Šiberna, které se váže k lesním plochám okolo Konopiště
a ke Konopišťskému rybníku a potoku. Na západě končí RBK 1219 v RBC 1380 Hora, které se rozléhá
na zalesněném stejnojmenném vršku Hora s kótou 463 m n. m.
Nivou Janovického potoka probíhá regionální biokoridor RBK 1221 s názvem Hamry – RBK 1219.
Na jihu trasa RBK 1221 vychází z RBK 1219. Dále pokračuje na sever, přes sídlo Václavice a za severní
hranicí řešeného území končí RBK 1221 v RBC 1382 Hamry, které se rozléhá na plochách rybníků Hamry
a Dolní a Horní úročnický.
Návaznosti ÚSES na okolní vazby ÚSES v jiných správních územích jsou zajištěny a navzájem na
sebe navazují.
Vymezena jsou krajinná opatření, která podpoří funkčnost vymezeného ÚSES.

Širší vztahy nadřazených přírodních systémů
V řešeném území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ani prvky soustavy NATURA
2000 (EVL, ptačí oblast).
Janovický potok, do kterého jsou vypouštěny přečištěné odpadní vody z ČOV Václavice, se
v obci Týnec nad Sázavou vlévá do řeky Sázavy, která je evropsky významnou lokalitou (Dolní
Sázava). V ÚP, v koncepci technické infrastruktury, jsou pro zastavitelné plochy uloženy podmínky,
které zajistí nezhoršení ekologické stability Janovického potoka, tedy i EVL Dolní Sázava.
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12.

Vyhodnocení splnění požadavku zadání, popřípadě vyhodnocení
souladu s body (1-4) uvedenými ve vyhlášce 500 v příloze 7
části II. bod b

Návrh ÚP Václavice je zpracován v souladu se zadáním, schváleným zastupitelstvem obce dne 7.
10. 2013. Záměry, které měly být prověřeny, byly prověřeny a případně zapracovány v návrhu, aniž by
se uvedený návrh dostal do rozporného pojetí se zadáním. Vybrané úkoly, dané jednotlivými kapitolami
zadání byly vyřešeny (upřesněny) takto:
(Body jsou označeny stejně jako v zadání.)

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,
1.
Návrh ÚP řeší komplexně celé správní území Václavice, tj. kat. území Václavice u Benešova.
2.
Návrh ÚP prověřil uvedené záměry pod písmeny a – y a byly v návrhu zapracovány ve stejném
rozsahu. Menší úpravy jsou pouze u těchto bodů:
n.
Plochy bydlení na levém břehu potoka byly redukovány z důvodu vymezení pásu zeleně podél potoka.
Plochy bydlení mezi potokem a silnicí byly upraveny a přesně vymezeny dle Změny č. 1 a 2. Byla také
přidaná plocha veřejné zeleně, která splní zákonnou podmínku vymezování spolu s plochami bydlení
také plochy veř. prostranství.
Nově byla vymezena malá plocha bydlení u silnice, přirozeně tak doplňuje stávající zástavbu.
o.
V jižní části sídla Vatěkov došlo k úpravě v tom, že byla vypuštěna plocha sportoviště OS-N a byla
nahrazena bydlením BV-N.
s.
V severní části sídla Zbožnice se změnila plocha BV-N na plochu smíšenou obytnou SV-N z důvodu
blízkosti zemědělského provozu. Clonící funkci bude plnit pás veřejné zeleně.
Byla také vymezena plocha soukromé zeleně ZS-N.
y.
Byly vymezeny malé vodní plochy v nivě Václavického potoka, návrh připouští ve volné krajině
vymezení dalších vodních ploch.
3.
Individuálně a s velkým důrazem musí návrh ÚP řešit tyto identifikované problémy v území:
 problém 1 – byly stanoveny větší plochy stavebních parcel, půdorysné uspořádání
staveb, bližší venkovské charakteristice. Lokalita bude zčásti řešena podrobněji územní
studií.
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problém 2 – byly stanoveny větší plochy stavebních parcel, a jejich vhodné umístění na
pozemku s limitující výškou.



problém 4 – byla vymezena protierozní opatření

4.
Řešeno v kap. 2 odůvodnění.
5.
Řešeno v kap. 2 odůvodnění.
6.
Návrh ÚP vymezil koridory dopravní infrastruktury K.DI.1 – K.DI.5 pro dálnici D3 a silnici II/112,
Václavickou spojku.
7.
ÚAP ORP Benešov byly respektovány.
8.
V rámci urbanistické koncepce byly diferenciovány odlišné přístupy v různých sídlech díky jejich odlišné
urbanistické koncepci.
9.
Bylo využito možnosti podrobnějšího členění ploch s rozdílným způsobem využití.
10.
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury byly respektovány.
a. – d.
Jako dopravní stavby byly vymezeny záměry ze ZÚR (dálnice D3 a Václavická spojka), místní a účelové
komunikace.
Navržená trafostanice je vymezena bodově, její napájecí vedení linií, v koordinačním výkrese zobrazena
limitní hranice budoucího ochranného pásma VN 22 kV. Stávající ČOV vymezená polygonem.
e.
Systém odkanalizování bude navržen následovně:
i. Pro sídla Vatěkov a Václavice je využita stávající ČOV v sídle Václavice (Vatěkov
napojen přivaděčem), s podmínkou, že poté, co bude vyčerpána stávající kapacita dnešní
ČOV, v návrhu je požadováno posílení celé soustavy,
ii. Významné rozvojové plochy jsou podmíněny posouzením kapacity stávajícího systému
z hlediska ovlivnění kvality vypuštěných vod.
iii. Pro sídlo Zbožnice je zachován stávající systém vyvážení odpadních vod na stávající ČOV
ve Václavicích, jelikož není ekonomicky účelné budovat pro malé hustoty tohoto osídlení
centrální systém čištění odpadních vod. Tyto systémy jsou však přípustné.
11.
Koncepce uspořádání krajiny je navržena pro celé správní území obce. Plochy zemědělské jsou děleny
na trvalé travní porosty a ornou půdu. Jsou vymezená krajinná opatření pro zvýšení retenčních
schopností krajiny. Projektant ÚSES posunul LBC ze středu sídla Václavice.
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12.
Z hlediska postavení obce Václavice v sídelní struktuře Středočeského kraje by návrhem ÚP nemělo
dojít k podstatné změně. Nárůst ploch pro bydlení a s tím související předpoklad zvýšení počtu
obyvatel může zvýšit postavení sídla v hierarchii sídelní struktury kraje, ale až v dlouhodobém
horizontu.
13.
Požadavky MěÚ Benešov, odboru ŽP, k vymezení ÚSES byly respektovány.
Návrh ÚP nevymezil žádné plochy významných krajinných prvků k registraci.
14.
Byla vymezena hranice negativních vlivů pro zemědělský areál ve Václavicích a Zbožnicích. Byla také
vymezena pro stávající ČOV.

požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit,
15.
Plochy a koridory územních rezerv nebyly vymezeny.

požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,
16.
Byly vymezeny VPS pro dálnici D3, Václavickou spojku a plochy navržených místních komunikací, také
pro navrženou trafostanici a napájecí vedení VN 22 kV. Dvě plochy veř. prostranství ve Václavicích
byly vymezeny jako VPS s možností uplatnění předkupního práva. Jako VPS byla vymezena plocha
účelové komunikace, která bude obsluhovat obecní lesní pozemky.
17.
Nejsou vymezována žádná VPO z důvodu nezájmu obce.
18.
Nefunkční prvky ÚSES, pro které by se vymezovaly VPO, v území nejsou.

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,
19.
Plochy nebo koridory s podmínkou pořízení regulačního plánu nebyly vymezeny.
20.
Počet územních studií byl redukován z pěti na tři. Územní studie US1 ve Zbožnicích byla zrušena,
územní studie US2 ve Vatěkově byla zachována a přečíslována na US3. Ze tří územních studií ve
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Václavicích byla zachována pouze územní studie v západní části sídla (US3), po přečíslování označená
US1. Původní US4 a US5 byly zrušeny.
21.
Podmínka uzavření dohody o parcelaci nebyla využita, platí požadavky územních studií.

požadavek na zpracování variant řešení
22.
Požadavek nebyl uplatněn.

požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
23. – 29.
Požadavky byly splněny v celém rozsahu, s drobnými úpravami - výkres širších vztahů byl zpracován
v měřítku 1 : 25 000 a výkres č. 4 se jmenuje „Výkres koncepce veřejné infrastruktury“.
30. Na základě projednání návrhu zadání ÚP se dále ukládá v návrhu řešit:
 p. Zbyněk Sadil: p.p.č. 269/3 v k. ú. Václavice
 Vyhověno, vymezena plocha bydlení BV-N Z38.


p. Jan Kadeřábek: východní část p.p.č. 2308/1, 2277/1, 2308/6, 2221 a pozemky 2227, 2227/2 a
2277/3 v k. ú. Václavice
 Vyhověno částečně, vymezena plocha bydlení BV-N Z38 pouze ve východní části p.p.č. 2221.



František a Dana Málkovi: p.p.č. 393 v k. ú. Václavice, osada Zbožnice
 Vyhověno částečně, vymezena plocha bydlení BV-N Z24 pouze v jižní části p.p.č. 393 PK.



Jindřich Hašek: p.p.č. 1130/13 a 1130/12
 Nevyhověno, blízkost zem. areálu je pro bydlení nevhodná.



ŘSD (11. 7. 2013)
 Vyhověno, vymezeny koridory K.DI.1 – K.DI.5.



ŘSD (25. 9. 2013)
 Nevyhověno, záměr zrušen rozsudkem Krajského soudu v Praze, návrh však realizaci
takového záměru za podmínek připouští. Vyhověno, vymezeny koridory K.DI.1 – K.DI.5.



Václav a Helena Znamenáčkovi: požadujeme do návrhu zahrnout p.p.č. 2342, 2346, 2347, 2348
 Vyhověno, vymezeny plochy bydlení BV-N Z39 dle Změny č. 1 a Změny č. 2 ÚPO Václavice.



Jindřich Hašek (po 2.)
 Nevyhověno, blízkost zem. areálu je pro bydlení nevhodná.



Petr Křivánek: prověřit možnost zařazení do návrhu ÚP rozvojovou lokalitu (lokalita 13) pro
bydlení na pozemku p. č. 245 v k. ú. Václavice
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 Nevyhověno, navržená plocha zástavby v poměrně svažitém pozemku, pohledově
exponovaném, dále prodlužuje svým lalokem podél hodnoty aleje plochy bydlení. Tento
urbanistický záměr je precedentní a tvoří zcela samostatnou urbanistickou enklávu, která je
ve volné krajině a takto kopcovitém terénu poměrně obtížně řešitelná. Záměr předložený
žadatelem navíc nerespektuje maximální ukrytí objektu mimo pohledový horizont a
standardním řešením použitelným do umístění v sídle. Dále je zde problém revitalizovaných
vodních ploch, kde ta spodní plocha slouží jak požární zásobárna vody. Tato strouha pak
pokračuje až na hranici Konopišťského parku. Strouha je vedena jako lesní pozemek a skládá
se z několika revitalizovaných nádrží a hospodářským lesem. Mimo vzrostlé, zhruba staleté
duby, je zde také vzrostlý olšový a smrkový porost, vše na úbočích uvedené strouhy. Záměr
by takové plochy ohrozil ve své funkci.


Manželé Málkovi (po 2.)
 Vyhověno částečně, vymezena plocha bydlení BV-N Z24 pouze v jižní části p.p.č. 393 PK.



p. Radek Dvořák – jako zástupce vlastníků nemovitosti č.p. 56 a pozemků ve zjednodušené
evidenci 489, 490, 829, 832 reaguji tímto na Vámi navrhovanou změnu ÚP obce Václavice. Vámi
navrhovaná změna nemalou mírou omezuje naše práva na užívání pozemků. Řádné užívání bylo
již omezeno minulým režimem v užívání tzv. JZD a to rozoráním přístupové cesty, kterou dle
informace pana starosty chcete znovu obnovit. Tato cesta přiléhala k pozemkům 829 a 832.
Proto Vás touto cestou žádám o jednání, které by došlo nějakého kompromisu. Pokud budete
trvat na změnách zakreslených do návrhu územního plánu, budeme žádat náhradu vzniklé
škody, kompenzaci či výměnu pozemků. – VYHOVĚT, z textu není patrno, co konkrétně
majitelům vadí, bude řešeno individuálně jednáním s projektantem během zpracování návrhu ÚP.
 Návrh územního plánu připouští stávající funkční využití a neznamená tedy omezení
vlastnických práv co do výkonu činnosti.



p. Zdeněk Votruba - V rámci své připomínky k zadání územního plánu požaduji zařadit
upřesnění pro zemědělskou výrobní zónu, tj. uvedení přípustného využití: pro možnost
umístění bydlení majitele a pro možnost umístění zařízení pro agroturistiku v rámci
rekonstrukce stávajících zemědělských objektů nebo jejich částí. – VYHOVĚT, v návrhu
precizovat formulaci a zahrnout mezi přípustné nebo podmíněně přípustné podmínky využití pro
plochy zemědělské dle § 14 vyhl. 501/2006 Sb.

 Vyhověno, upraveny podmínky využití plochy VZ.
31.
Vyhodnocení souladu s uplatněnými požadavky dotčených orgánů bude řešeno v kap. 5 odůvodnění.

požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
32. – 33.
Bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj dle přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb., tj.
včetně hodnocení vlivů na ŽP (SEA) a hodnocení vlivů na EVL a PO (NATURA).
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13.

