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Opatření obecné povahy č. 1/2010
l

ÚZEMNÍ PLÁN ZDIB
***************************************************************
Zastupitelstvo obce Zdiby, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), svým usnesení ze dne 12. října 2010

vydáv á
územní plán Zdib
(dále také jen „územní plán“), zhotovený společností AURS, spol. s r.o., IČ 25086103, projektantem
Ing. arch. Milanem Körnerem, CSc., autorizovaným architektem ČKA 00025, ve formě opatření
obecné povahy č. 1/2010.
Územní plán stanovuje pro celé území obce Zdiby urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny
a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy, plochy a koridory
pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a stanovuje podmínky pro využití těchto
ploch a koridorů, jak je uvedeno v jeho textové a grafické části takto:
1. Textová část územního plánu obsahuje kapitoly
Aa. Vymezení zastavěného území.
Ab. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
Ac. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.
Ad. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování.
Ae. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně.
Af. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Ag. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit.
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Ah. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze
uplatnit předkupní právo.
Ai. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.
Aj. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření.
Ak. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Al. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy
č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Am. Stanovení pořadí změn v území (etapizace).
An. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
Ao. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního
zákona.
2. Grafická část územního plánu obsahuje výkresy
B1. Základní členění území, 1 : 5000
B2. Hlavní výkres, 1 : 5000
B3. Doprava, 1 : 5000
B4. Vodní hospodářství, 1 : 5000
B5. Energetika a spoje, 1 : 5000
B6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5000
B7. Etapizace (zařazeno v textové části), bez měřítka
S vydáním územního plánu se ukončuje platnost předcházejících územně plánovacích dokumentací a ruší obecně závazné vyhlášky a opatření obecné povahy takto:
3. Dnem účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá platnost územní plán obce Zdiby,
schválený dne 29. prosince 2006.
4. Dnem účinnosti tohoto opatření obecné povahy se ruší obecně závazná vyhláška obce Zdiby
č. 6/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Zdiby, a která nabyla účinnosti
dne 29. prosince 2006.

Odůvo d n ě n í
Odůvodnění územního plánu Zdib obsahuje textovou a grafickou část.
1. Textová část odůvodnění územního plánu zpracovaná projektantem v rozsahu části II
odst. 1 písm. a) až e) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako samostatná „textová část
odůvodnění“ územního plánu je nedílnou součástí tohoto odůvodnění.
2. Postup při pořízení územního plánu
Pořízení územního plánu schválilo podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona Zastupitelstvo
obce Zdiby usnesením ze dne 13. prosince 2007 z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) stavebního zákona. Nový územní plán nahradí podle § 188 odst. 1 stavebního zákona dosud platný
územní plán obce (ÚPO) Zdiby, schválený 29. prosince 2006. Zároveň zastupitelstvo pověřilo
usnesením ze dne 13. prosince 2007 starostu obce, Jana Tvrdého, jako „určeného zastupitele“ pro
spolupráci s pořizovatelem územního plánu ve smyslu § 47 odst. 1 a násl. stavebního zákona.
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Současně s usnesením o pořízení územního plánu schválilo zastupitelstvo žádost obce Zdiby na
pořízení územního plánu úřadem územního plánování, Městským úřadem Brandýs nad LabemStará Boleslav. Následným usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 24. června 2008 však bylo
rozhodnuto o zpětvzetí žádosti o pořízení územního plánu s tím, že pořizování přešlo na Obecní
úřad Zdiby.
Pořizovatelem územního plánu se tak stal Obecní úřad Zdiby, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2
stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle
§ 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o.,
IČ 27101053, jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní
odborné způsobilosti v územním plánování č. 800017664 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení územního plánu
schválilo Zastupitelstvo obce Zdiby usnesením ze dne 24. června 2008 podle § 6 odst. 6 písm. b)
stavebního zákona.
Při pořizování a vydávání územního plánu se postupovalo podle přechodného ustanovení § 188
odst. 1 stavebního zákona formou úpravy platné územně plánovací dokumentace schválené před
1. lednem 2007, a to územního plánu obce Zdiby, schváleného dne 29. prosince 2006. V souladu
s citovaným ustanovením byla pořizována pouze etapa „návrh“, pořízení zadání či konceptu není
v tomto případě požadováno, a proto byl zpracován přímo návrh územního plánu Zdib.
Návrh územního plánu zpracovala v červnu 2009 společnost AURS, spol. s r.o., vedoucím projektantem Ing. arch. Milanem Körnerem, CSc., autorizovaným architektem ČKA 00025, na základě
§ 188 odst. 1 stavebního zákona „transformací“ stávající platné územně plánovací dokumentace,
územního plánu obce Zdiby, při které se uplatnila ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména pak vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Společné jednání o návrhu územního plánu se podle § 50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo
dne 25. srpna 2009 od 13.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11.
Vyhodnocení společného jednání provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Janem Tvrdým, a na základě závěrů uvedených ve „Vyhodnocení společného jednání
o návrhu územního plánu Zdib“ zpracoval pořizovatel „Pokyny pro úpravu návrhu územního
plánu Zdib po společném jednání“ a předal je dne 10. listopadu 2009 projektantovi, Ing. arch. Milanu Körnerovi, CSc., k provedení úpravy návrhu územního plánu před veřejným projednáním.
Návrh územního plánu byl podle § 51 odst. 1 stavebního zákona, spolu se zprávou o projednání
návrhu územního plánu, předložen pořizovatelem dne 8. října 2009 k posouzení Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, který ve stanovené lhůtě 30 dnů vydal souhlasné stanovisko čj. 166849/2009/KUSK ze dne 6. listopadu 2009 se závěrem, že „neshledal
žádné rozpory, a proto je možné jej následně projednat ve smyslu ustanovení § 52 až 54 stavebního zákona“.
Upravený návrh územního plánu po společném jednání byl projektantem zpracován v únoru 2010
na základě „Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Zdib po společném jednání“ zpracovaných pořizovatelem po vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu.
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona s výkladem projektanta, Ing. arch. Milana Körnera, CSc., nařídil pořizovatel podle
§ 22 odst. 1 stavebního zákona na 6. dubna 2010 v 9.00 hodin v Sokolovně, Průběžná 76, Zdiby.
Veřejného projednání se z dotčených orgánů zúčastnil pouze vodoprávní úřad Městského úřadu
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Janem Tvrdým, vyhodnotil výsledky veřejného projednání a konstatoval, že je třeba provést podstatné úpravy návrhu územního
plánu a tyto opětovně veřejně projednat v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona. Na základě