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

Takové plochy ani koridory nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje, nejsou vymezeny.
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14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
14.1 Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu (ZPF)
V tabulkové části jsou jednotlivé očíslované lokality charakterizovány jejich kódem zastavit.
plochy, navrhovaným funkčním využitím (tabulka obsahuje všechny lokality, tedy jak plochy kraj.
opatření, tak zastavit. plochy). Dále jsou uvedeny plochy záboru roztříděné dle jednotlivých kultur a
dle tř. ochrany.
Nový ÚP Václavice obsahuje rozvojové plochy zahrnuté ve vydaném Územním plánu obce
Václavice (09/2000) vč. Změny č. 1 (08/2004) a Změny č. 2 (12/2006), které byly z hlediska odnětí ze
ZPF již vyhodnoceny a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseny (v tabulce nazvané „původní zábor“). Tyto
lokality jsou barevně označeny – lokality převzaté celé (celé již vyhodnocené) modrou barvou, lokality
rozšířené (nad rámec již vyhodnocených) žlutou barvou (vč. informace o výměře nového rozšíření). U
těchto záborů je také uvedeno číselné označení dle předchozí vydané ÚPD.
V grafické části (O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1 : 5000) jsou v řešeném
území vyznačeny hranice BPEJ s jejich kódem a barevným rozlišením dle tříd ochrany a hranice lokalit
záborů s číselným označením. Ve výkrese jsou také zobrazeny, barevně odlišeny a číselně označeny
„původní zábory“, tedy již vyhodnocené lokality v předchozí ÚPD.
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Rozšíření původního
záboru (ha)

Způsob využití plochy

Označení původního
záboru

Zastavitelná plocha

Označení lokality záboru

Katastrální území: Václavice u Benešova

Celkový
zábor
ZPF (ha)

Zábor ZPF podle
jednotlivých druhů
pozemku (ha)

orná půda

trv.
travní
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Investice
do půdy
(ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

W1

Plochy vodní a vodohospodářské (W-N)

0,0734

0,0734

0,0734

0,0734

W2

Plochy vodní a vodohospodářské (W-N)

0,0774

0,0774

0,0774

0,0774

W3

Plochy vodní a vodohospodářské (W-N)

0,3491

0,3491

Plochy vodní a vodohospodářské celkem

0,4999

PUPFL 1

Plochy lesní - PUPFL (NL-N)

3,4202

3,4202

PUPFL 2

Plochy lesní - PUPFL (NL-N)

1,8999

1,8999

PUPFL 3

Plochy lesní - PUPFL (NL-N)

0,8503

0,8503

PUPFL 4

Plochy lesní - PUPFL (NL-N)

0,3476

PUPFL 5

Plochy lesní - PUPFL (NL-N)

3,7741

PUPFL 7

Plochy lesní - PUPFL (NL-N)

3,3117

0,5139

0,0011

0,3480

2,4094

0,4969
1,8882

0,8503
0,3476

0,2571

0,0215

3,7741

2,6652

1,0774

3,1961

3,1365
0,1156

0,0063

0,0859

0,0297

2,7457
PUPFL 8

Plochy lesní - PUPFL (NL-N)

PUPFL 9

Plochy lesní - PUPFL (NL-N)

Z10

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

0,4962

0,0129

0,8163

0,4584

0,2767

Plochy lesní celkem
1

2,2495

3,6797
0,9340

0,1048

0,2767

0,2123

0,0179

0,0200

17,5602
2

0,0607

0,3108

0,3108
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0,3108

0,2767

Z5

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

4, Z2/14

0,7250

0,7250

0,7250

0,1995

9

Z5

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

4, Z1/10,
Z2/14

3,0153

3,0153

3,0153

0,0043

10

Z6

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

5, Z1/11

1,1658

1,1658

1,1658

11

Z7

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

Z1/12

0,1683

0,1683

0,1683

14

Z16

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

9

0,1393

15

Z16

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

7

6

Rozšíření původního
záboru (ha)

Zastavitelná plocha

8

Označení původního
záboru

Označení lokality záboru

Způsob využití plochy

Celkový
zábor
ZPF (ha)

Zábor ZPF podle
jednotlivých druhů
pozemku (ha)

orná půda

trv.
travní
porosty

0,1393
0,3781

0,1103

Z11

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

17

Z24

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

18

Z25

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

2

0,2612

0,5150

Investice
do půdy
(ha)
I.

II.

III.

IV.

0,0300

V.

0,1093

0,3781

0,5970
0,2189

16

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

2,9268

2,9268

0,3822

0,3822

0,8543

0,2189
0,0007

0,6865

2,2396
0,3822

0,8543
0,8543

19

Z26

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

1, Z1/8

1,0531

24

Z34

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

4, Z1/7

0,5461

1,0531

0,0857
0,5461
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0,9674
0,5461

2,6656

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

6, Z1/9

29

Z39

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

6, Z1/9

32

Z42

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

34

Z44

36

Rozšíření původního
záboru (ha)

Zastavitelná plocha
Z39

Označení původního
záboru

Označení lokality záboru
27

Způsob využití plochy

Celkový
zábor
ZPF (ha)

Zábor ZPF podle
jednotlivých druhů
pozemku (ha)

orná půda

trv.
travní
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Investice
do půdy
(ha)
I.

II.

1,7999

1,7999

1,7999

0,8697

0,8697

0,8697

1, Z1/8

1,5529

1,5529

1,5529

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

Z1/8

0,3552

0,3552

0,3552

Z46

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

Z1/7

1,0503

1,0503

1,0503

37

Z53

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

4, Z1/7

0,4487

0,4487

0,4487
0,7939

Z47

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

0,7939

38

3, Z1/7

0,9146

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV-N)

3, Z1/7

39

Z47

0,1207
0,6489

Z15

Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV-N)

46

Z56

Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV-N)

IV.

V.

1,3841

0,1207
0,6489

0,6869
0,0380

Plochy bydlení celkem
45

0,1697

III.

0,0380

19,5622
4, Z2/14

1,0556

1,0556

1,0501

0,3448

0,3448

0,3448
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0,0055

0,3161

Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV-N)

51

Z39

Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV-N)

Rozšíření původního
záboru (ha)

Zastavitelná plocha
Z55

Označení původního
záboru

Označení lokality záboru
47

Způsob využití plochy

Celkový
zábor
ZPF (ha)

6

0,1413

0,1706

Plochy veřejných prostranství celkem
50

Z40

Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená
(ZS-N)

54

Z42

Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená
(ZS-N)

Zábor ZPF podle
jednotlivých druhů
pozemku (ha)

orná půda

trv.
travní
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Investice
do půdy
(ha)
I.

II.

III.

IV.

0,0335

0,1118

V.

0,1706

0,0253

0,0612

0,1309

0,1309

0,1309

1,3800

1,3800

1,3635

0,0165

0,3001

0,4940

0,4940

0,4833

0,0107

0,3046

0,1935

0,1935

0,1935

0,3367

0,3367

0,3367

0,1063

0,1063

0,0258
0,0281

1,7019

1, Z1/8

Plochy zeleně celkem

1,8740

56

Z15

Plochy dopravní infrastruktury místní komunikace (DSm-N 1)

4

57

Z5

Plochy dopravní infrastruktury místní komunikace (DSm-N 2)

4, Z2/14

58

Z55

Plochy dopravní infrastruktury místní komunikace (DSm-N 3)

6

59

Z16

Plochy dopravní infrastruktury místní komunikace (DSm-N 4)

7

0,0281

0,0281

60

Z26

Plochy dopravní infrastruktury místní komunikace (DSm-N 7)

Z1/8

0,0785

0,0785

62

Z39

Plochy dopravní infrastruktury místní komunikace (DSm-N 8)

6, Z1/9

0,2579

0,2579

0,0840

0,0975
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0,2579

0,0191
0,0204

0,0601

0,0263

0,0522

0,0337

Plochy dopravní infrastruktury místní komunikace (DSm-N 12)

Rozšíření původního
záboru (ha)

Zastavitelná plocha
Z47

Označení původního
záboru

Označení lokality záboru
64

Způsob využití plochy

Celkový
zábor
ZPF (ha)

Zábor ZPF podle
jednotlivých druhů
pozemku (ha)

orná půda

II.

III.

IV.

0,0671

0,1137

V.

0,1244
0,0166

0,1808

66

Plochy dopravní infrastruktury účelové komunikace (DSú-N 1)

1,3896

68

Plochy dopravní infrastruktury účelové komunikace (DSú-N 4)

0,2484

0,2484

73

Plochy dopravní infrastruktury účelové komunikace (DSú-N 6)

0,2273

0,2273

0,0166

0,1808
0,5887

0,5887
0,3192
0,8009

Plochy dopravní infrastruktury celkem

0,8009
0,2484
0,0884

0,1389

3,1881

Plochy technické infrastruktury (TI-N)

0,0817

Plochy technické infrastruktury celkem
ZÁBOR ZPF CELKEM

I.

0,1410

Plochy dopravní infrastruktury místní komunikace (DSm-N 11)

Z57

Investice
do půdy
(ha)

0,1244
3, Z1/7

72

74

trv.
travní
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817
1,4397

44,4680

39,4477

78

5,0203

0,3171

26,1303

4,5918

11,7381

1,4987

6,5751

14.2 Zdůvodnění záboru ZPF – zastavitelné plochy
Vyhodnocení záboru ZPF bylo provedeno pro plochy zemědělské půdy zabírané ve prospěch
zastavitelných ploch a rovněž ploch zeleně a ploch dopravní infrastruktury. Celková plocha záborů
zemědělské půdy pro tyto plochy tvoří 26,7039 ha.
Část záborů již byla vyhodnocena v předchozím ÚPO Václavice, nové zábory (dosud
nehodnocené) činí 6 ha Zároveň se však některé původní zábory, vymezené v předchozím ÚPO
Václavice, vypouštějí nebo redukují - bylo ušetřeno cca 4,5 ha. V součtu tedy nový územním plán
vymezuje o 1,5 ha více ploch než ten předchozí a velké části to zapříčinily nově vymezené komunikace
v krajině, které nebyly v předchozím ÚPO řešeny.
Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na velikost a význam obce, její charakter,
rozvojový potenciál, vhodnost k zástavbě a dosažitelnost dopravní a technické infrastruktury.
Rozvojové plochy reagují na investorský tlak, očekávaný rozvojový potenciál a dosavadní vývoj
v lokalitě. Jejich využití je však závislé na splnění řady faktorů, zejména pak naplnění požadavků
podmínek infrastruktury. Důvodem je zejména téměř satelitní lokace vůči městu Benešov a blízkosti
rozvojové osy. Většina zastavitelných ploch navazuje bezprostředně na sídlo a dotváří urbanistickou
kompozici. V obci je však vymezena řada klíčových rozvojových ploch, které reagují na investorský tlak
a umístění v rozvojové ose.
V následující tabulce jsou uvedená jednotlivá zdůvodnění pro všechny zábory. Zábor půdy ve II.
třídě ochrany je zvlášť velký (19,4618 ha), protože sídlo Václavice a Vatěkov se rozléhá zejména na
těchto půdách.
Celé správní území obce Václavice je součástí rozvojové osy OS6 dle ZÚR StčK, která
upřesňuje rozvojovou osu republikového významu dle PÚR ČR propojující Benešov a České Budějovice. V
rámci ZÚR byla v rámci této rozvojové osy republikového významu vymezena rozvojová oblast OBk6
Benešov jako rozvojová oblast krajského významu Benešov.
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8

9

2

4,
Z2/14

4,
Z1/10,
Z2/14

Z10

Z5

Z5

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

Klíčová rozvojová plocha sídla, navazuje na zastavěné území, na půdách podprůměrné kvality.
Po jednání s orgánem ochrany ZPF byla celá lokalita s výjimkou dvou parcel u existující místní
komunikace a přivedených sítí technické infrastruktury zmenšena z původních 19 442 m2 na
pouhých 3 108 m2. Vzhledem k tomu, že na protější západní straně místní komunikace je již
realizována zástavba na dříve vymezené lokalitě Z9, zrcadlové doplnění dvou parcel i na
východní straně komunikace je urbanisticky vhodné a potřebné tak, aby zde na vstupu do obce
nezůstala jen jednostranně obestavěná místní komunikace.
Jde o 2 bytové jednotky v RD.

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

0,7250

1

II.
Zdůvodnění záboru
třída

Klíčová rozvojová plocha sídla, samostatná urbanistická enkláva, navazují na sídlo a částečně
řešící hlavní poptávku po bydlení v obci. Spolu s plochou veřejné zeleně kompozičně uzavírá
jižní partii sídla.
Lokalita 8 byla součástí změny č. 2 ÚP. Na základě jednání s orgánem ZPF byla významně
redukována na cca polovinu s tím, že západní pozemek byl přeřazen do ploch veřejných
prostranství, zbylá východní část lokality s číslem záboru 8 přiléhá k navržená místní
komunikaci, která je již oddělena v katastru nemovitostí a celý dlouhý pás lokality č. 8 je již
parcelně oddělen na 7 samostatných stavebních parcel, z nichž ta nejsevernější, pč. 962/10, je
již zastavěna a je na ní vybudován RD na p.č. -320 s číslem popisným 121. Tento pozemek již je
vymezen na základě ustanovení § 58 SZ v rámci ÚP jako zastavěné území.
Jde o 6 bytových jednotek.

3,0153

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Klíčová rozvojová plocha sídla, samostatná urbanistická enkláva, navazují na sídlo a částečně
řešící hlavní poptávku po bydlení v obci.
Lokalita byla převzata ze změny č. 1 (východní část) a ze změny č. 2 (západní pruh), lokalita ze
změny č. 2 je již dnes opět rozparcelována na stavební pozemky a takto zanesena do katastru
nemovitostí. ÚP navrhuje dopravní obsluhu z obou dvou stran této lokality. Ve východní části
se počítá s ponecháním stávajících velkých podlouhlých parcel s napojením od východu. Celkem
je zde tedy předpoklad pro vznik 7 bytových jednotek v lokalitě dle změny č. 2 ÚP a 8 bytových
jednotek v lokalitě dle změny č. 1, celkem 15 nových bytových jednotek pro celou lokalitu.

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)
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14

Z1/12

9

Z6

Z7

Z16

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

1,1658

11

5, Z1/11

Klíčová rozvojová plocha sídla, samostatná urbanistická enkláva, navazující na sídlo a částečně
řešící hlavní poptávku po bydlení v obci. Spolu s plochou veřejné zeleně kompozičně uzavírá
jižní partii sídla.
Plocha je přebírána ze změny č. 1 ÚP beze změny rozsahu a funkčního využití. Její hypotetické
vypuštění by bylo znejistění právního stavu v území a lokalita vhodně navazuje na sousední
vymezenou lokalitu Z5 a nadále východně vymezenou lokalitu Z7. Všechny 3 lokality vhodně
kompozičně zarovnávají předěl mezi urbánním prostorem a volnou krajinou na JZ okraji Václavic.
Urbanistická koncepce předpokládá zde na přechodu mezi volnou krajinou a urbánním prostředím
ponechání velkých atypických stavebních parcel s ohledem na trojúhelníkový tvar celé lokality.
Lokalita bude přístupná pouze z komunikace od západu a budou zde vymezeny 3 samostatné
stavební parcely.

0,1683

10

II.
Zdůvodnění záboru
třída

Navazuje na již zastavěné území, spolu s plochou veřejné zeleně kompozičně uzavírá jižní partii
sídla.
Ve východní části pozemku již byla realizována stavba RD na ppč. -375 a k ní přilehlá zahrada
1125/2 již byla vymezena jako zastavěné území, stejně jako již realizovaná místní komunikace na
ppč. 1125/4. Z lokality tedy zbývá jeden stavební pozemek na ppč. 1125/3. Vzhledem k tomu, že
na ppč. 1040/12 jižně je navržena plocha veřejné zeleně (plocha Z56), byl by tento pozemek
zemědělsky neobhospodařovatelný, protože je ze všech stran buď to zastavěným územím, nebo
od jihu již zmíněnou plochou zeleně. Určeno pro 1 bytovou jednotku v RD.
Plocha je přebírána ze změny č. 1 ÚP a po redukci již vymezeného zastavěného území je
přebíraná v bezvadném rozsahu i ve stejné funkci.

0,0300

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Kompoziční uzavření východního okraje urbanizovaného území Václavic, oboustranné využití
stávající místní komunikace a vybudovaných sítí technické infrastruktury (vodovod a
kanalizace). Jedná se o jižní část lokality Z16, která je kompletně převzata z původního
územního plánu bez navýšení plochy a beze změny účelu.
Půjde o 1 bytovou jednotku v RD.
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16

7

6

Z16

Z11

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

0,5970

15

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

II.
Zdůvodnění záboru
třída
Kompoziční uzavření východní části zastavěného území sídla Václavice, oboustranné využití
stávající místní komunikace a vybudovaných sítí technické infrastruktury (vodovod a
kanalizace). Jedná se o severní část lokality Z16, která je převážně převzata z původního
územního plánu bez navýšení plochy a beze změny účelu. V severní části je přičleněna severní
část pozemku 152/24, který sice nebyl zahrnut jako zastavitelná plocha do původního ÚP, ale
logicky navazuje na zastavěné území a nebylo by racionální část poměrně malého pozemku
vyčlenit do nezastavěného území (jde jenom o cca 1/10 celé lokality č. 15 dle záboru ZPF).
Půjde o 4 bytové jednotky v RD.