–3–
Opatření obecné povahy č. 1/2010 – ÚP Zdib

závěrů uvedených ve „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního plánu Zdib“ zpracoval pořizovatel „Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Zdib pro opakované veřejné projednání“ a předal je dne 7. června 2010 projektantovi, Ing. arch. Milanu Körnerovi, CSc., k provedení úpravy návrhu územního plánu před opakovaným veřejným projednáním.
Upravený návrh územního plánu byl zpracován v červnu 2010 a podle § 53 odst. 2 stavebního zákona, byl spolu s opakovanou zprávou o projednání návrhu územního plánu, předložen pořizovatelem dne 26. června 2010 k posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, který ve stanovené lhůtě 30 dnů vydal souhlasné stanovisko čj. 108441/2010/KUSK
ze dne 13. července se závěrem, že „neshledal žádné rozpory, a proto je možné jej následně projednat ve smyslu ustanovení § 52 až 54 stavebního zákona“.
Opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu podle § 52
odst. 1 stavebního zákona s výkladem projektanta, Ing. arch. Milana Körnera, CSc., nařídil pořizovatel podle § 22 odst. 1 stavebního zákona na 9. září 2010 v 9.00 hodin v Sokolovně, Průběžná
76, Zdiby. Opakovaného veřejného projednání se nezúčastnil žádný dotčený orgán.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou Janem Tvrdým, vyhodnotil výsledky
opakovaného veřejného projednání a konstatoval, že do jeho skončení bylo uplatněno celkem
13 námitek dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a 2 připomínky sousedních obcí.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání nebyly provedeny žádné úpravy návrhu
územního plánu a pořizovatel podal dne 4. října 2010 návrh na vydání územního plánu Zastupitelstvu obce Zdiby podle § 54 odst. 1 stavebního zákona.
3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona]
Území obce Zdiby je součástí rozvojové oblasti „OB1 Rozvojová oblast Praha“ vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností, města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dle Politiky
územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009. Pro úpravu územního plánu nevyplývají z PÚR ČR 2008
žádné požadavky.
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, nebyla
dosud podle § 41 stavebního zákona vydána, soulad s touto dokumentací proto nelze posoudit.
Z nadřazené územně plánovací dokumentace je v současné době platný územní plán velkého
územního celku (ÚP VÚC) Pražského regionu (zpracovatel AURS, s.r.o.), schválený usnesením
č. 55-15/2006/ZK Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 18. prosince 2006. V souladu s přechodnými ustanoveními § 187 odst. 7 a § 189 odst. 2 stavebního zákona, nevyplývají pro úpravu
územního plánu žádné konkrétní požadavky z ÚP VÚC Pražského regionu.
Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a v
souladu s ÚP VÚC Pražského regionu.
4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území [§ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona]
Soulad s cíli a úkoly územního plánování se neposuzuje, vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu
platné územně plánovací dokumentace obce Zdiby postupem podle § 188 odst. 1 stavebního zákona.
5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Po rozhodnutí Zastupitelstva obce Zdiby dne 13. prosince 2007 o pořízení územního plánu Zdib
postupem podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, zajistil pořizovatel zpracování návrhu v rozsahu
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přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Při pořizování návrhu územního plánu bylo postupováno
podle § 50 a násl. stavebního zákona.
Při členění řešeného území na plochy s rozdílným způsobem využití byla respektována vyhláška
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, a územní plán
stanovil podmínky pro jejich využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití,
nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití, stanovil podmínky prostorového
uspořádání těchto ploch, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.
Návrh územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů [§ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona]
Při pořizování návrhu byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých
stanoviscích, a to zejména při společném jednání. Pořizovatel, u veřejného projednání také spolu
s určeným zastupitelem, starostou obce Janem Tvrdým, vyhodnotil uplatněné stanoviska a učinil
závěry, které podle jejich charakteru promítl do „Pokynů pro úpravu návrhu územního plánu Zdib
po společném jednání“. Podle těchto pokynů byl návrh upraven a dán do souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů a následně veřejně projednán podle
§ 52 odst. 1 stavebního zákona.
Vzhledem k tomu, že na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního
plánu bylo v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona nařízeno jeho opakované veřejné projednání. Po vyhodnocení opakovaného veřejného projednání nedošlo již k žádné úpravě návrhu územního plánu a takto byl předložen Zastupitelstvu obce Zdiby dne 4. října 2010 k vydání.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako „Vyhodnocení společného jednání
o návrhu územního plánu Zdib“, „Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Zdib po společném
jednání“, „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního plánu Zdib“, „Pokyny pro úpravu
návrhu ÚP Zdib pro opakované veřejné projednání“ a „Vyhodnocení opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Zdib“, které jsou součástí dokladů o pořizování a vydání územního plánu Zdib.
Při pořizování návrhu územního plánu nebyly řešeny žádné rozpory postupem podle § 136 odst. 6
správního řádu.
Návrh je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů.
7. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona]
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se neprovádí, vzhledem k tomu, že se jedná
o úpravu platné územně plánovací dokumentace obce Zdiby postupem podle § 188 odst. 1 stavebního zákona.
8. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo
zohledněno [§ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona]
Stanovisko krajského úřadu nebylo uplatněno, vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu platné
územně plánovací dokumentace obce Zdiby postupem podle § 188 odst. 1 stavebního zákona.
9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona]
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch se neprovádí, vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu platné územně plánovací dokumentace
obce Zdiby postupem podle § 188 odst. 1 stavebního zákona.
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10. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání konanému dne 6. dubna 2010 a jejich
odůvodnění
Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel nejpozději při veřejném projednání dne 6. dubna 2010 v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona 49 námitek dotčených osob vymezených v § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Zdiby jako příslušný správní orgán podle § 172 odst. 5 správního řádu rozhodlo svým usnesením ze dne 12. října 2010 o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu
z února 2010 na podkladě návrhu rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění zpracovaného pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Janem Tvrdým, takto:
námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010)