0,0007

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Klíčová rozvojová plocha sídla, samostatná urbanistická enkláva, navazující na sídlo a částečně
řešící hlavní poptávku po bydlení v obci. Spolu s plochou veřejné zeleně kompozičně ve
východní části této lokality uzavírá severovýchodní partii sídla.
Bylo součástí platného ÚP vč. návrhu komunikace ze dvou třetin jako venkovská obytná zóna,
z jedné třetiny jako rekreační obytná zóna. Nový územní plán agreguje celou lokalitu do ploch
bydlení. Oproti původnímu ÚP je přidávána plocha veřejné zeleně a na SV okraji je respektována
parcelní kresba, čímž došlo k drobnému nárůstu plochy dané lokality. V rámci územní studie
bude řešeno dopravní napojení celé lokality. Lokalita je svojí velikostí protiváhou pro zrcadlově
umístěnou lokalitu Z5 a Z6 a doplňuje tak zastavitelné plochy na okrajích Václavic rovnoměrným
způsobem na obou stranách, aniž by došlo k posunu těžiště obce. Lokalita je v drtivé většině
na IV. třídě ochrany ZPF, což jsou dle vyhlášky č. 48/2011 jen velmi málo produkční půdy, které
nejsou vhodné k zemědělskému obhospodařování.
Předpoklad je 11 bytových jednotek v RD.
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Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

17

Z24

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

II.
Zdůvodnění záboru
třída
Dílčí doplnění na západním okraji sídla Zbožnice, využití stávající místní komunikace a vedení
elektrické energie. Plocha pro cca 2 stavební parcely.
Oproti původnímu ÚP byl rozsah zastavitelné plochy významně redukován na část při stávající
místní komunikaci spojující sídla Václavice a Zbožnice.
Plocha navazuje na zastavěné území, konkrétně na pozemek ppč. 456/8 k.ú. Václavice u
Benešova., čp. 27.
Enkláva pro dva RD je situována na zem. půdě se IV. třídou ochrany, což jsou dle vyhlášky č.
48/2011 jen velmi málo produkční půdy, které nejsou vhodné k zemědělskému obhospodařování.
Navíc umístěním při stávající komunikaci na jižní části poměrně velkého pozemku 456/44
nedojde k narušení celistvosti zem. obhospodařované půdy.
V sídle Zbožnice po vypuštění dalších zastavitelných ploch jsou nyní ponechány pouze lokality
Z25, Z26 a Z34, které jsou situovány právě na hlavní komunikaci propojující ve směru východ –
západ Václavice, Zbožnici a Žabovřesky a dále do Benešova, což je jediná kvalitní komunikace
v sídle Zbožnice.
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Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

18

2

Z25

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

II.
Zdůvodnění záboru
třída
Rozvojová plocha na jihozápadním okraji sídla Zbožnice, samostatná urbanistická enkláva,
částečně řeší hlavní poptávku po bydlení v obci. Z hlediska urbanistického je vymezení této
konkrétní lokality v ÚP vhodné. Lokalita přirozeně navazuje na již vymezené zastavěné území a
vhodně využívá stávající místní komunikaci. Jak je uvedeno výše, tato místní komunikace a
navazující krajská silnice spojující Václavice a Žabovřesky je jedinou kvalitní dopravní
infrastrukturou v sídle Zbožnice.
Lokalita byla v cca jedné polovině ve východní části vymezena již v platném ÚP a je zde
přebrána bez věcné změny. Doplňuje se západní část lokality, aby její vymezení bylo symetrické
k lokalitě Z26.
Předpoklad je 3 bytové jednotky pro RD.
Jak je prokázáno v kap. 10.3, v části „Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení“,
nárůst ploch pro bydlení je zde zcela odůvodněný a územní plán je povinen vymezit odpovídající
rozsah ploch. Nacházíme se v atraktivním přírodním prostředí se skvělou dopravní dostupností
jak na regionální centrum Benešov, tak především na aglomeraci Prahy se středoevropským
významem. K tomu přispívá také existence záměru stavby „Václavické spojky“ a dálnice D3, díky
čemuž bude v budoucnu území obce Václavice ještě lépe napojeno na aglomeraci Prahy. Umístění
této dílčí rozvojové plochy zde tedy odráží jak stanovené priority územního plánování v rámci
aktualizované Politiky územního rozvoje ČR, tak i v rámci aktualizovaných Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje.
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Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

19

1, Z1/8

Z26

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

II.
Zdůvodnění záboru
třída
Rozvojová plocha sídla Zbožnice, samostatná urbanistická enkláva, částečně řeší hlavní
poptávku po bydlení v obci. Z hlediska urbanistického je vymezení této konkrétní lokality v ÚP
vhodné. Lokalita přirozeně navazuje na již vymezené zastavěné území a vhodně dotváří
urbanistickou koncepci dané lokality, využívá stávající místní komunikaci.
Západní část lokality je přebírána ze Změny č. 1 ÚP, východní (cca 40%) byla již předmětem
ÚPO. Oproti řešení ve změně č. 1 je lokalita v souladu s pozemkovou kresbou redukována o SZ
klín, který původně ostře vybíhal do volné krajiny. Stejně jako v předchozích případech, lokalita
využívá jediné kvalitní komunikace v sídle Zbožnice.
Využití lokality je i urbanisticky vhodné, protože zaceluje rozsáhlou proluku mezi již
realizovaným rodinným domem na pč. -363 a původním centrem sídla Zbožnice. Pozemky jsou na
IV. třídě ochrany ZPF, což jsou dle vyhlášky č. 48/2011 jen velmi málo produkční půdy, které
nejsou vhodné k zemědělskému obhospodařování.
Předpoklad jsou 4 bytové jednotky pro RD.
Jak je prokázáno v kap. 10.3, v části „Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení“,
nárůst ploch pro bydlení je zde zcela odůvodněný a územní plán je povinen vymezit odpovídající
rozsah ploch. Nacházíme se v atraktivním přírodním prostředí se skvělou dopravní dostupností
jak na regionální centrum Benešov, tak především na aglomeraci Prahy se středoevropským
významem. K tomu přispívá také existence záměru stavby „Václavické spojky“ a dálnice D3, díky
čemuž bude v budoucnu území obce Václavice ještě lépe napojeno na aglomeraci Prahy. Umístění
této dílčí rozvojové plochy zde tedy odráží jak stanovené priority územního plánování v rámci
aktualizované Politiky územního rozvoje ČR, tak i v rámci aktualizovaných Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje.
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Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

24

4, Z1/7

Z34

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

II.
Zdůvodnění záboru
třída
Kompozičně sceluje zástavbu sídla v jihovýchodní části. Dojde tak k oboustrannému obestavění
komunikace.
Po vypuštění jižní části plochy přiléhající k lesu rozsah přesně kopíruje vymezení v původním
ÚPO (západní cca ¼ lokality) a ve změně č. 1 ÚPO (východní část této lokality). Jak je uvedeno
výše, lokalita přiléhá k jediné funkční dopravní tepně v sídle Zbožnice. Lokalita je umístěna ve
IV. třídě ochrany ZPF, což jsou dle vyhlášky č. 48/2011 jen velmi málo produkční půdy, které
nejsou vhodné k zemědělskému obhospodařování.
Předpoklad jsou 3 bytové jednotky pro RD.
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27

6, Z1/9

Z39

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

II.
Zdůvodnění záboru
třída

1,7999

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Rozvojová plocha na SV okraji sídla Vatěkov, spolu s lokalitou 29 tvoří samostatnou
urbanistickou enklávu, navazující na sídlo a částečně řešící hlavní poptávku po bydlení v obci.
Jak je patrno z dosavadní výstavby v sídle Vatěkov, poptávka po stavbě RD je zde velmi
vysoká, navazující lokality Z42, Z43 a Z44 jsou již rozparcelovány, zainvestovány a z části
zastavěny. Spolu s plochou veřejné soukromé zeleně Z40 kompozičně uzavírá východní partii
sídla.
Nárůst ploch pro bydlení je zde zcela odůvodněný a územní plán je povinen vymezit odpovídající
rozsah ploch. Nacházíme se v atraktivním přírodním prostředí se skvělou dopravní dostupností
jak na regionální centrum Benešov, tak především na aglomeraci Prahy se středoevropským
významem. K tomu přispívá také existence záměru stavby „Václavické spojky“ a dálnice D3, díky
čemuž bude v budoucnu území obce Václavice ještě lépe napojeno na aglomeraci Prahy. Umístění
této dílčí rozvojové plochy zde tedy odráží jak stanovené priority územního plánování v rámci
aktualizované Politiky územního rozvoje ČR, tak i v rámci aktualizovaných Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje.
Rovněž z hlediska zajištění technické infrastruktury je lokalita plně připravena k výstavbě, je
zde vybudována trafostanice, je vybudována páteřní kanalizační stoka, je vyprojektováno řešení
kanalizační sítě, řešení vodovodu je zde stanoveno jako individuální, v současně době probíhá
územní řízení na vnitřní komunikační skelet, Vypuštění této lokality, která v rozsahu západní
jedné čtvrtiny je převzata z původního ÚPO, zbylé ¾ jsou převzaty ze změny č. 1 ÚPO, by bylo
mrhání finančních prostředků, což by bylo v příkrém rozporu s cílem územního plánování dle
ustanovení § 18 odst. 3 SZ (koordinace veřejných a soukromých záměrů na změny v území).
Lokalita je bohužel ve II. třídě ochrany ZPF, nicméně na základě ustanovení §4 odst. 4 zákona
334/1992 Sb. o ochraně ZPF lze zem. půdu ve II. třídě ochrany odejmout v případě, že tyto
plochy jsou obsaženy v platné ÚPD, pokud při nové ÚPČ nedochází ke změně jejich určení, což je
tento případ, protože jak bylo uvedeno výše, západní ¼ lokality byla vymezena v platném ÚPO
jako venkovská obytná zóna, zbylá část poté byla obdobně vymezena v rámci změny č. 1.
S ohledem na ustanovení § 3 vyhlášky 501/20016 byl pro typ venkovská obytná zóna logicky
použito začlenění dle ustanovení § 4 vyhlášky 501/2006, tj. plochy bydlení.
ÚP závazně stanovuje i vnitřní místní komunikaci, které determinují využití lokality pro 10
bytových jednotek v RD.
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32

1, Z1/8

Z39

Z42

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

0,8697

29

6, Z1/9

II.
Zdůvodnění záboru
třída
Rozvojová plocha na SV okraji sídla Vatěkova, platí obdobné co pro plochu 27, jen je zrcadlově
obrácena podél místní komunikace DSm-N 8.
Plocha je určena pro 7 bytových jednotek v RD.

1,5529

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Rozvojová plocha v centrální části sídla Vatěkov. Spolu s plochou soukromé zeleně kompozičně
uzavírá centrální část sídla Vatěkov. Částečně sceluje dvě urbanistické, samostatné enklávy
s plochou zeleného klínu.
Rovněž z hlediska zajištění technické infrastruktury je lokalita plně připravena k výstavbě, je
zde vybudována trafostanice, je vybudována páteřní kanalizační stoka, je vybudována páteřní
komunikace, v rámci které je realizována kanalizační síť, řešení vodovodu je zde stanoveno jako
individuální.
Lokalita je dnes již rozparcelována. Již realizovaná výstavba byla zanesena do zastavěného
území (pozemek č. 2308/29).
Lokalita je bohužel ve II. třídě ochrany ZPF, nicméně na základě ustanovení § 4 odst. 4 zákona
334/1992 Sb. o ochraně ZPF lze zem. půdu ve II. třídě ochrany odejmout v případě, že tyto
plochy jsou obsaženy v platné ÚPD, pokud při nové ÚPČ nedochází ke změně jejich určení, což je
tento případ. Plocha je součástí původního ÚPO a změny č. 1.
Lokalita je již v KN na základě geometrických plánů rozdělena na 10 stavebních parcel (2308/7,
2308/8, 2308/26, 2308/27, 2308/28, 2308/41, 2308/42, 2308/43, 2308/44, 2308/45). ÚP zde
tedy předpokládá 10 bytových jednotek v rodinných domech.
Nárůst ploch pro bydlení je zde zcela odůvodněný a územní plán je povinen vymezit odpovídající
rozsah ploch. Nacházíme se v atraktivním přírodním prostředí se skvělou dopravní dostupností
jak na regionální centrum Benešov, tak především na aglomeraci Prahy se středoevropským
významem. K tomu přispívá také existence záměru stavby „Václavické spojky“ a dálnice D3, díky
čemuž bude v budoucnu území obce Václavice ještě lépe napojeno na aglomeraci Prahy. Umístění
této dílčí rozvojové plochy zde tedy odráží jak stanovené priority územního plánování v rámci
aktualizované Politiky územního rozvoje ČR, tak i v rámci aktualizovaných Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje.
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34

Z1/8

Z44

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

II.
Zdůvodnění záboru
třída

0,3552

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Rozvojová plocha na SV okraji centrální části sídla Vatěkov, samostatná urbanistická enkláva,
přímo navazující na centrum sídla a částečně řešící hlavní poptávku po bydlení v obci.
Vzhledem k poloze, kdy přímo navazuje na centrum Vatěkova a dále navazují lokality 32, resp.
27, 29 a 50, není z urbanistických důvodů možné ponechat tuto plochu jako nezastavitelnou,
protože bychom tím vytvořili enklávu nezastavěného území ze všech stran obklopenou plochami
zastavěnými nebo zastavitelnými. Plocha byla v západních 40% vymezena jako venkovská obytná
zóna již v rámci původního ÚPO, zbylých 60% ve východní části této lokality bylo doplněno
změnou č. 1 ÚPO.
Rovněž z hlediska zajištění technické infrastruktury je lokalita plně připravena k výstavbě, je
zde vybudována trafostanice, je vybudována páteřní kanalizační stoka, je vybudována páteřní
komunikace, v rámci které je realizována kanalizační síť, řešení vodovodu je zde stanoveno jako
individuální.
I zde je nutné aplikovat zákon o ochraně ZPF, protože jde o zábor II. třídy, nicméně na základě
ustanovení § 4 odst. 4 zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF lze zem. půdu ve II. třídě ochrany
odejmout v případě, že tyto plochy jsou obsaženy v platné ÚPD, pokud při nové ÚPČ nedochází
ke změně jejich určení, což je tento případ.
Lokalita je již v KN na základě geometrických plánů rozdělena na 2 stavební parcely (2308/48,
2308/47). ÚP zde tedy předpokládá 2 bytové jednotky v rodinných domech.
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37

Z1/7

4, Z1/7

Z46

Z53

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

1,0503

36

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

II.
Zdůvodnění záboru
třída
Kompoziční uzavření jižní partie sídla, oboustranně využitá již existující komunikace. 100%
převzato ze změny č. 1 ÚP, kde bylo vymezeno jako plochy venkovské obytné zóny. Je vymezeno
na II. třídě ochrany ZPF, nutno aplikovat ustanovení § 4 odst. 4 zákona 334/1992 Sb. o ochraně
ZPF, podle kterého lze zem. půdu ve II. třídě ochrany odejmout v případě, že tyto plochy jsou
obsaženy v platné ÚPD, pokud při nové ÚPČ nedochází ke změně jejich určení, což je tento
případ.
Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je již vybudován RD na ppč. -319, který obklopuje oplocená
zahrada na ppč. 2258/6, je tato lokalita spolu se sousední lokalitou Z53 urbanisticky
v podstatě nutným zacelením niky mezi centrální částí Vatěkova a této již realizované stavby.
Pro lokalitu je předepsána územní studie, která by měla optimálně navrhnout parcelaci této
lokality a stanovit požadavek na to, aby výstavba logicky postupovala od těžiště Vatěkova
směrem do volné krajiny. Lokalita je určena pro max. 7 bytových jednotek v RD.