údaje o podateli*)

charakteristika**)

Námitky obce, pro kterou se územní plán pořizuje
Obec Zdiby,
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
(č. 4; D 30. 3. 2010;
čj. 488/10/ST)

Podáváme námitku proti způsobu řešení etapizace
v lokalitě Zlatý kopec (viz grafická příloha textové
části výkres B7), kdy jsou oproti platnému ÚP Zdiby
některé pozemky vyňaty z podmínek etapizace. Takto
nastavené podmínky nejsou pro všechny vlastníky pozemků v této lokalitě rovné a některé vlastníky oproti
ostatním zvýhodňují.
Požadujeme proto, aby do etapizace byly zařazeny
i pozemky, které byly vyňaty (viz seznam), aby nedocházelo ke zvýhodňování vlastníků těchto pozemků.
Seznam pozemků, které požadujeme zařadit také do
etapizace:
421/6, 421/7, 421/8, 421/10, 421/11 a 421/13 vše k. ú.
Zdiby, 100/175, 100/176, 102/5, 103/13, 106/21,
106/38, 106/40, 106/47, 106/48, 106/50, 106/80 vše
k. ú. Brnky.
Dále požadujeme vyznačit ve výkresu etapizace červenou barvou úsek komunikace „Nová Průběžná“ od
silnice II/608 ke křižovatce s ulicí Formanskou.

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Etapizace řešená v kapitole Am.
„Stanovení pořadí změn v území (etapizace)“
textové části návrhu ÚP a ve výkresu B7
„Etapizace“ grafické části návrhu ÚP bude
upravena tak, že do „červené“ etapy budou,
mimo již zahrnutých lokalit, zařazeny také pozemky parc. č. 421/6, 421/7, 421/8, 421/10,
421/11 a 421/13, k. ú. Zdiby, a parc. č.
100/175, 100/176, 102/5, 103/13, 106/21,
106/38, 106/40, 106/47, 106/48, 106/50,
106/80, k. ú. Brnky., u kterých je podmíněna
výstavba realizací 1. úseku komunikace
„Nová Průběžná“ – viz Pokyny (bod VP*1).

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Ve výkresu B7 „Etapizace“ grafické části návrhu ÚP bude vyznačen červenou barvou také úsek komunikace „Nová Průběžná“ od silnice II/608 ke křižovatce s ulicí
Formanskou – viz Pokyny (bod VP*2).
Dále podáváme námitku proti vyřazení výstavby noNámitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Možnost výstavby nových staveb
vých objektů pro individuální rekreaci z etapizace
a požadujeme, aby i v ÚP Zdib nebyla umožněna výs- pro individuální rekreaci bude z etapizace i z
tavba nových objektů pro individuální rekreaci (RCH) návrhu ÚP vypuštěna – viz Pokyny (bod
VP*3).
tak, jak je to řešeno v platném územním plánu obce
Zdiby.

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona)
Václava Šofrová,
Průběžná 113, 250 66 Zdiby;
Iveta Baštářová,
Na Brnky 25, 250 66 Zdiby;
Kateřina Tlapáková
Šofrová,
Chlum 87, 472 01 Doksy;
zmocněný zástupce:
Iveta Baštářová,
Na Brnky 25, 250 66 Zdiby
(č. 6; D 22. 3. 2010;
čj. 443/10/ST)

Jako zplnomocněný zástupce spoluvlastníků pozemků
v katastrálním území Přemyšlení podávám námitku
proti navrženým změnám v ÚP. Navrhovaná „točka“
označená WD 10 by znehodnotila naše pozemky
p. č. 62/281 a p.č. 62/282, které jsou ponechány jako
součást lokálního biokoridoru PU 11 (dříve LBK 6).
Na pozemku č. 62/159 je před dokončením místní komunikace v areálu rodinných domů, která bude jednosměrná a výjezd bude v místě napojení na obecní komunikaci p. č. 152/1. Navrhuji „točku“ posunout
o několik desítek metrů jižním směrem na p. č. 69/1,
která je zapsaná v KN jako dobývací prostor.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Navrhovaná „točka“ pro autobusy v ulici K Holosmetkům na pozemcích
parc. č. 62/281 a 62/282, označená jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury WD10 je vymezena shodně s platným
ÚPO Zdiby (schválen 29. 12. 2006). Jakákoliv
změna polohy „točky“ není při úpravě územního plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona možná, nelze ji proto „odsunout“ a musí
být ponechána tak, jak je vymezena v návrhu
ÚP. Na citovaných pozemcích je současně vymezeno veřejně prospěšné opatření PU11 pro