0,4487

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Rozvojová plocha na jižním okraji sídla Vatěkova, enkláva propojující lokalitu 36 a centrální
část sídla, kompozičně vyplňuje prostor mezi centrem Vatěkova a lokalitou 36 a částečně řeší
hlavní poptávku po bydlení v obci.
Dále platí vše co pro výše uvedenou lokalitu 36, i zde se jedná o pozemek na II. třídě ochrany
ZPF, je nutné aplikovat ustanovení § 4 odst. 4 zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle
kterého lze zem. půdu ve II. třídě ochrany odejmout v případě, že tyto plochy jsou obsaženy
v platné ÚPD.
Vzhledem k velikosti pozemku 4 985 m2 bude určeno pro 3 bytové jednotky v RD.
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45

3, Z1/7

4,
Z2/14

Z47

Z47

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

Z15

Plochy veřejných
prostranství –
veřejná zeleň (ZVN)

0,9146

39

3, Z1/7

Rozvojová plocha sídla Vatěkov, spolu s lokalitou 39 tvoří samostatnou urbanistickou enklávu
Z47, navazující na sídlo, resp. na centrum sídla od jihozápadu a částečně řešící hlavní
poptávku po bydlení v obci. Kompozičně uzavírá jihozápadní centrální partii sídla.
V rozsahu severní cca 1/8 převzato bez věcné změny z původního ÚPO Václavice, zbylých 7/8
bylo vymezeno v rámci změny č. 1 ÚPO Václavice, opět je přebíráno bez věcné změny a je zde
aplikováno ustanovení § 4 odst. 4 zákona o ZPF, neboť se jedná o půdy ve II. třídě ochrany.
Jak je prokázáno v části „Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení“, nárůst
ploch pro bydlení je zde nutný. Nacházíme se v atraktivním přírodním prostředí se skvělou
dopravní dostupností jak na regionální centrum Benešov, tak především na aglomeraci Prahy se
středoevropským významem. Umístění této dílčí rozvojové plochy zde tedy odráží jak stanovené
priority územního plánování v rámci aktualizované Politiky územního rozvoje ČR, tak i v rámci
aktualizovaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
Severně vybudovaná páteřní kanalizační stoka z roku 2012 je již kapacitně dimenzována i pro
připojení této lokality. Vypuštěním této plochy by došlo k neefektivními nakládání veřejných
prostředků na vybudování této kanalizace.
Pro lokalitu je stanovena podmínka územní studie pro nalezení optimální parcelace. Územní plán
determinuje umístění páteřní místní komunikace DSm-N 12.
Lokalita je určena pro max. 3 bytové jednotky v RD.

0,6869

38

Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV-N)

II.
Zdůvodnění záboru
třída

Rozvojová plocha na jihozápadním okraji sídla Vatěkov, spolu se sousední lokalitou 38 tvoří
samostatnou urbanistickou enklávu Z47, navazující na sídlo a částečně řešící hlavní poptávku
po bydlení v obci. Kompozičně uzavírá jihozápadní partii sídla. Platí vše, co je uvedeno pro
lokalitu 38. Lokalita je určena pro max. 3 bytové jednotky v RD.

1,0501

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Kompozičně tvoří clonu zástavby v západní části sídla, prostorově uzavírá západní partii sídla.
Vizuálně bude tvořit harmonický předěl mezi urbánním prostorem a volnou krajinou jako plocha
veřejné zeleně, je určena pro výsadbu autochtonních dřevin a pro umístění průlehu jako
pasivního protipovodňového opatření.
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0,2983

Z39

Plochy veřejných
prostranství –
veřejná zeleň (ZVN)

Vymezeno v návaznosti na ustanovení § 7 vyhlášky 501/2006, zajištuje naplnění potřeby ploch
veřejných prostranství.

Z40

Plochy zeleně –
soukromá a
vyhrazená (ZS-N)

Podpora nivních ploch vodoteče, plochy zahrad pro plochy bydlení obklopující.

Z42

Plochy zeleně –
soukromá a
vyhrazená (ZS-N)

Podpora nivních ploch vodoteče.

Z56

6

6, Z1/9

50

54

0,0253

51

Z55

Plochy veřejných
prostranství –
veřejná zeleň (ZVN)

Kompozičně tvoří clonu zástavby v severovýchodní části sídla, prostorově uzavírá
severovýchodní partii sídla.
Vizuálně bude tvořit harmonický předěl mezi urbánním prostorem a volnou krajinou jako plocha
veřejné zeleně, je určena pro výsadbu autochtonních dřevin a pro umístění průlehu jako
pasivního protipovodňového opatření, resp. vzhledem k tomu, že plocha je umístěna mezi
plochou bydlení Z11 a navrženou místní komunikací DSm-N 3, nabízí se zde i výsadba aleje
v rámci této plochy veřejné zeleně. Výsadba alejí je doporučená velkými místně obvyklými
listnatými stromy (dub, javor, lípa).

0,1309

47

Kompozičně tvoří clonu zástavby v jižní části sídla, prostorově uzavírá jižní partii sídla.
Vizuálně bude tvořit harmonický předěl mezi urbánním prostorem a volnou krajinou jako plocha
veřejné zeleně, je určena pro výsadbu autochtonních dřevin a pro umístění průlehu jako
pasivního protipovodňového opatření.

1,3635

46

1, Z1/8

Plochy veřejných
prostranství –
veřejná zeleň (ZVN)

II.
Zdůvodnění záboru
třída

0,4833

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru
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59

6

7

Z5

Z55

Z16

Plochy dopravní
infrastruktury –
místní komunikace
(DSm-N 2)

Plochy dopravní
infrastruktury –
místní komunikace
(DSm-N 3)

Plochy dopravní
infrastruktury –
místní komunikace
(DSm-N 4)

0,1935

58

4,
Z2/14

Z15

0,3249

57

4

Obsluha rozvojových ploch, propojení na lokality Z5 prostřednictvím navazující místní
komunikace DSm-N 2.
Jedná se o veřejnou technickou infrastrukturu – z hlediska SZ a jeho prováděcích předpisů je
nutné v rámci navazujících správních řízení (územní a stavební) prokázat možnost napojení
stavebního pozemku pro objekty trvalého bydlení na veřejně přístupnou dopravní komunikaci.
Bez vymezení těchto ploch dopravní infrastruktury by nebylo možné zajistit dopravní
obsloužení navržených lokalit včetně možnosti příjezdu vozidel IZS.
Obsluha rozvojových ploch Z5 napojená na stávající místní komunikaci a na navrženou DSm-N 1
na západním okraji sídla Václavice.
Jedná se o veřejnou technickou infrastrukturu – z hlediska SZ a jeho prováděcích předpisů je
nutné v rámci navazujících správních řízení (územní a stavební) prokázat možnost napojení
stavebního pozemku pro objekty trvalého bydlení na veřejně přístupnou dopravní komunikaci.
Bez vymezení těchto ploch dopravní infrastruktury by nebylo možné zajistit dopravní
obsloužení navržených lokalit včetně možnosti příjezdu vozidel IZS.

0,0258

56

Plochy dopravní
infrastruktury –
místní komunikace
(DSm-N 1)

II.
Zdůvodnění záboru
třída

Obsluha rozvojové plochy Z11, doplněna návrhem aleje, případně průlehů na ploše Z55.
Jedná se o veřejnou technickou infrastrukturu – z hlediska SZ a jeho prováděcích předpisů je
nutné v rámci navazujících správních řízení (územní a stavební) prokázat možnost napojení
stavebního pozemku pro objekty trvalého bydlení na veřejně přístupnou dopravní komunikaci.
Bez vymezení těchto ploch dopravní infrastruktury by nebylo možné zajistit dopravní
obsloužení navržených lokalit včetně možnosti příjezdu vozidel IZS.

0,0281

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Obsluha rozvojových ploch Z16.
Jedná se o veřejnou technickou infrastrukturu – z hlediska SZ a jeho prováděcích předpisů je
nutné v rámci navazujících správních řízení (územní a stavební) prokázat možnost napojení
stavebního pozemku pro objekty trvalého bydlení na veřejně přístupnou dopravní komunikaci.
Bez vymezení těchto ploch dopravní infrastruktury by nebylo možné zajistit dopravní
obsloužení navržených lokalit včetně možnosti příjezdu vozidel IZS.
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64

6, Z1/9

3, Z1/7

Z26

Z39

Z47

Plochy dopravní
infrastruktury –
místní komunikace
(DSm-N 8)

0,2579

62

Z1/8

Plochy dopravní
infrastruktury –
místní komunikace
(DSm-N 7)

Obsluha rozvojové plochy Z26.
Jedná se o veřejnou technickou infrastrukturu – z hlediska SZ a jeho prováděcích předpisů je
nutné v rámci navazujících správních řízení (územní a stavební) prokázat možnost napojení
stavebního pozemku pro objekty trvalého bydlení na veřejně přístupnou dopravní komunikaci.
Bez vymezení těchto ploch dopravní infrastruktury by nebylo možné zajistit dopravní
obsloužení navržených lokalit včetně možnosti příjezdu vozidel IZS.
Obsluha rozvojových ploch.
Jedná se o veřejnou technickou infrastrukturu – z hlediska SZ a jeho prováděcích předpisů je
nutné v rámci navazujících správních řízení (územní a stavební) prokázat možnost napojení
stavebního pozemku pro objekty trvalého bydlení na veřejně přístupnou dopravní komunikaci.
Bez vymezení těchto ploch dopravní infrastruktury by nebylo možné zajistit dopravní
obsloužení navržených lokalit včetně možnosti příjezdu vozidel IZS.
Obsluha rozvojových ploch.
Jedná se o veřejnou technickou infrastrukturu – z hlediska SZ a jeho prováděcích předpisů je
nutné v rámci navazujících správních řízení (územní a stavební) prokázat možnost napojení
stavebního pozemku pro objekty trvalého bydlení na veřejně přístupnou dopravní komunikaci.
Bez vymezení těchto ploch dopravní infrastruktury by nebylo možné zajistit dopravní
obsloužení navržených lokalit včetně možnosti příjezdu vozidel IZS.

Plochy dopravní
infrastruktury –
místní komunikace
(DSm-N 12)

72

Plochy dopravní
infrastruktury –
místní komunikace
(DSm-N 11)

66

Plochy dopravní
infrastruktury –
účelové komunikace
(DSú-N 1)

Propojení zemědělského areálu v sídle Zbožnice a v sousedním sídle Žabovřesky.

1,3897

60

II.
Zdůvodnění záboru
třída

0,1410

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Obsluha západní části území.
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68

Plochy dopravní
infrastruktury –
účelové komunikace
(DSú-N 4)

73

Plochy dopravní
infrastruktury –
účelové komunikace
(DSú-N 6)

0,0884

II.
Zdůvodnění záboru
třída

Obsluha severní části území.

74

Plochy technické
infrastruktury (TIN)

0,0817

Ozn.
Ozn.
Zastavitel Způsob využití
lokality pův.
ná plocha plochy
záboru záboru

Plocha pro rozšíření ČOV je nezbytná pro čištění odpadních vod v sídle Václavice v souvislosti
s vymezením nových zastavitelných ploch.

Z57

Obsluha území jižně od sídla Zbožnice, spojení se sousedním kat. územím Chlístov.
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14.3 Zdůvodnění záboru ZPF – nezastavěné území
Celková plocha záborů ZPF pro přírodní plochy v nezastavěném území činí 18,0520 ha. Plochy
zemědělské půdy v krajině jsou zabírány ve prospěch nových ploch vodních (W-N) a ploch lesních (NLN). Při jejich vymezování byly respektovány plochy nejkvalitnějších půd v I. a II. třídě ochrany, přesto
došlo k jejich záboru:
Označení
lokality
záboru

Zábor ZPF
Zdůvodnění záboru
I. třída

II. třída

W1

0,1152 ha

Retence území, protipovodňové opatření.

W2

0,1491 ha

Retence území, protipovodňové opatření.

PUPFL 1

0,7238 ha

Ochrana proti negativním vlivům hluku, erozním splachům.

PUPFL 4

0,2571 ha

Scelení lesních ploch.

PUPFL 5

2,6652 ha

Scelení lesních ploch.

PUPFL 6

2,0753 ha

Retence území, protierozní opatření, lepší využití svažité půdy.

PUPFL 7

3,2224 ha

Retence území, protierozní opatření, lepší využití svažité půdy.

PUPFL 8

0,0055 ha

Retence území, protierozní opatření, lepší využití svažité půdy.

PUPFL 9

0,2123 ha

Retence území, protierozní opatření, lepší využití podmáčené
půdy.

Dalšími důvody jsou:

protipovodňová ochrana (podpora schopnosti krajiny vázat vodu, udržení vody v krajině a
zpomalení jejího odtoku z území); důvodem je nežádoucí zrychlený odtok povrchových vod

ochrana životního prostředí (ochrana vodních zdrojů, eliminace důsledků potenciálního znečišťování
podzemních vod)

zvýšení rekreačního potenciálu území
Uvedené zábory tvoří jen část koncepce uspořádání krajiny. Plochy navržených vodních a
lesních ploch jsou v ÚP dále doplněny plochami trvalých travních porostů (NZt-N) a plochami přírodními
(NSp-N), které však z hlediska ochrany ZPF nepředstavují zábor.
ÚP respektuje zásady Evropské úmluvy o krajině.
Koncepce uspořádání krajiny, jejíž nedílnou součástí jsou výše zmíněné plochy, byla navržena v
souladu s hlavními cíli územního plánování. Těmi jsou ochrana a rozvoj hodnot území za současné
ochrany krajiny jako podstatné složky života obyvatel území a základu jejich totožnosti.
Koncepce uspořádání krajiny je významnou náplní územního plánu. Její redukce na výčet
přípustných opatření zemědělských ploch, paušálně bez vztahu ke konkrétní lokalitě, by byl pro
potřeby stanovení této koncepce povrchní a nedostačující. V krajině se odehrává mnoho složitých,
vzájemně provázaných komplexních dějů, než abychom na ni mohli nazírat jednostranným, navíc
produkčně (a tedy komerčně) zaměřeným pohledem. Vymezení ploch krajinných opatření je tedy jedním
(nikoli jediným) ze základních předpokladů naplňování krajinné koncepce, s cílem zvýšení hodnoty
krajiny, s celou řadou pozitivních dopadů v různých oblastech (zemědělství nevyjímaje) - viz příkladný
výčet výše, z nichž řada svým významem a důsledky přesahuje dané správní území, a které jsou,
stejně jako ochrana ZPF, ve veřejném zájmu.
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14.4 Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)
PUPFL nebyly v řešeném území zabírány.

14.5 Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL pro koridory dopravní infrastruktury
ÚP vymezuje koridory dopravní infrastruktury K.DI.1, K.DI.2, K.DI.3, K.DI.4 a K.DI.5 v dostatečně
naddimenzovaných šířkách, což představuje velkou prostorovou rezervu pro konkrétní umístění stavby.
Skutečný zábor stavby však bude několikanásobně menší.
Výpočet předpokládaného záboru byl proveden tak, že se délka osy záměru vynásobila
předpokládanou šířkou tělesa, včetně připočtení odhadované průměrné šíře náspů, zářezů a příkopů,
které budou součástí tělesa.
Délka Předpokládaná
osy
prům. šířka

Zábor ZPF

Zábor PUPFL

Zdůvodnění
záboru

K.DI.1

Dálnice D3 včetně všech
vyvolaných přeložek,
souvisejících staveb a
opatření

1770
m

4,8150 ha

3,1500 ha

Záměr ze
ZÚR (D005).

K.DI.2

Úsek silnice II/112 Benešov –
Václavice napojující Benešov
na D3 (Václavická spojka)
včetně všech vyvolaných
přeložek, souvisejících staveb
a opatření

1030
m

K.DI.3

Úsek silnice II/112 Benešov –
Václavice napojující Benešov
na D3 (Václavická spojka)
320 m
včetně všech vyvolaných
přeložek, souvisejících staveb
a opatření

Úsek silnice II/112 Benešov –
Václavice napojující Benešov
na D3 (Václavická spojka)
K.DI.4
600 m
včetně všech vyvolaných
přeložek, souvisejících staveb
a opatření

Koridor Způsob využití koridoru

K.DI.5

45 m

2,5750 ha

Záměr ze
ZÚR
(D37/2).

25 m

0,8000 ha

Záměr ze
ZÚR
(D37/2).

25 m

1,5000 ha

Záměr ze
ZÚR
(D37/5).

1,2500 ha

Záměr ze
ZÚR
(D37/3).

25 m

Úsek silnice II/112 Benešov –
Václavice napojující Benešov
na D3 (Václavická spojka)
500 m
včetně všech vyvolaných
přeložek, souvisejících staveb
a opatření

25 m

Celkový zábor 10,9400 ha
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3,1500 ha

15.

Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění

Na základě ustanovení § 53 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákona“), provedl dne 17. 9. 2020 určený zastupitel
pro pořízení územního plánu, starosta obce p. Zdeněk Votruba, a oprávněná úřední osoba
pořizovatele, Ing. arch. Radek Boček, toto vypořádání uplatněných NÁMITEK k návrhu územního plánu
Václavice pro veřejné řízení.
Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
01 / Povodí Vltavy, státní podnik / PVL59163/2020/240-Vo / 31.8.2020
A. Povodí Vltavy, státní podnik jako oprávněný
investor nemá k návrhu územního plánu Václavice
námitek.
B. Jako správce povodí, který vykonává správu v
dílčím povodí Dolní Vltavy, souhlasíme s
návrhem územního plánu Václavice s následujícími
podmínkami: 1. Napojení na vodovod, splaškovou
kanalizaci a ČOV bude projednáno s jeho
provozovatelem, resp. vlastníkem. 2. Srážkové
vody z rozvojových lokalit, jak z nových
komunikací, tak i z jednotlivých pozemků u
objektů, je třeba v maximální možné míře
likvidovat přímo na pozemku (akumulace, zálivka,
vsakování). 3. V nových rozvojových plochách bude
navržena oddílná kanalizace. Nové rozvojové
plochy budou navrženy za předpokladu dostatečné
kapacity obecní ČOV, nebo bude výstavba
podmíněna její intenzifikací či dostavbou ČOV
02 / ČEZ DISTRIBUCE / 20.8.2020
Pro lokalitu Z11 bude nutné vybudovat novou
transformační stanici včetně přívodního
kabelového vedení VN. V příloze zasíláme návrh
trasy přívodního kabelového vedení VN a
umístění nové
kabelové transformační stanice, kterou
požadujeme umístit přibližně na střed předmětné
lokality.
Obecné informace:
Při jakékoliv stavbě požadujeme respektovat
stávající i nově projektované zařízení pro přenos
elektřiny
včetně jeho ochranného pásma. V závazné části
územního plánu sídelního útvaru je většinou
vymezeno několik rozvojových lokalit. Při
jakémkoliv vstupu do těchto lokalit, které
vyžaduje územní rozhodnutí nebo stavební
povolení včetně územního rozhodnutí na dělení a
scelování pozemků, musí být na příslušnou

Návrh rozhodnutí o námitce
Požadavky na úpravu dokumentace

VYHOVĚT
Bez požadavků na úpravy dokumentace.
VYHOVĚT
Ad 1. a 2. bude promítnuto do textové části
výroku územního plánu, ad 3. bude rovněž
promítnuto do podmínek od odkanalizovaní
jednotlivých navržených zastavitelných ploch.
Odůvodnění:
Pořizovatel se ztotožňuje s požadavky
oprávněného investora, domnívá se, že v obcí
v širším aglomeračním zázemí Prahy a v přírodě
cenném prostředí Posázaví je nutné řešit
odkanalizování odpadních vod s důrazem na co
nejúčinnější řešení a na co největší ochrana
environmentálních hodnot v tomto přírodně
cenném a dochovaném prostředí.
VYHOVĚT
Do výrokové části územního plánu bude vložena
podmínka pro plochu Z11 „vybudovat novou
transformační stanici přibližně ve střed lokality
včetně přívodního kabelového vedení VN“ do tab.
na str. 13. Vedení nebude zakreslováno do
výroku, bylo by tím pevně fixováno a jakákoliv i
malá změna by si následně vyžadovala změnu
územního plánu.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že tento požadavek přišel až
během veřejného řízení, nebude tento záměr
řazen mezi VPS TI s možností vyvlastnění.
Pokud jde o obecné informace, ty pořizovatel bere
skutečně jen jako informativní materiál, jde o
procesně- správní postupy, které tak jako nemůže
upravovat územní plán jako hmotně-právní
dokument.
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lokalitu vypracována a schválena komplexní
dokumentace v podrobnosti regulačního až
zastavovacího plánu včetně řešení energetických
sítí. Tuto dokumentaci budou posuzovat,
schvalovat, popřípadě mít k ní připomínky,
veškeré dotčené veřejnoprávní orgány a stavební
úřad. Bude závazná pro jakékoliv další
disponování dotčenou lokalitou. Dále si
vyhrazujeme právo při detailním řešení
jednotlivých lokalit umístit transformační stanice
s přihlédnutím na ekonomiku výstavby v centru
předpokládaných největších odběratelů elektřiny.
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16.

Vyhodnocení uplatněných připomínek

Společné jednání
Připomínky občanů uplatněné podle ust. § 50 odst. 3 jsou, včetně návrhu na jejich vypořádání,
uvedeny v následující tabulce:
Číslo, osoba či subjekt uplatňující připomínku,
adresa nebo č.j. , datum doručení
Text připomínky, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

8/ Jan Kadeřábek, Vatěkov 4, 2.11.2014
ad 1) Požadujeme v části obce Vatěkov zrušit
označení ZV-N (Z 40) a přesunout tuto zónu na
část pozemků v majetku obce Václavice (viz návrh
na přiloženém plánku).

NEVYHOVĚT, návrh plochy veřejných prostranství,
veřejné zeleně zde má svoji pevnou urbanistickou
logiku a chrání nivu potoka od navržené zástavby
pro bydlení (Z39). Přemístění na druhou stranu
silnice jižně do volné krajiny postrádá smysl. Lze
ale v souladu s vypořádáním připomínky č. 18
rozdělit plochu veřejné zeleně na plochu soukromé
a vyhrazené zeleně (ZS-N) v severní části při
navržených pozemcích pro RD a zbylou jižní část
u vodoteče ponechat jako plochu veřejné zeleně
(ZV-N).
Projektant: Celá plocha Z40 byla vymezena jako
zeleň soukromá ZS-N. Potřebná výměra
veřejného prostranství byla vymezena jako pás
veřejné zeleně v šíři 5 m podél silnice na
severním okraji plochy Z39.

ad 2) Vyznačenou komunikaci DSm-N s kódem DSmN 8 v zóně Z39 vypustit z návrhu ÚP. Tato
komunikace se bude řešit až při společném dělení
pozemků na budoucí stavební parcely s ostatními
majiteli.

VYHOVĚT – návrh této místní komunikace má sice
jasnou urbanistickou logiku a zajišťuje optimální
dopravní obslužnost pro lokalitu Z39, ale je
faktem že podle ust. § 9 vyhl. 501/2006 Sb. mají
být do ploch dopravních zahrnuty jen výjimečně
místní komunikace III. třídy. Tato komunikace je
určena výhradně pouze pro dopravní obsluhy dané
zóny Z39, je důvodný předpoklad, že půjde buďto
o MK III. třídy nebo případně o MK IV. třídy se
smíšeným provozem, která již nemá být z hlediska
metodického (velká podrobnost) řešena územním
plánem, ale až v rámci navazujících územních
studiích nebo dokumentacích pro územní řízení.
Projektant: Pro komunikaci již byly odděleny
pozemky, v rámci kterých byla DSm-N 8
vymezena.
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Číslo, osoba či subjekt uplatňující připomínku,
adresa nebo č.j. , datum doručení
Text připomínky, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

9/ ŘSD, 24 024-ŘSD-14-110, 5.12.2014
Na řešeném území sledujeme záměr vedení dálnice
D3 a vedení Václavické spojky, pro kterou
požadujeme v ÚP vymezit a chránit koridory pro
VPS včetně všech vyvolaných přeložek a
souvisejících staveb v souladu se závěry
Dokumentace EIA a Stanoviskem MŽP a to pro D3
min. v šíři 200m (cca šíře budoucího silničního
ochranného pásma) a pro Václavickou spojku min.
v šíři 100m s odpovídajícím rozšířením v prostoru
MÚK. Koridor pro D3 je vymezen v PÚR ČR 2008 nod
bodem (98) jako součást transevropského
multimodálního koridoru M1. Z PÚR ČR mimo jiné
vyplývá úkol pro územní plánování zajistit ochranu
vymezených koridorů. ŘSD ČR jako oprávněný
investor podalo návrh na aktualizaci ZÚR
Středočeského kraje v části doplnění koridoru pro
VPS dálnice D3 a Václavické spojky. Zastupitelstvo
kraje rozhodlo o aktualizaci ZÚR Středočeského
kraje. Návrh 1. aktualizace ZÚR Středočeského kraje
je v současnosti předkládán ke společnému jednání.
Na základě výše uvedeného považujeme odůvodnění,
že návrh nevylučuje trasování komunikace dopravní
infrastruktury, za nedostatečnou „ochranu“ našeho
záměru a požadujeme v ÚPD vymezit koridor pro
VPS dálnice D3 a Václavické spojky a zařadit tyto
záměry mezi VPS, pro která lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit a to jak v textové, tak i
v grafické části ÚP.
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NEVYHOVĚT, viz vypořádání stanoviska MD., bude
předmětem řešení rozporu dle ust. § 4 odst. 8
stavebního zákona a §§ 133 a 136 správního řádu.
Oba záměry, jak dálnice D3, tak i Václavické
spojky, jsou záměry nadmístního významu a mají
být vymezeny, resp. u dálnice D3, koridor
upřesněn z PÚR, v ZÚR kraje, nikoliv až na úrovni
ÚP dané obce. Záměr dálnice D3 i záměr
Václavické spojky byly judikátem soudu vyjmuty ze
závazné části výroku ZÚR Středočeského kraje.
Protože v případě Václavické spojky tato není
obsažena v PÚR ČR 2008, nemá obec Václavice
jediný zákonný důvod proč tuto environmentálně
nežádoucí stavbu umisťovat na svém správním
území. Pokud jde o dálnici D3, obec plně
respektuje její zanesení do PÚR ČR 2008, i
závaznost této politiky pro ÚP obcí, ale
argumentace ŘSD je nesprávná, ať úmyslně nebo
z neznalosti. Bod (98) neobsahuje konkrétní úkoly
pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady
jako některé jiné dopravní záměry. Platí tedy
obecné podmínky pro všechny koridory a plochy
dopravní infrastruktury dle bodů (76) až (78)
PÚR. Zejména bod (77), citujeme: „Různé systémy
dopravní infrastruktury nezbytně vyžadují
koordinaci jejich umístění v území s ohledem na
ochranu a rozvoj jeho hodnot a z tohoto důvodu
nalézání kvalitativně lepšího a citlivějšího
průchodu územím. Nezbytnou je koordinace
dopravní infrastruktury v zastavěném i
nezastavěném území.“ je zřejmě pro ŘSD a MD
zapovězenou četbou. Umístění tělesa dálnice D3
nebylo s obcí Václavice nikdy pořádně
koordinováno a návrhy obce na západnější vedení
byly bez větší diskuse a prověřování negovány.
Obec Václavice trvá na opětovném prověření
západní varianty vč. multikriteriální analýzy
dopadů obou řešení na všechny 3 pilíře
udržitelného rozvoje a to nejlépe v rámci právě

Číslo, osoba či subjekt uplatňující připomínku,
adresa nebo č.j. , datum doručení
Text připomínky, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

probíhající 1. aktualizace ZÚR Středočeského
kraje. Protože ZÚR nyní neobsahují závazné
vymezení dálnice D3, obec je připravena
respektovat PÚR přesně dle její dikce, tj. je
připravena zajistit ochranu ploch pro umístění
pozemní komunikace dle čl. (76) PÚR, ale v území,
které z hlediska koordinace a ochrany a rozvoje
hodnot území je pro obec Václavice ještě
adekvátní. V případě Václavické spojky, protože
zde neexistuje zákonný důvod ji v územním plánu
Václavic vymezovat, tento záměr, prokazatelně
nadmístního významu, nebude, do okamžiku jeho
závazného zanesení do nadřazené ÚPD, do návrhu
ÚP Václavice nijak promítnut.
11/ JUDr. Zuzana Feldmanová, advokátka, Bořivojova
108, Praha 3, zastupujíce p. Petra Křivánka,
24.11.2014
ad 1) Nesouhlasím s umístěním účelové komunikace
DSú-N5 (Z21), jež má být vedena přes pozemky
vlastníka p. Petra Křivánka a současně žádáme o
úplné odstranění koridoru účelové komunikace DSúN5 (Z21) ze změny ÚP.

ad 1) VYHOVĚT, návrh účelové komunikace
v krajině reaguje na požadavek MěÚ Benešov,
odboru ŽP, orgánu státní správy lesů, který
požadoval evidovat stávající i navrhované účelové
cesty v krajině důležité pro zpřístupnění pozemků
(ZPF i PUPFL), což i tento případ. Zde však
převažuje zájem na ochraně soukromého
vlastnictví, a pokud majitel nechce strpět
vybudování této účelové cesty a vyhl. 501/2006
Sb. nedává v § 9 dostatečnou oporu pro její
závazné vymezení a příp. i vymožení formou
instrumenty VPS dopravní infrastruktury, je
nadbytečné trvat na jejím závazném vymezení a
nevyhovět požadavku.

ad 2) Žádáme/navrhujeme změnu územního plánu
ad 2) NEVYHOVĚT, návrh předpokládá další
exploataci zastavitelných ploch do volné krajiny a
to ještě mimořádně urbanisticky a krajinářsky
nevhodnou. Jde o nivu vodoteče, jedná se o „zub“
do volné krajiny, navíc ochranná pásma. Návrh
územního plánu již nyní obsahuje dostatek ploch
pro návrhové bydlení. Bylo odmítnuto již v etapě
zadání. I po formální stránce je připomínka
formulována jako „Připomínky vlastníka
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Číslo, osoba či subjekt uplatňující připomínku,
adresa nebo č.j. , datum doručení
Text připomínky, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

spočívající v zařazení pozemku p.č. 312/26 (lokalita nemovitostí – návrh změny územního plánu –
13) do rozvojových ploch pro bydlení.
upřesnění“ a i to evokuje optimální řešení této
připomínky – ponechat na samostatnou změnu
nového územního plánu.
12/ Jana Veselá, Václavice 47, a Marie Hronková,
Chrást nad Sázavou 10, datum neuveden
Po předchozím projednání žádáme o přesunutí
plochy veřejné zeleně ZV-N z části pozemku
v soukromém vlastnictví p.č. 2329/5
(severovýchodně od Vatěkova, lokalita Z40),
protože plocha veřejné zeleně by tento pozemek
určený k zástavbě téměř z jedné třetiny
znehodnotila a neumožňovala by plánované
rozdělení mezi současné dvě majitelky. Navrhujeme
tyto plochy přesunout na pozemky vedlejší obecní,
např. 2396/9, 2396/5, 2440/1, 2396/2, 2364/1 apod.