–6–
Opatření obecné povahy č. 1/2010 – ÚP Zdib

námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010)

údaje o podateli*)

charakteristika**)

Václava Šofrová,
Průběžná 113, 250 66 Zdiby;
Iveta Baštářová,
Na Brnky 25, 250 66 Zdiby;
Kateřina Tlapáková
Šofrová,
Chlum 87, 472 01 Doksy;
zmocněný zástupce:
Iveta Baštářová,
Na Brnky 25, 250 66 Zdiby
(č. 6; D 22. 3. 2010;
čj. 443/10/ST)
(DOKONČENÍ)

založení lokálního biokoridoru územního systému ekologické stability LBK6. Vymezení
ploch WD10 a PU11 není v konfliktu.
Další námitka se týká lokalit Z56 a Z57, které v ÚPO Námitce se nevyhovuje.
nerespektují stávající stav dle KN. Navrhuji zóny roz- Odůvodnění: Vymezení zastavitelných ploch
šířit na celé rozparcelované území dle KN.
Z56 a Z57 dle hlavního výkresu návrhu ÚP je
Zdůrazňuji, že Obec Zdiby byla účastníkem územního v souladu s vymezením shodných ploch BC17
řízení i stavebních řízení, které se týkaly našich poa BC18 v ÚPO Zdiby (schválen 29. 12. 2006).
zemků a tak je s podivem, že nejsou tyto změny zane- Jakákoliv změna rozsahu zastavitelné plochy
seny do návrhu ÚPO.
není při úpravě územního plánu podle § 188
Přílohy:
odst. 1 stavebního zákona možná, nelze ji
proto rozšířit na celé rozparcelované území
– kopie kat. mapy
dle katastru nemovitostí, ve kterém se uvádí,
– výpis z KN
že se jedná o zahrady s ochranou ZPF.
– 2× plná moc

Ludmila Báborová,
Pod Vlachovkou 938/1,
182 00 Praha 8;
zmocněný zástupce:
Mgr. Petra Hýsková,
U Smaltovny 1375/25,
170 00 Praha 7
(č. 7; D 6. 4. 2010;
čj. 537/10/ST)

Jako výlučný vlastník pozemku parc. č. 374/7, o celkové výměře 3991 m2, k. ú. Zdiby, pozemku zapsaného
na listu vlastnictví č. 1992, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha
– východ (dále jen pozemek) jsem od roku 2001 opakovaně podávala návrh na změnu ÚP vztahujícího se
k tomuto mému pozemku. Tento svůj návrh jsem nikdy
nevzala zpět a trvám na něm.
V návrhu ÚP jsou navrhovány i věcné změny týkající
se jiných pozemků na území obce, nikoliv však mého
pozemku. Z opatrnosti tedy tímto znovu podávám svůj
návrh na změnu ÚP resp. jeho návrhu vztahující se
k výše uvedenému pozemku parc. č. 374/7, o celkové
výměře 3991 m2, k. ú. Zdiby, a to tak, aby byl pozemkem určeným k umístění stavby tj. stavebním pozemkem určeným k bydlení v rámci zastavitelného území
obce.
Svůj návrh odůvodňuji následovně:
– k pozemku přiléhají kompletně nově vybudované
a zkolaudované inženýrské sítě, na které je možné
připojení,
– na pozemku chci již několik let společně se svou rodinou vybudovat RD,
– podle studie Doc. Ing. arch. Jana Mužika, CSc. vztahující se k vedlejším pozemkům je pozemek analogicky vhodný pro zástavbu RD,
– v obci probíhá rozsáhlá výstavba RD, ke které se
tedy chci připojit a přirozeně částečně vyplnit neobydlené území obce Zdiby,
– navrhovaná změna je v souladu s obecnými cíly
územního plánování stanovenými v ustanovení § 18
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
– navrhovaná změna je v souladu s udržitelným rozvojem obce Zdiby s ohledem na návaznost na další stavební pozemky (společně se mnou navrhují stejnou
změnu i vlastníci sousedních pozemků, jedná se tedy
o větší logický celek určený k zastavění a následnému bydlení) a blízkost přirozeného středu obce
(škola, obecní úřad apod.).
Ve výše uvedeném návrhu ÚP je můj pozemek specifikován jako „přírodní plocha – louka“.
Proti tomuto návrhu ÚP tímto v zákonem stanovené
lhůtě podávám námitky (připomínky) a své námitky
(připomínky) odůvodňuji následovně:
– jako vlastník pozemku se cítím dotčena na svých základních právech. Listina základních práv a svobod

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. PK 374/7, k. ú.
Zdiby, není dle platného ÚPO Zdiby (schválen 29. 12. 2006) zařazen do zastavitelného
území, z tohoto důvodu jej nelze začlenit do
zastavitelné plochy návrhu ÚP Zdib, protože
se nepořizuje změna ÚPO Zdiby, ale úprava
územního plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, při které nelze měnit rozsah zastavitelných ploch. Pozemek proto zůstane nadále chráněn jako ZPF (dle KN je cit. pozemek součástí ppč. 374/6 – trvalý travní
porost).
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námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010)

údaje o podateli*)

charakteristika**)