Zároveň žádáme o vypuštění návrhu cesty přes
tento pozemek (p.č. 2329/5, lokalita Z39), neboť
tato cesta bude řešena až po konečném rozdělení
pozemku mezi vlastníky a po dohodě s vlastníky
sousedních pozemků.

14/ ŘSD, 18 904-ŘSD-14-110, 13.11.2014
Text je odlišný od následně zaslané úpravy
uplatněných připomínek pouze v rozsahu 1.
odstavce, kdy v tomto původním textu bylo
uvedeno: „Na řešeném území sledujeme záměr
vedení dálnice D3 a vedení Václavické spojky, pro
kterou požadujeme v ÚP vymezit a chránit koridory
pro VPS včetně všech vyvolaných přeložek a
souvisejících staveb v souladu s technickou studií
D3 (Pragoprojekt, 12/2009) a to pro D3 minimálně

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ, viz vyhodnocení připomínky
č. 8 p. Jana Kadeřábka, návrh plochy veřejných
prostranství, veřejné zeleně zde má svoji pevnou
urbanistickou logiku a chrání nivu potoka od
navržené zástavby pro bydlení (Z39). Přemístění
na druhou stranu silnice jižně do volné krajiny
postrádá smysl. ÚP není nástrojem pozemkového
urbanismu. Lze řešit např. dohodou o parcelaci.
Nicméně horní část plochy bude změna na plochu
soukromé a vyhrazené zeleně.
Projektant: Celá plocha Z40 byla vymezena jako
zeleň soukromá ZS-N. Potřebná výměra
veřejného prostranství byla vymezena jako pás
veřejné zeleně v šíři 5 m podél silnice na
severním okraji plochy Z39.
VYHOVĚT, opět viz vyhodnocení připomínky č. 8,
je faktem, že podle ust. § 9 vyhl. 501/2006 Sb.
mají být do ploch dopravních zahrnuty jen
výjimečně místní komunikace III. třídy, a zde
výjimečnost důvodu není jasně prokázána.
Projektant: Pro komunikaci již byly odděleny
pozemky, v rámci kterých byla DSm-N 8
vymezena.
NEVYHOVĚT,
viz vypořádání upřesněné připomínky ŘSD pod č.
9 a vypořádání stanoviska MD., bude předmětem
řešení rozporu dle ust. § 4 odst. 8 stavebního
zákona a §§ 133 a 136 správního řádu.
Vzhledem k tomu, že mezitím byla uzavřena
dohoda na úrovni MMR a MD a došlo k nabytí
účinnosti 1. aktualizace ZÚR STČ kraje, bude dále
postupováno podle závěrů uzavřené dohody, která
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Číslo, osoba či subjekt uplatňující připomínku,
adresa nebo č.j. , datum doručení
Text připomínky, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

v šíři budoucího silničního ochranného pásma a pro je nadřazena stanoviskům dotčených orgánů. Tj.
Václavickou spojku min. v šíři 100m s odpovídajícím 1) V návrhu ÚP Václavice bude vymezen koridor
rozšířením v prostoru MÚK.
pro dálnici D3.
2) V ÚP Václavice bude vymezen koridor pro
silnici II/112 v úseku Benešov – Václavice, silniční
napojení na D3 (dále jen „Václavická spojka“).
3) V ÚP Václavice budou stavby dálnice D3 a
Václavické spojky, včetně staveb podmiňujících
(jako například drenáže, dešťová kanalizace,
protihluková opatření atd.) vymezeny jako VPS,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit.
4) Koridory uvedené v bodu 1) a 2) budou v ÚP
Václavice vymezeny podle Přílohy č. 1 a Přílohy č.
2 DOHODY.
5) ÚP Václavice zpřesní vymezení koridorů pro
dálnici D3 a pro Václavickou spojku provedené
v ZÚR Středočeského kraje, ve znění 1.
aktualizace, podmínkou pro stanovení pořadí
změn (etapizace) podle čl. I odst. 2 písm. e)
Přílohy č. 7 k vyhl. 500/2006 Sb. Tato podmínka
stanoví, že obecné užívání (např. užívání
dokončené stavby, předčasné užívání nebo
zkušební provoz) Václavické spojky nebude
povoleno do doby, než bude povoleno obecné
užívání (např. užívání dokončené stavby,
předčasné užívání nebo zkušební provoz) dálnice
D3 v úseku Jesenice – hranice Středočeského a
Jihočeského kraje.
Text uvedený nad čarou se dále nepoužije, je
změně textem dohody, která musí být
respektována.
15/ Petr Křivánek, Krčská 1598/25, Praha 4,
23.10.2014
Jako výlučný vlastník nemovitosti – pozemků výše
označených, jehož vlastnictví má být výrazně
navrhovanou změnou územního plánu dotčeno,
podávám ve lhůtě proto předmětnému návrhu změn
územního plánu obce Václavice dle ust. § 52 odst. 2

VYHOVĚT, viz vypořádání připomínky č. 11 v bodu
1. Nejedná se o změnu ÚP, ale o pořízení nového
územního plánu a stav procesu je nyní v etapě
společného jednání podle ust. § 50, nikoliv
veřejného projednání dle § 52, a formálně nelze

104

Číslo, osoba či subjekt uplatňující připomínku,
adresa nebo č.j. , datum doručení
Text připomínky, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
námitky. Nesouhlasím s umístěním účelové
komunikace DSú-N5, jež má být vedena přes moje
pozemky. Žádám, aby byl koridor účelové
komunikace DSú-N5 Z21 ze změny ÚP zcela
odstraněn.

tedy uplatnit námitku. V souladu s ust. §§ 2-8
správního řádu si pořizovatel učinil vlastní
úsudek a upřednostnil obsahovou stránku
písemnosti před bazírováním nad formálními a
gramatickými náležitostmi, z textu je plně zřejmé,
oč žadateli jde, byť uvádí chybné zmocnění a
nepřesně označuje nový ÚP za jeho změnu.

16/ Miloslav Kolumbus, Václavice 81, 23. 10. 2014
V zákonné lhůtě podávám tyto připomínky
k projednávanému územnímu plánu Obce Václavice:
ad 1) Zajištění ochranného pásma lesa 50m dle
lesního zákona 289/1995 Sb., o lesích, viz vyjádření
lesního hospodáře Ing. L. Trubače v příloze z 10. 3.
2014 zastupující správu Obecních lesů Benešovska.
ad 2) Zajištění silničního ochranného pásma dle §
30 silničního zákona na silnicích II. nebo III. třídy a
to 15m od osy vozovky, nebo od osy přilehlého
jízdního pásu.
ad 3) Zajištění možnosti obsluhy a přístupu do
obecních lesů, vodního toku a revitalizovaných
retencí přístupovou cestou v nivě Václavického
potoka, pokud možno na pozemcích Obce Václavice.

17/ Jan Svoboda, Václavice 1, 23.10.2014
Nesouhlasíme s tím, aby navrhované rozšíření
„plochy občanské vybavenosti“ (H6 kostel a okolí)
dosahovalo až k hranici pozemku „Plocha bydlení
v rodinných domech“ (pozemek p.č. 1). Případné
rozšíření hřbitova až na hranici pozemku
s rodinným domem by zasáhlo do práv vlastníka
rodinného domu č.p. 1 a dále i do institutu
ochranného pásma hřbitova (ochranné pásmo
hřbitova zavedl v zájmu ochrany piety a důstojnosti

VYHOVĚT, návrh ÚP neobsahuje jedinou parcelu,
která by byla navržena k zastavění na PUPFL,
jak dokazuje vyhodnocení v kap. 15.4 odůvodnění
návrhu ÚP Václavice.
VYHOVĚT, návrh ÚP respektuje požadavky zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jak je též
prokázáno stanoviskem odboru dopravy jak MěÚ
Benešov tak i KÚ Středočeského kraje.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ, návrh ÚP vloží podmínku
„zajištění možnosti obsluhy a přístupu do
obecních lesů, vodního toku a revitalizovaných
retencí“ do kap. „Koncepce uspořádání krajiny“,
ale nebude jednotlivé účelové cesty v krajině
přímo nově vymezovat, bylo by v rozporu s mírou
podrobnosti územního plánu ve vazbě na ust. §
43 odst. 3 stavebního zákona, druhá věta, a
s ust. § 9 vyhl. 501/2006 Sb. definující to, co má
být v územních plánech řazeno do ploch
„Dopravní infrastruktury“.
VYHOVĚT, zákon č. 256/2001 Sb. v platném znění
v § 17 odst. (2) také říká, že, cituji: „Stavební
úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat
nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo
činnosti, které by byly ohrožovány provozem
veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný
provoz veřejného pohřebiště nebo jeho
důstojnost.“ Dále tentýž § zákona v odst. 3
uvádí, že „Vlastník pozemku v ochranném pásmu
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pohřebišť zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a
to v šíři nejméně 100m). Navrhujeme proto tuto

má nárok na náhradu za prokázané omezení
užívání pozemku. Náklady spojené s technickými
úpravami v ochranném pásmu a náhrady za
prokázané omezení užívání pozemku v ochranném
pásmu nese provozovatel pohřebiště.“.
Návrh rozšíření hřbitova má svoji jasnou
urbanistickou logiku – zaceluje enklávu
nezastavěného území zasahující do zastavěných
ploch. Vyříznutí jižního okraje plochy by
znamenalo vytvoření úzké niky, proto bude
zachován tvar navržené plochy, ale její jižní
třetina bude změna z hlediska funkčního využití
na PLOCHY ZELENĚ – soukromá a vyhrazená
s kódem „ZS-N“.
Projektant: Plocha Z12 pro rozšíření hřbitova
se vypouští. Pozemek 156/11 byl přiřazen do
stávající plochy občanského vybavení OV-S,
protože jde o součást hřbitova. Pozemek 156/10
byl přičleněn ke stávající ploše bydlení BV-S,
jde o soukromou zahradu související se stavbou
bydlení na st. parc. č. 1.

„Plochu občanské vybavenosti“ rozšířit pouze
směrem na východ od stávajícího hřbitova.
18/ Jan Kadeřábek, Vatěkov 4, 21.10.2014
Požaduji v části obce Vatěkov
ad 1) zrušit označení ZV-N (Z40), snížit severní
hranici tohoto pásma směrem dolů k jihu (k potůčku)
na jednu polovinu, převést tuto část z režimu ZV-N
na ZS-N.

VYHOVĚT, návrh plochy veřejných prostranství,
veřejné zeleně zde má svoji pevnou urbanistickou
logiku a chrání nivu potoka od navržené zástavby
pro bydlení (Z39), stěžejní ale je, ale plocha byla
„zelená“, nezastavěná, a až druhotné je, zda
půjde o „veřejnou“ nebo „vyhrazenou“ nebo
„soukromou“ zeleň. Z hlediska údržby zeleně a
ploch je pro obec výhodnější, aby ploch veřejné
zeleně, kterých návrh ÚP obsahuje ve srovnání
s obdobnými obcemi mimořádně mnoho, bylo o něco
méně, a proto není důvod nevyhovět požadavku
na to, aby horní polovina plochy přiléhající ke
stavebním pozemkům pro RD byla převedena do
ploch soukromé nebo vyhrazené zeleně. Konkrétní
řešení je ponecháno na projektantovi.
Projektant: Celá plocha Z40 byla vymezena jako

106

Číslo, osoba či subjekt uplatňující připomínku,
adresa nebo č.j. , datum doručení
Text připomínky, kráceno pořizovatelem

Návrh na vypořádání
Odůvodnění

zeleň soukromá ZS-N. Potřebná výměra
veřejného prostranství byla vymezena jako pás
veřejné zeleně v šíři 5 m podél silnice na
severním okraji plochy Z39.
ad 2) v části BV-N (Z45) vyznačit budoucí
NEVYHOVĚT, přílišná podrobnost, zůstane na
komunikaci, (uprostřed tohoto území ozn. Z45),
řešení v rámci navazujících územních řízení.
s napojením na jižní obchvat části Vatěkova od Z46 Projektant: Celá plocha Z45 se vypouští.
na průběžnou okresní komunikaci na východní části
Vatěkova.
19/ Zdeněk Votruba, starosta obce, za Obec
Václavice, 22.10.2014
Z pověření zastupitelstva uplatňuji následující
připomínky:
ad 1. V dokumentaci chybí vysvětlení pojmu „uliční
čára“ přesto, že je k tomuto pojmu odkazováno při
stanovení koncepce. Zastupitelstvo nesouhlasí
s požadavkem na umístění novostaveb na uliční
čáru. Tento nesouhlas platí jak pro deklaraci uliční
čáry jako hranice veřejného a privátního
regulovaného prostoru, tak i pro její výklad jako
čáry stavební, jak je v dokumentaci v podstatě
uvedena.

ad 2. V dokumentaci se hovoří a prověření
některých ploch z hlediska kapacity ČOV a kapacita
ČOV je zmiňována v souvislosti s etapizací, ale
není z textu jasné, že omezení, která z kapacity
ČOV vyplývají, platí pro stavebníky ve všech
plochách, tak jak to bylo zastupitelstvem
požadováno. Proto požadují zastupitelé v rámci
připomínky doplnit a zapracovat do návrhu
následující formulaci: „Každý stavební záměr bude
v době jeho projednávání a s přihlédnutím
k předpokládanému termínu jeho dokončení a
připojení na ČOV posuzován z hlediska dostatečné,