Ludmila Báborová,
Pod Vlachovkou 938/1,
182 00 Praha 8;
zmocněný zástupce:
Mgr. Petra Hýsková,
U Smaltovny 1375/25,
170 00 Praha 7
(č. 7; D 6. 4. 2010;
čj. 537/10/ST)
(DOKONČENÍ)

stanoví, že každý má právo vlastnit majetek a že
omezení vlastnického práva je možné pouze ve veřejném zájmu a na základě zákona. Tato podmínka
s ohledem na vývoj v obci není splněna a mé vlastnické právo je tak bezdůvodně poškozováno, neboť je
nemohu plně realizovat (pozemek nemohu dle své
vůle užívat),
– navrhovaná změna je v souladu se zásadami územního rozvoje zpracovanými v návrhu ÚPO Zdiby,
– navrhovaná změna vyhovuje i urbanistické koncepci
obce Zdiby, jak dokládá i výše uvedená studie Doc.
Ing. Arch. Jana Mužika, CSc. (která je již uložena ve
spisu obce Zdiby, a na kterou tímto plně odkazuji)
vztahující se k pozemkům, jejichž vlastníci rovněž
usilují o naplnění svého vlastnického práva formou
realizace změny určení pozemků na pozemky určené
k umístění stavby / k zastavění, návrh územního
plánu ve své textové části na str. 5 – Rozvoj území
obce je výslovně uvedeno, že stávající situace obce
vytváří velmi dobré podmínky pro rozvoj bydlení, na
kterém se tímto chci podílet,
– návrh ÚP ve své textové části na str. 28 novou výstavbu RD nezakazuje, spíše naopak. Výstavbu nových rodinných domů pouze podmiňuje předchozím
vybudováním inženýrských sítí, což je v případě sousedních pozemků zcela naplněno a v případě mého
pozemku pouze otázkou napojení se na stávající vybudované inženýrské sítě.
S ohledem na výše uvedené tedy tímto navrhuji, aby
bylo mým námitkám vyhověno a pozemek parc.
č. 374/7, o celkové výměře 3991 m2, k. ú. Zdiby, byl
určen jako pozemek stavební (tj. pozemek určený
k zastavění a zahrnutý do zastavitelného území obce
Zdiby) pro účely bydlení.
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie katastrální mapy v měřítku 1 : 2000 s vyznačeným předmětným pozemkem
– originál plné moci ze dne 19. 11. 2009 udělené
Mgr. Petře Hýskové

Miloslav Bečka,
Veltěžská 215, 250 66 Zdiby
(č. 8; D 2. 4. 2010;
čj. 513/10/ST)

Uplatňuji námitku proti ÚP Zdiby, článek 7.1.3.
Koncepce a návrh místní dopravy, odkaz 3.2. Místní
komunikační síť.
Jedná se o komunikaci na Brnky, která je koncipována
jednosměrně přes ulici Veltěžská. Plánem je dotčen
můj pozemek č. 105/74, k. ú. Přemyšlení, v ulici Veltěžské, na kterém mám zděný plot, dvorek a zahrádku
před domem.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Na pozemku parc. č. 105/74,
k. ú. Přemyšlení, je dle výkresu B3 „Doprava“ zakreslena v návrhu ÚP hlavní místní obslužná komunikace jako stav, a to zcela v souladu s platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12.
2006), kde je uváděna „místní komunikace
III. třídy, kategorie C2“. Komunikace je uváděna jako stávající v souladu s údajem katastru nemovitostí, kde se uvádí, že pozemek
parc. č. 105/74 je druhem pozemku „ostatní
plocha“ a způsobem využití „ostatní komunikace“.

Ivan Bílly,
Vánková 797/10,
181 00 Praha 8
(č. 9; D 6. 4. 2010;
čj. 521/10/ST)

Námitka proti návrhu změny platného územního
plánu obce Zdiby
Identifikace pozemku: pozemek p. č. 106/129 v k. ú.
Brnky, obec Zdiby – v návrhu změny lokalita označena
jako Z102 (označení lokality v původním územním
plánu BC20)

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební po-
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námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010)

údaje o podateli*)

charakteristika**)

Ivan Bílly,
Vánková 797/10,
181 00 Praha 8
(č. 9; D 6. 4. 2010;
čj. 521/10/ST)
(DOKONČENÍ)

Odůvodnění námitky: výše uvedený pozemek byl
v původním ÚP zahrnut do etapizace, kde byla další
výstavba podmíněna realizací komunikace „Nová Průběžná“. Podal jsem žádost na změnu ÚP v níž jsem požadoval vyjmutí pozemku z etapizace. Této žádosti
bylo usnesením obecního zastupitelstva ze dne
29. 9. 2008 vyhověno. Nynější návrh změny je tedy
v rozporu s tímto usnesením, jelikož pozemek je nadále zahrnut v etapizaci. Dále bych chtěl podotknout,
že některé pozemky taktéž schválené výše zmíněným
zasedáním, byly z etapizace vyňaty, přestože se na zatížení obecních komunikací vzhledem ke svému umístění podílejí stejnou a některé i vyšší měrou. Proto žádám o úpravu změny ÚP tak, aby odpovídala výše uvedeným a platným rozhodnutím obecního zastupitelstva.
Příloha:
– výpis z KN

Lenka Černá,
Pomořanská 475/8,
181 00 Praha 8
(č. 10; D 2. 4. 2010;
čj. 512/10/ST)

Jako vlastník pozemku p. č. 106/15, k. ú. Brnky, podávám podle § 52 stavebního zákona námitky (resp.
připomínky):
1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je sta1. Návrh ÚP svojí nevyváženou tzv. „etapizací výstavby“ nenaplňuje cíle územního plánování v uspokojo- novena etapizace již platným ÚPO Zdiby
vání potřeb současné generace ve smyslu § 18 odst.
(schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě
1) stavebního zákona, konkrétně pro můj pozemek
na ÚP Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního
zákona musela být tato zásada respektovázbytečnou etapizací WD6. Navrhuji vyjmout můj
na. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné
pozemek 106/15, k. ú. Brnky z etapizace WD6.
Odůvodnění:
stavební pozemky zařazené do zastavěného
Návrh ÚP nově podmiňuje výstavbu RD na mém poúzemí, pro něž nelze etapizaci uplatnit, oszemku komunikací WD6 (dříve VPS 11). Pozemek ale
tatní pozemky, vymezené v návrhu ÚP jako
leží v lokalitě Zlatý kopec a WD6 je určena pro lokazastavitelné plochy, byly v etapizaci ponelity dál za Zlatým kopcem. Podmiňovat takto nově výchány. Pozemek parc. č. 106/15, k. ú.
stavbu i na mém pozemku je nedůvodné, nevyvážené
Brnky, druhem pozemku „zahrada“, je vya oddaluje zbytečně uspokojení mojí potřeby výstavby
mezen v návrhu ÚP jako zastavitelná ploRD, což je v rozporu s cíli územního plánování § 18
cha Z111, nemůže být proto z etapizace vyodst. 1) stavebního zákona.
jmut.
Mělo by být dále přihlédnuto k tomu, že:
a) V platném ÚP ze dne 29. 12. 2006 je výstavba RD
podmíněna jen realizací VPS 10 (dnes WD5), tj. komunikací „Nová Průběžná“ vedoucí jen na Zlatý kopec
b) Rovněž dle textu návrhu ÚP má jít „pouze o úpravu
platného ÚP ve smyslu § 188 odst. 2) stavebního
zákona a věcné se neměnit“ s tím, že „nejsou aktualizovány všechny změny o území“
2. Námitce se nevyhovuje.
2. Návrh ÚP nezapracoval změnu na vyjmutí mého
pozemku z etapizace WD5, jak schválilo a uložilo
Odůvodnění: Nevyjmutí pozemku parc.
č. 106/15 z etapizace, stanovené již v ÚPO
zapracovat zastupitelstvo obce dne 22. 5. 2009. NaZdiby, není v rozporu s usnesením Zastupivrhuji vyjmout můj pozemek 106/15 k. ú. Brnkv
telstva obce Zdiby ze dne 22. 5. 2009, které
z etapizace WD5.
pouze schválilo návrhy na pořízení změny
Odůvodnění:
Zastupitelstvo obce dne 22. 5. 2009 schválilo můj náÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje, a uložilo
vrh změny platného ÚP na vyjmutí pozemku z etapiObecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto návrhy
zace VPS 10 (dnes WD5) a v zápisu usnesení doslovně na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP
uložilo obecnímu úřadu jako pořizovateli ÚP zařadit
úpravou ÚPO Zdiby podle § 188 odst. 1
návrh do pořizovaného ÚP, tj. zapracovat změnu již do
stavebního zákona, tzn., že byly předány
tohoto návrhu ÚP. Bohužel ale nebylo splněno, přesprojektantovi, autorizované osobě pro
tože dle ustanovení § 109 zákona o obcích má obecní
zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení
úřad povinnost plnit úkoly uložené zastupitelstvem.
zastupitelstva splněno. Podle § 109 odst. 3
Porušení tohoto ustanovení a odklad zapracování mojí
zákona č. 128/2000 Sb. plní obecní úřad

zemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/129, k. ú. Brnky, druhem pozemku „zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP
jako zastavitelná plocha Z102, nemůže být
proto z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu
s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
29. 9. 2008, které pouze schválilo návrhy na
pořízení změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje,
a uložilo Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto
návrhy na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány
projektantovi, autorizované osobě pro zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva splněno.
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Lenka Černá,
Pomořanská 475/8,
181 00 Praha 8
(č. 10; D 2. 4. 2010;
čj. 512/10/ST)
(DOKONČENÍ)

změny „ na neurčito“ zbytečně oddaluje uspokojení
mojí potřeby výstavby RD, což v této souvislosti nenaplňuje cíle územního plánování v uspokojování potřeb
současné generace ve smyslu § 18 odst. 1) stavebního
zákona.
Mělo by být dále přihlédnuto k tomu, že:
a) Mimo jiné dle § 6 správního řádu má správní orgán
postupovat tak aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně
zatěžoval. Rašení mojí změny až v případném dalším správním řízení by mi toto způsobilo. Navíc
jsem osoba se zdravotním postižením (ZTP).
b) Ustanovení § 2 odst. 4) správního řádu zdůrazňuje
zásadu předvídatelnosti správního rozhodování
a vylučuje praxi právního partikularismu, jinak řečeno, aby při rozhodování skutkově shodných nebo
v lokalitě podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, viz. citace usnesení Krajského úřadu
čj. 136005/2008/KUSK ze dne 4. 9. 2008. V návrhu
ÚP je například oproti platnému ÚP vyjmuta nově
z etapizace WD5 (původně VPS 10) lokalita Z56,
Z57 a Z3 (původně BC17, BC18 a BC10). V návrhu ÚP není zřejmé pro tento přístup odůvodnění
ve vztahu k ostatním lokalitám s trvající etapizací
(není-li z důvodu existujících územních rozhodnutí
pro umístění stavby?). Domnívám se, že pokud jsou
etapizace rušeny, tak s ohledem na předvídatelnost
správního rozhodování má být v mém konkrétním
případě rušena etapizace rovněž a přednostně.
c) V územním rozhodnutí o využití území
čj. 1002,1/ÚR/St/2000 ze dne 23. 11. 2000 je uvedeno, že stavby RD na mém pozemku budou povolovány po 31. 3. 2001.
d) Na můj pozemek byla dne 2. 12. 2004 před platností
ÚP vydána výjimka ze stavební uzávěry vyhlášené
obcí pro stavbu RD!
e) Pozemek je kompletně zasíťován a přilehlá komunikace zkolaudována.
f) Cílem územního plánování je uspokojování potřeb
současné generace s vyvážením vztahu ostatních
podmínek ve smyslu § 13 odst. 1) stavebního zákona. Pozemek jsem kupovala jako určený k výstavbě
RD již před 8 lety.
g) V roce 2004 jsem poskytla dar ve výši 20.000,– Kč
do fondu obnovy a rozvoje životního prostředí
a rozvoje obce.
h) Pozemek pod přilehlou komunikací spoluvlastním
a s obcí mám uzavřenou smlouvu ze dne 14. 5. 2009
o bezúplatném zřízení věcného břemene na vedení
a provozování kanalizace.
Příloha:
– výpis z KN