VYHOVĚT, pojem uliční čáry je definován např. ve
slovníku územního plánování a při praxi
rozhodování stavebních úřadů není problém
výklad pojmu dohledat. Nicméně grafická část
neobsahuje vlastní uliční čáry, proto odkazování
na ně v textové části je z hlediska provázanosti
textu a grafiky chybné. Vypustit s výjimkou
mimořádně cenných lokalit (proluky v centrálních
částech sídel), kde tato podmínka má význam,
nutno i tam přeformulovat nebo zákres uliční
čáry doplnit do grafické části, do Hlavního
výkresu.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ, text na str. 15 výroku,
v oddílu „KANALIZACE“, bude vypuštěn 1.
odstavec u sídla Václavice, a před popis pro
jednotlivá sídla bude vložen text přesně dle
požadavku obecního zastupitelstva. Vymezení
ploch s podmínkou pořízení a zpracování
územních studií má širší opodstatnění než jen
problematiku ČOV a zůstane v návrhu ÚP
zachováno. Absence možnosti individuálních
čistíren odpadních vod v sídel Zbožnice bude
mírně korigována, neb vyplývá ze schváleného
zadání, bod 10., písm. e., odrážka třetí, kde se
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volné kapacity ČOV, bez ohledu na to, v které
z řešených ploch se nachází. Výjimkou jsou záměry,
které doloží zajištění likvidace odpadních vod jiným
způsobem v souladu se zákonem.“ Z výše
uvedeného vyplývá další připomínka, zda má návrh
jmenovitě uvádět k prověření plochy s povinností
zpracování územní studie, když prověření je
celoplošné opatření. Důvodem je předpoklad
postupného zastavění i na plochách prověřovaných
studiemi. Další připomínkou je absence možnosti
individuálních domovních ČOV ve Zbožnici, jako
doplnění stávajících skupinových ČOV a vyvážených
jímek.

výslovně uvádí, cituji: „Pro sídlo Zbožnice bude
zachován stávající systém vyvážení odpadních
vod na stávající ČOV ve Václavicích, jelikož není
ekonomicky účelné budovat pro malé hustoty
tohoto osídlení centrální systém čištění
odpadních vod. Pro nově navržené plochy bude
buďto stanovena podmínka vybudování skupinové
ČOV nebo bude připuštěno, za výše uvedené
podmínky nezměnění situace vypouštěných vod do
Janovického potoka, vyvážení do stávající ČOV.“
Zadání bylo přijato usnesením ZO a text bude
doplněn takto: „ve zvláště výjimečných případech
a pouze v případě výslovného souhlasu
příslušných orgánů ochrany ŽP a vodoprávního
úřadu může být povolena, do doby realizace
skupinové ČOV, individuální ČOV.“

ad 3. V případě účelových komunikací na plochách
Z1, Z52, Z28,Z37 je uveden nadměrný zábor půdního
fondu. Důvodem zařazení těchto ploch je záměr
obnovy historických cest v hranicích původních
pozemků, nikoliv jejich rozšíření na okolní pozemky
až do šíře 7m, jak plyne z výpočtu ZPF. Domníváme
se, že další chybou je i započtení ploch Z28 a části
Z1, které jsou vedeny jako ostatní plocha. Obec
nepředpokládá vedení územního nebo stavebního
řízení nutného v případě rozšiřování. Pro doplnění
uvádím, že obec aktuálně podala žalobu k NSS
proti výsledku „digitalizace“ k.ú., právě v případech,
kdy byly tyto původní cesty zařazeny do kultury
orná půda.

VYHOVĚT, změnit vzorec pro odborný odhad
záboru ZPF u navržených účelových cest ve
volnější krajiny na 4m šířky a zohlednit to, zda
jde o stávající cestu nebo návrhu nového úseku.
Vzhledem k tomu, že bylo vydáno souhlasné
stanovisko orgánu ochrany ZPF, je uvedená
korekce více méně formální.

20/ Zdeněk Votruba, Václavice 3, 12.10.2014
ad 1) Žádám o zanesení existence a trasy
stávajícího hospodářského vodovodu do územního
plánu. Dosud platný ÚP tento vodovod respektoval
a při znalosti faktického požadavku obce na
respektování původního územního plánu jsem
předpokládal, že tomu tak bude i nadále, stavba
existuje od cca r. 1959. Podklady byly zaslány

ad 1) VYHOVĚT, do Hlavního, Koordinačního a do
výkresu Koncepce veřejné infrastruktury
zapracovat zmíněný stávající hospodářský
vodovod dle dosud platného územního plánu
s upřesněním dle podkladů od autora připomínky.
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autorům návrhu dle 4. 6. 2014.
ad 2) Nesouhlasím se vznikem plochy Z19 zařazené
jako SV-N, protože se nachází ve vymezené oblasti
negativních vlivů stávající zóny zemědělské výroby.
Předložený návrh dostatečně neurčuje povinnosti
při ochraně této plochy před působením
zmiňovaných negativních vlivů. Povinnosti nejsou
stanoveny dostatečně všeobecně, ani v souladu
s usnesením ZO ze dne 4.11.2014 o zachování
ochrany výrobních zón. Požaduji konkrétně v tomto
případě, pokud nebude plocha Z19 vypuštěna, a
stejně tak všeobecně pro obdobné záměry,
zakotvení následující opatření: „Všechna opatření
pro zjišťování a odstranění či zmírnění působení
negativních vlivů (včetně jejich vyhodnocování) ze
zón ZV-S, VL-S, VD-S provede na své náklady a je
odpovědný za jejich účinnost investor záměru
v sousedních nově zařazovaných plochách.“

ad 2) VYHOVĚT, pokud jde o vypuštění pozemku
Z19, to z hlediska zákonnosti možné je, ostatně
již schválení zadání obsahuje text „NEVYHOVĚT“
u tohoto požadavku, kdy prověření bylo již
předmětem doplňujících P+R jako problém 18 a
projektant sám doporučil jej do návrhu
nezahrnovat. Pokud jde požadavek na obecné
ustanovení navržené autorem připomínky, ten je
dle názoru pořizovatele v rozporu s požadavky
právních předpisů účinných v ČR vč. Ústavy a
Základní listiny práv a svobod, neboť nepřiměřeně
omezuje vlastnická práva k sousedním pozemkům
(konkrétně čl. 2 Ústavy, odst. 3 a 4, cituji:
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji
uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby,
které stanoví zákon. Každý občan může činit, co
není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen
činit, co zákon neukládá.“ ÚP tedy nemůže
občanům ukládat povinnosti nad rámec zákonů.
Projektant: Plocha Z19 byla vypuštěna.

ad 3) Nesouhlasím se vznikem plochy zařazené jako
NSp-N v jižní části obce u Janovického potoka,
která je zde navržena v hranicích biokoridoru.
Trasování biokoridoru nemůže být, dle mého názoru,
důvodem pro toto zařazení, jiný praktický důvod
není zřejmý. Tuto připomínku a námitku uplatňuji
proto, že zařazení se přímo dotýká části mého
pozemku p.č. 1285 s kulturou orná půda. Z textu
návrhu jasně vyplývám, že v případě schválení je
využití pozemku jako orné půdy znemožněno. Jde o
neakceptovatelný zásah do vlastnických práv a
přináší to sekundárně pro vlastníky nadbytečné
plnění byrokratických činností spojených s nikým
nehrazenými výdaji.

ad 3) VYHOVĚT, tak jako část regionálního
biokoridoru RBK6 Hory – Šiberna vymezena i na
stávajících plochách orné půdy tzv. překryvnou
funkcí, tak i zde bude ponecháno funkční využití
dle kultury v KN (tedy orná půda) a přes ně bude
vymezena plocha regionálního biokoridoru RBK 9
Hamry - RBK 1219 v souladu s nadřazenou ÚPD a
ÚAP se všemi omezeními, které ze statutu plochy
zařazené do regionálního biokoridoru plynou.

ad 4) Nesouhlasím s doplňující formulací „(formou
přístřešků)“ v podmínečně přípustné podmínce

ad 4) VYHOVĚT, vypustit, bude věcí investora a
stavebního úřadu vedoucího příslušné územní či
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využití u ploch NZo-S a NZt-S, NZt-N – stavby
stavební řízení, jaký charakter stavby pro
pro ustájení zvířat a skladování krmiva, hnojiv a
zemědělství do krajiny pustí či ji zapoví.
mechanizace. Použití tohoto doplnění zcela neguje
záměr pořizovatele respektovat znění § 18 odst. 5
zákona 183/2006 Sb. bez dalšího doplňování.
Výhledem k převládající úřední praxi by toto znění
prakticky znamenalo pouze umožnění zřízení
přístřešků.
21/ Olga Vovsíková, Zahradní 271, Neveklov,
20.10.2014
Jsem vlastníkem parcely č. 312/23 v k.ú. Václavice.
Na základě vlastnických práv k výše uvedené
nemovitosti podávám proti předmětnému návrhu
změny územního plánu Obce Václavice následující
připomínku. Nesouhlasím s umístěním účelové
komunikace DSú-N5 (ozn. Z21) vedou přes moje
pozemky. Požaduji, aby byl koridor ze změny ÚP
úplně odstraněn, nebo požaduji náhradu (sousedící
s mým pozemkem) o stejné výměře z obecního
pozemku p.č. 312/8. Není důvod, aby komunikace
vedla po soukromém pozemku, účelovou komunikaci
lze realizovat po obecním pozemku p.č. 312/8, který
sousedí s mým pozemkem po celé délce. Žádám
tímto, aby moje připomínka byla vzata na vědomí a
byla projednána dne 23.10.2014 na veřejném
projednání.

VYHOVĚT, na základě vypořádání připomínky č. 11
(bod 1) a 15 bude vymezení účelové místní
komunikace DSú-N5 (ozn. Z21) z návrhu ÚP pro
veřejné řízení vypuštěno.

22/ Jan Votruba, Václavice 31, 6.10.2014,
ad 1. K obsahu čl. 3, odst. Vysvětlení pojmů, str. 8, ad 1., VYHOVĚT, doplnit, viz též vyhodnocení
doplnění a specifikace pojmů „Uliční čára“ a
připomínky č. 19, bod 1, bude doplněno do
„Stavební čára“.
výrokové části návrhu ÚP.
ad 2. K obsahu čl. 6, odst. 6.1.8, na str. 27, u
funkčních ploch ZS-S, ZS-N, doplnit v rámci
„podmíněně přípustného využití“ parkoviště
(zpevněné parkovací místo) a zpevněné plochy pro
nezbytnou manipulaci obslužné techniky.
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ad 2., VYHOVĚT, bude doplněno do podmíněně
přípustného využití spolu s „místními a účelovými
komunikacemi“, dnes v přípustném využití, s tím,
že podmínkou využití bude nenarušení
přípustných funkcí a omezení na výraznou
minoritu daného pozemku za současného využití
zatravňovacích dlaždic nebo jiných „zelených“
technologií pro zmíněná zpevněná parkovací
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místa nebo manipulační plochy.
Projektant: Odrážka „místní a účelové
komunikace“ se z přípustného vypouští, protože
se nahrazuje obecnou odrážkou „nezbytná
dopravní a technická infrastruktura“.
ad 3. K obsahu čl. 6. odst. 6.1.10, funkční využití
VD-S, str. 28 výroku, doplnit do obsahu
„Přípustného využití“ i „bydlení s chovatelským a
pěstitelským zázemím pro samozásobení“.

ad 3., VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ, do plochy VD-S
v centrální částí sídla zakreslit plochu pro
bydlení (p.p.č. -33) v rozsahu již realizovaného
rodinného domu dle zákresu, u ploch výrobních
v podmíněně přípustném využití připustit i
„výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech
též bydlení s chovatelským a pěstitelským
zázemím pro samozásobení“.

ad 4. K obsahu čl. 6. odst. 6.2.2, NZo, odst. 6.2.3,
NZt, str. 33 výroku, odst. 6.2.5, NSp, str. 35
výroku, požaduji změnit citaci bodu sady
s oplocením – „nesmí snížit funkčnost migračního
koridoru“ na citaci sady s oplocením – nesmí
znefunkčnit průchod migračního koridoru“.

ad 4., VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ, na základě požadavku
dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a
krajiny bude vymezen samostatný podtyp
funkčního využití území pro „Plochy zemědělské“
obsahující stávající a navržené sady jako „Plochy
zemědělské – sady“, kde, ale pouze v přesně
vymezených lokalitách, bude oplocení explicitně
povoleno.

ad 5. K obsahu čl. 6.3., odst. Hluková zátěž, str. 37
výroku, požadavek na změnu textu na „V
rozvojových plochách v blízkosti stávající krajské
komunikace, ploch VZ-S a SV-S mohou být
realizovány stavby pro bydlení a stavby vyžadující
ochranu před hlukem, bude-li prokázáno v dalších
navazujících řízeních, že nejsou překročeny
hygienické limity hluku ve venkovním chráněném
prostoru. V případě, že by byly tyto hygienické
limity překročeny, musí být v rozvojových plochách
realizována taková opatření, která dodržení
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním
prostoru zajistí.

ad 5. VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ, bude vycházeno
z požadavku dotčeného orgánu na úseku ochrany
zdraví obyvatelstva, kterým je KHS
Středočeského kraje, tj. v případě lokalit
označených jako Z31, Z32, Z33, Z34, Z35, Z2, Z8,
Z19, Z38, Z39, Z45, Z44, Z47, Z42 bude využití
území v těchto lokalitách podmíněné posouzením
akustických poměrů z provozu na přilehlých
plochách výroby a komunikacích III/10614 a
III/11434 a hygienických limitů hluku daných
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

ad 6. K obsahu čl. 10, odst. „US1 - Václavice“, str.
42, v části „Územní studie prověří zejména tyto

ad 6. NEVYHOVĚT, text obsahuje sloveso
„prověří“, nikoliv „stanoví“, a je na autorovi
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požadavky“ vypustit ustanovení „uliční čára při
hranici komunikace.“

řešení územní studie, zda požadavek na umístění
staveb na uliční čáru bude považovat
z urbanistického hlediska za potřebný či nikoliv.
Lokalita má navíc charakter díky ohraničení
navrženými nebo stávajícími místními komunikace
určité čtvrti a stanovení případného dodržení
uliční čáry se zdá být pořizovateli
z urbanistického hlediska velmi vhodné – ale platí
výše uvedené, bude záležet především na
odborném úsudku projektanta ÚS, zde je pouze
stanovena podmínka tento jev prověřit.

23/ Jiřina Vilímková, Mánesova 182, Česká Lípa,
1.10.2014
ad 1) Pro Zbožnici předepisuje ÚP pouze tyto
varianty likvidace: „Přípustné jsou jímky s odvozem
na skupinovou ČOV ve Václavicích, příp. skupinové
čistírny odpadních vod“. U pozemku p.č. 456/80
(lokalita ozn. Z27) bych si přála prověřit a doplnit
tento způsob likvidace: kořenová čistírna odpadních
vod (individuální, tzv. ne skupinová). V případě, že
bude výše uvedená možnost zamítnuta, přeji si
prověřit u pozemku p.č. 456/80 (lokalita Z27)
možnost likvidace: čistírna odpadních vod –
individuální.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ, absence možnosti
individuálních čistíren odpadních vod v sídel
Zbožnice vyplývá ze schváleného zadání, bod 10.,
písm. e., odrážka třetí. Zadání bylo přijato
usnesením ZO a text bude doplněn takto: „ve
zvláště výjimečných případech a pouze v případě
výslovného souhlasu příslušných orgánů ochrany
ŽP a vodoprávního úřadu může být povolena, do
doby realizace skupinové ČOV, individuální ČOV.“
Projektant: Plocha Z27 byla v rámci požadavku
KÚ StčK na redukce zastavitelných ploch
vypuštěna.

ad 2) Je-li v možnostech ÚP regulovat orientaci
hřebene, ráda bych poprosila o zapracování tohoto
požadavku: možnost orientace hřebene domů
rovnoběžně, nebo kolmo přesně k jižní světové
straně (myšleno opět na p.p.č. 456/80 v lokalitě
Z27).