Ing. Jan Černohorský,
Tichá 498, 261 01 Příbram;
Mgr. Hana Černohorská,
Tichá 498, 261 01 Příbram
(č. 11; D 6. 4. 2010;
čj. 536/10/ST)

Po seznámení se s návrhem ÚP uvádíme následující
námitky a připomínky:
1. Námitce se vyhovuje.
1. Oproti dokumentaci přiložené ke změně ÚP jsou
Odůvodnění: V souladu s námitkou obce
Zdiby bude upřesněno vymezení zastavěv lokalitě Zlatý kopec v obci Zdiby 4 pozemky zaného území a zastavitelných ploch v lokalitě
stavěny navíc. Stavební povolení mohlo být získáno
v době, kdy ještě nebyl ÚP, ale měly být uvedeny
Zlatý kopec – viz Pokyny (bod VP*1).
v navrhované změně ÚP.

úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo, ale
pouze v mezích své samostatné nebo přenesené působnosti, výkon vybraných činností
ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona
do této působnosti zjevně nepatří.
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Ing. Jan Černohorský,
Tichá 498, 261 01 Příbram;
Mgr. Hana Černohorská,
Tichá 498, 261 01 Příbram
(č. 11; D 6. 4. 2010;
čj. 536/10/ST)
(DOKONČENÍ)

2. Z návrhu ÚP vyplývá, že zastavěná plocha na par2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Z námitky není zřejmé, co se
cele smí být max. 25 %. V původním územním plánu, to je v době, kdy jsme parcelu kupovali, je uvemyslí pod pojmem „původní územní plán“,
deno 50 %. Z uvedených důvodů se sníženým koefi- ale podle data kupní smlouvy (27. 6. 2007)
je zřejmé, že tímto „původním územním
cientem zastavění nesouhlasíme.
plánem“ může být jedině ÚPO Zdiby
(schválený 29. 12. 2006), ve kterém se v závazné části ve formě regulativů uvádí pro
plochu BC „čisté bydlení“, v regulativech
urbanistické koncepce „koeficient zastavění
max. 25 % plochy pozemku“. Tento koeficient je shodný s tím, který je uveden pro plochu BI „bydlení – v rodinných domech
městské a příměstské“, na kterou byla plocha BC transformována, v kapitole Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu
ÚP, a to 25 %. Tvrzení je nepravdivé.
3. V návrhu ÚP jsou v lokalitě Zlatý kopec vymezeny 3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je staparcely, na kterých je výstavba podmíněna realizací
2. úseku komunikace „Nová Průběžná“. Vymezení
novena etapizace již platným ÚPO Zdiby
je v podstatě totožné se stavem uvedeným v původ(schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě
ním ÚP. Vzhledem k tomu, že realizace uvedené kona ÚP Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního
munikace se v dohledné době nepředpokládá, nechal
zákona musela být tato zásada respektovájsem zpracovat „Vyjádření autorizovaných inženýrů
na. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné
k problematice dopravy na lokalitu Zlatý kopec
stavební pozemky zařazené do zastavěného
v obci Zdiby ve vztahu k vydání Územního rozhodúzemí, pro něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky, vymezené v návrhu ÚP jako
nutí“, které je v příloze. Ze závěru tohoto „Vyjázastavitelné plochy, byly v etapizaci ponedření“ vyplývá, že pozemek p. č. 100/168 v k. ú.
chány. Pozemek parc. č. 100/168, k. ú. BrnBrnky , přestože komunikace „Nová Průběžná“
ky, druhem pozemku „zahrada“, je vymenení dokončena, je přístupný pro nákladní
zen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha
vozidla. Jinak by nemohla být realizována výstavba
na okolních pozemcích a lokalita by nemohla být
Z113, nemůže být proto z etapizace vyjmut.
dostupná např. pro vozidla HZS. Podrobné stanovisko a další návrhy k problematice dopravy jsou
uvedeny v závěru „Vyjádření“. Vzhledem k uvedenému žádáme o zrušení etapizace výstavby lokalitě Zlatý kopec, tj. nevázat vydání územního rozhodnutí pro lokalitu Zlatý kopec na realizaci 2.
úseku komunikace „Nová Průběžná“.
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie KM
– Vyjádření autorizovaných inženýrů k problematice
dopravy na lokalitu Zlatý kopec v obci Zdiby ve
vztahu k vydání Územního rozhodnutí z 03/2010

Jiří Doležal,
Na Slovance 1130/6,
182 00 Praha 8
(č. 12; D 6. 4. 2010;
čj. 531/10/ST)