VYHOVĚT. Tento ÚP nemá nad rozdíl od stávající
ambici stanovovat orientaci hřebene střechy, jde o
podrobnost patřící spíše do obsahu RP a její
závazné řešení zde ve výroku ÚP by bylo
rozporné s ust. § 43. odst. 3 stavebního zákona,
druhá věta. Orientace hřebene tedy nebude ÚP
stanovena.
Projektant: Plocha Z27 byla v rámci požadavku
KÚ StčK na redukce zastavitelných ploch
vypuštěna.

24/ Pavel Veselý, člen zastupitelstva,
v zastoupení majitelů, 4. 6. 2014
Nesouhlasíme s navrženým zařazením části

VYHOVĚT ČASTEČNĚ, viz vypořádání připomínky č.
18, část pozemku u vodoteče zůstane jako plocha
veřejné zeleně, zbylá část bude převedena do
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pozemku p.č. 2329/5 do ploch ZV-N veřejný prostor
– veřejná zeleň. Na této části pozemku
předpokládáme využití jako zahrady pro plánovaný
RD ve střední části pozemku. Navrhujeme
kompromisní řešení, tj. zařazení plochy do
kategorie ZS-N – plocha zeleně soukromé a
vyhrazené.

ploch „ZS-N – plocha zeleně soukromé a
vyhrazené“. Umístění dělící linie bude ponecháno
na odborném úsudku projektanta.
Projektant: Celá plocha Z40 byla vymezena jako
zeleň soukromá ZS-N. Potřebná výměra
veřejného prostranství byla vymezena jako pás
veřejné zeleně v šíři 5 m podél silnice na
severním okraji plochy Z39.

25/ Marcela Hašková, Václavice 98, 16.4.2014
Dávám připomínku k návrhu ÚP Václavic na p.p.č.
312/1 (312/9). Nesouhlasím s navrženým zařazením
daného pozemku a jeho přípustným využitím. Žádám
i nadále o statut zařazení pozemku jako orná půda.

VYHOVĚT, pro trvale travní porosty je
přípustným využitím „orná půda“, naopak pro
ornou půdu je naopak hned prvním příkladem
přípustného využití „trvalé travní porosty louky ve volné krajině“. Návrh změny kultury
v návrhu ÚP je výrazem názoru projektanta na
optimální využití krajiny s důrazem na ochranu
přírodních hodnot a protierozní a protipovodňová
opatření. Ale i k předložené podobě ÚP umožnuje
ponechat ornou půdu, není tedy důvod žadatelce
nevyhovět.

26/ Petr Křivánek, 3.3.2014
Oproti původní žádosti o zařazení celého pozemku
p.č. 245 (dle zjednodušené evidence) v k.ú. Václavice
žádám nyní o zařazení pouze části pozemku, tedy
p.č. 312/26 o výměře 2430 m2, který vznikl na
základě digitalizace katastru. Uvedený pozemek se
nachází na okraji obce Václavice a přiléhá k silnici
Benešov – Netvořice. Zastavitelná část pozemku je
rovinatá, zhruba v úrovni nivelity této silnice.,
plánovaná zahradní část pak přechází v mírný
svah, takže plánovaná zástavba rodinným domem
nebudu tvořit pohledově rušivou exponovanou
dominantu v krajině. Jedná se o přirozený rozvoj
zástavby podél komunikace tak, jak tomu spontánně
běžně docházelo v řadě sídel, nikoliv
k excentrickému umístění. Vzhledem k tomu, že se
jedná o okrajovou pozici, tvořící přechod
zastavěného území do volné krajiny, bude ze
strany vlastníka – stavebníka kladen důraz, aby
nová zástavba měla hmotové parametry zástavby

NEVYHOVĚT
Viz vypořádání připomínky č. 11. Návrh
předpokládá další exploataci zastavitelných ploch
do volné krajiny a to ještě mimořádně urbanisticky
a krajinářsky nevhodnou. Jde o nivu vodoteče,
jedná se o „zub“ do volné krajiny. Návrh územního
plánu již nyní obsahuje dostatek ploch pro
návrhové bydlení. Bylo odmítnuto již v etapě
zadání.
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venkovského charakteru, tzv. hlavní hmota RD bude
protáhlého půdorysu, bude přízemní se sedlovou
střechou. Pohledové fasády budou provedeny
z tradičních přírodních materiálů (štuková omítka,
skládaná krytina, dřevěné prvky, atd.). Zachována,
popř. doplněna bude liniová stromová zeleň podél
silnice.
27/ Gustav Krch, Eva Krchová, Klánova 492/28,
Praha 4, 11. 11. 2013
ad 1. Podatelé jsou spoluvlastníky p.p.č. -200, 2645
(v evidenci KN), 307/1 díl 2, 309/1 díl 2 (v evidenci
PK), vše v sídle Zbožnice, k.ú. Václavice. Na
pozemku -200 je zkolaudovaná zemědělská stavba –
stáj určená pro chov zvířat. Uvedené nemovitosti
jsou využívány k zemědělské činnosti – chov a
výcvik koní. V platném ÚP zpracovaném Ing. arch.
Ivanou Tichou v roce 2000 je území vedeno jako
stávající výrobní zóna zemědělská s vyznačeným
pásmem hygienické ochrany zemědělského areálu
zasahujícím na okolní pozemky p.č. 2538/1, 2540, na
kterých je v části dotčeném písmem hygienické
ochrany vymezena plocha extenzivních sadů a
pozemek p.č. 2539/1 s plánovanou zemědělskou
výrobou. V novém územním plánu není pásmo
hygienické ochrany zemědělského areálu
respektováno a území je označeno jako plocha
bydlení. Žádáme, aby bylo respektováno pásmo
hygienické ochrany zemědělského areálu v rozsahu
odpovídajícím dosud platnému územnímu plánu.
Pokud by dotčené části pozemků p.č. 2538/1, 2540 a
2539/1 byly součástí plochy pro bydlení, byla by
tím možná jejich zástavba objektem definovaným
v metodickém pokynu Hlavního hygienika ČR č. HEM300-12.6.92 jako stavba hygienické ochrany (stavba
pro bydlení, rekreaci, apod.), který by znemožňoval
využívání našeho objektu na pozemku p.č. -200
dosavadním způsobem pro zemědělskou výrobu a
tím znehodnocoval náš majetek a narušovat
možnost podnikat.
ad 2. Podatelé jsou vlastníky p.p.č. 2614, 2618 a
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ad 1. NEVYHOVĚT – řešení dosavadního územního
plánu není závaznou limitou využití území. Přesto
je „hranice negativních vlivů“ převzata i do
nového územního plánu. Pokud by bylo vyznačené
pásmo hygienické ochrany zemědělského areálu
stanovené územním rozhodnutím nebo jiným
správním řízením, které by svým rozhodnutím
nebo obdobným závěrečným úkonem nabylo právní
moci, návrh nového ÚP by takovéto omezení
sousedních pozemků jiných vlastníků respektovat.
Takto požadují autoři připomínky činit přesně to,
co nechtějí, aby bylo činěno jím, tj. zamezit
výstavbě nebo jinému využití na sousedních
pozemcích, ke kterým nemají žádné vlastnická ani
obdobná práva.

ad 2. VYHOVĚT – dnešní řešení, tj. zahrnutí mezi
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2617/2 (v evidenci KN) v sídel Zbožnice, k.ú.
plochy NZt-S, tedy „PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ –
Václavice. Na pozemku 2614 na základě vyjádření – trvalé travní porosty“, obsahuje v podmínkách
námitek zpracovatele územního plánu žádáme o
podmíněné přípustného využití odrážku „stavby
definování plochy tak, aby na ní bylo možné
pro ustájení zvířat a skladování krmiva, hnojiv a
vybudovat plochu pro pohybování koní, tzn.
mechanizace (formou přístřešků)“, kdy na základě
dřevěná ohrada, pískový povrch, bez ovlivňování
vypořádání připomínky č. 20 bude vypuštěn text
horizontu. Plocha bude využívána k pohybování
v závorce a na základě vypořádání této
koní a rekreačnímu využití návštěvníků stáje.
připomínky bude za slovo „ustájení“ doplněno
slovo „a pohybování“ tak, aby zde příp. plocha
pro pohybování koní mohla být povolena
(samozřejmě za splnění všech ostatních
zákonných i podzákonných předpisů).
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Připomínky sousedních obcí uplatněné podle ust. § 50 odst. 2 jsou, včetně návrhu na jejich
vypořádání, uvedeny v následující tabulce:
Číslo, obec/město uplatňující připomínku, č.j.,
Návrh na vypořádání
datum doručení
Odůvodnění
Text připomínky, kráceno pořizovatelem
13/ Město Benešov, MUBN/74994/2014/VÝST,
24.10.2014
Město Benešov uplatňuje připomínku k vámi
NEVYHOVĚT, vzhledem k tomu, že záměr tzv.
předloženému návrhu ÚP Václavice, kde není
Václavické spojky není předmětem žádné závazné
zanesen koridor silnice II/112 úsek Benešov nadřazené ÚPD ani není předmětem PÚR ČR 2008,
Václavice; silniční napojení na D3. Tento
je otázkou, zda platná územně plánovací
nadregionální záměr je respektován v platné
dokumentace města Benešov není rozporná se
územně plánovací dokumentaci města Benešov,
zákonem, pokud uvádíte, že se jedná o
není však zpracován s ohledem na širší vztahy ve „nadregionální“ záměr, který by měl být
vámi předloženém návrhu územně plánovací
předmětem přinejmenším ÚPD kraje a ne jen
dokumentace.
územního plánu dané obce či města. To ale nechť
příp. posoudí příslušný soud. Pořizovatel ani obec
Václavice nechce a nebude postupovat protiprávně
a nezanese tento záměr do své ÚPD až do
okamžiku, kdy bude záměr závazně vymezen v ZÚR
Středočeského kraje. Pak neprodleně ano.
Vzhledem k tomu, že mezitím byla uzavřena
dohoda na úrovni MMR a MD a došlo k nabytí
účinnosti 1. aktualizace ZÚR STČ kraje, bude dále
postupováno podle závěrů uzavřené dohody, která
je nadřazena stanoviskům dotčených orgánů. Tj.
1) V návrhu ÚP Václavice bude vymezen koridor
pro dálnici D3.
2) V ÚP Václavice bude vymezen koridor pro
silnici II/112 v úseku Benešov – Václavice, silniční
napojení na D3 (dále jen „Václavická spojka“).
3) V ÚP Václavice budou stavby dálnice D3 a
Václavické spojky, včetně staveb podmiňujících
(jako například drenáže, dešťová kanalizace,
protihluková opatření atd.) vymezeny jako VPS,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit.
4) Koridory uvedené v bodu 1) a 2) budou v ÚP
Václavice vymezeny podle Přílohy č. 1 a Přílohy č.
2 DOHODY.
5) ÚP Václavice zpřesní vymezení koridorů pro
dálnici D3 a pro Václavickou spojku provedené
v ZÚR Středočeského kraje, ve znění 1.
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aktualizace, podmínkou pro stanovení pořadí
změn (etapizace) podle čl. I odst. 2 písm. e)
Přílohy č. 7 k vyhl. 500/2006 Sb. Tato podmínka
stanoví, že obecné užívání (např. užívání
dokončené stavby, předčasné užívání nebo
zkušební provoz) Václavické spojky nebude
povoleno do doby, než bude povoleno obecné
užívání (např. užívání dokončené stavby,
předčasné užívání nebo zkušební provoz) dálnice
D3 v úseku Jesenice – hranice Středočeského a
Jihočeského kraje.
Text uvedený nad čarou se dále nepoužije, je
změně textem dohody, která musí být
respektována.

Veřejné projednání
Na základě ustanovení § 53 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákona“), provedl dne 17. 9. 2020 určený zastupitel
pro pořízení územního plánu, starosta obce p. Zdeněk Votruba, a oprávněná úřední osoba
pořizovatele, Ing. arch. Radek Boček, toto vypořádání uplatněných PŘIPOMÍNEK k návrhu územního
plánu Václavice pro veřejné řízení.
Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
01 / Obec Václavice / 28. 7. 2020
Na základě ustanovení § 52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákona“), Obec Václavice uplatňuje tyto
dále uvedené připomínky k návrhu územního plánu
Václavice pro veřejné řízení v tomto rozsahu:
1. DSm-N2 bude omezena na dolní (jižní) okraj
ploch Z5 a Z6, mezi nimi bude komunikace
označena jako stav DSm-S, v popisu lokality „Z6“
na str. 12 výrokové části bude ponecháno chybně
vypouštěné sousloví „stávající“.
2. Komunikace DSm-N11 je stávající až po
severovýchodní konec lokality BV-S, vyznačit jako
stav DSm-S, zbytek ponechat jako návrh.
3. V kap. KANALIZACE vypustit v části týkající se
Václavice „a napojení osady Vatěkov na

Návrh rozhodnutí o námitce
Požadavky na úpravu dokumentace
VYHOVĚT
Jedná se o drobné technické úpravy
v dokumentaci.

1. Stávající a již existující komunikace nebude
chybně, neaktuálně, zahrnována do návrhových
ploch, navíc s možnosti vyvlastnění, protože se
jedná o stavbu dopravní infrastruktury, dáno
velmi dlouhou dobou pořizování územního plánu
Václavice.
2. Viz předchozí, část komunikace, která je již
realizována, bude vyznačena jako stávající plocha
dopravní infrastruktury, nikoliv jako návrhová
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předmětnou ČOV ve Václavicích.“, kdy dovětek je
již nadbytečný, propojení je vybudováno, viz
výkres koncepce veřejné infrastruktury.
4. Do podmínek přípustného využití pro plochy
„DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY –
silniční“ doplnit odrážku „chodníky“ a „autobusové
zastávky“ stejně jako je tomu u místních a
účelových komunikací.
5. P.p.č. -14/2 v k.ú. Václavice vymezit jako plochu
OV-S, jedná se o přestavěnou bývalou stodolu na
hasičskou zbrojnici, do podmínek přípustného
využití pro plochy „OV - PLOCHY OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ“ doplnit odrážku „stavby pro IZS“.
6. Do podmínek přípustného využití pro plochy
„ZS - PLOCHY ZELENĚ - soukromá a vyhrazená“
doplnit odrážku „oplocení“.
7. Podmínku územní studie „US1“ ponechat pouze
v rozsahu plochy s kódem „Z6“, vypustit tuto
podmínku pro plochy „Z5“, kde je již provedena
parcelace a pro plochu „Z15“, kde je navržena
toliko veřejná a izolační zeleň.

Návrh rozhodnutí o námitce
Požadavky na úpravu dokumentace
plocha.
3. Viz přechozí, kanalizační propojení z Vatěkova
do Václavic již bylo v průběhu pořizování
územního plánu Václavice realizováno.

4. Jde jen o upřesnění, pokud jsou „chodníky“ a
„autobusové zastávky“ součástí ploch pro
dopravní infrastrukturu na úrovni místních a
účelových komunikací, musí být logicky i součástí
silnic.
5. Opět během pořízení došlo k přestavbě, nyní
již objekt plní funkci hasičské zbrojnice, tedy
objektu občanské vybavenosti.

6. Oplocení je přirozenou součástí ploch zahrad,
tedy ploch zeleně soukromé a vyhrazené.
7. Plocha Z5 je již rozdělena geometrickými plány
jako jednotlivé stavební pozemky, není nutné zde
na již rozparcelované ploše pořizovat územní
studii.
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