Vlastník pozemku parc. č. 106/55, k. ú. Brnky.
V roce 2009 mi byla zastupitelstvem obce Zdiby
schválena žádost o vyjmutí z „etapizace“. Tato schválená žádost však není zapracována v návrhu ÚP, který
je dne 6. 4. 2010 projednáván, a parc. č. 106/55 je stále
vázána výstavbou komunikace tzv. „Nová Průběžná“.
Žádám proto o opravu návrhu ÚP a zapracování mé
schválené žádosti o vyjmutí z etapizace.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/55, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z105, nemůže být proto
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Jiří Doležal,
Na Slovance 1130/6,
182 00 Praha 8
(č. 12; D 6. 4. 2010;
čj. 531/10/ST)
(DOKONČENÍ)

z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
22. 5. 2009, které pouze schválilo návrhy na
pořízení změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje,
a uložilo Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto
návrhy na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188
odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány projektantovi, autorizované osobě pro
zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva splněno.

Jitka Dubská,
Sedlecká cesta 306,
250 66 Zdiby
(č. 13; D 6. 4. 2010;
čj. 528/10/ST)

Vznáším zásadní připomínku k navrhované změně
ÚPO Zdiby, týkající se pozemku č. 39/2, ppč. st. 532,
st. 533 v k. ú. Brnky, který je stále veden jako rekreační pozemek, přičemž v roce 2005 byl na tomto pozemku zkolaudován RD stavebním úřadem v Klecanech k trvalému bydlení. Nejedná se o pozemek k rekreačnímu bydlení, ale o pozemek k trvalému bydlení,
tudíž by měl být tento pozemek označen červenou barvou a zařazen jako pozemek k trvalému bydlení (stavební pozemek), což považuji za zásadní pochybení
hlavního projektanta při zpracovávání ÚP, který si tuto
skutečnost měl ověřit na příslušném stavebním úřadě.

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že v souladu se
stavem uváděným v námitce je na pozemcích
parc. č. 39/2, st. 532 a st. 533, k. ú. Brnky,
tvořící jeden souvislý celek, postaven rodinný
dům čp. 306. Předmětné pozemky budou
proto vyjmuty z plochy RI „rekreace –plochy
staveb pro rodinnou rekreaci-stav“ a zařazeny do plochy BI „bydlení – v rodinných domech městské a příměstské-stav“ – viz Pokyny
(bod VP*4).

Bc. Zuzana Dvořáková,
Ivančická 581, 199 00 Praha 9
(č. 14; D 10. 3. 2010;
čj. 385/10/ST + D 6. 4. 2010;
čj. 525/10/ST)

V souvislosti se zveřejněním nového návrhu ÚP bych
ráda podala připomínku ohledně zamítnutí naší žádosti o změnu ÚP z orné půdy na charakter území
„čisté bydlení“ a zdůraznila následující skutečnosti:
– pozemek parc. č. 62/6, k. ú. Brnky, jsme zakoupili
přes realitní kancelář ABA reality s.r.o. jako stavební
pozemek v zástavbě rodinných domků, kam vede pozemní komunikace,
– tento pozemek v době pořízení měl již vybudovánu
přípojku elektrické energie s pilířkem pro umístění
elektroměru,
– dodali jsme všechny požadované dokumenty k problematice obslužnosti hasičskými vozy v křižovatce
ulic Na Výhledu × U Vodojemu.
Dokumenty:
– fotodokumentace místa s vyznačením rozměrů komunikací, které jsou v souladu s normou o projektování místních komunikací (ČSN 736110)
– vyjádření velitele SDH Zdiby ve věci průjezdnosti
a dostupnosti předmětného pozemku.
Jsem přesvědčena, že v tomto místě nic nebrání výstavbě RD tak, aby nenarušil koncepci připravovaného
ÚP. O možnost výstavby na uvedeném pozemku usilujeme především z důvodu, že ve Zdibech již bydlí má
sestra a bratr plánuje v krátké době výstavbu ÚP na
stavebním pozemku rovněž ve Zdibech. Velmi rádi bychom bydleli ve stejné obci jako naše blízká rodina
a proto věřím, že i k tomuto hledisku při projednání
naší žádosti přihlédnete. Samozřejmě uhradíme
všechny náklady související s úředním výkonem, který
je nutný k provedení úpravy zpracovaného ÚP.
Přílohy:
– dle textu

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 62/6, k. ú.
Brnky, není dle platného ÚPO Zdiby (schválen 29. 12. 2006) zařazen do zastavitelného
území, z tohoto důvodu jej nelze začlenit do
zastavitelné plochy návrhu ÚP Zdib, protože
se nepořizuje změna ÚPO Zdiby, ale úprava
územního plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, při které nelze měnit rozsah zastavitelných ploch. Pozemek parc. č. 62/6,
druhem pozemku „orná půda“, proto zůstane
nadále chráněn jako ZPF.
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Ing. Kateřina Fabiánová,
Javorová 6, 182 00 Praha 8;
Lukáš Kubíček,
Javorová 6, 182 00 Praha 8
(č. 15; D 2. 4. 2010;
čj. 510/10/ST)

charakteristika**)
Proti návrhu ÚP Zdib podávají tyto námitky (resp.
i připomínky) s následujícím odůvodněním:
I.
Účastníci řízení předně namítají. že, jak vyplývá z textové části návrhu ÚP Zdib, návrh ÚP Zdib byl pořizovatelem nesprávně zpracován podle ust. § 188 odst. 2
stavebního zákona ve znění účinném ke dni zveřejnění Veřejné vyhlášky, tj. ke dni 10. 2. 2010, neboť
cit.:
„(2) Územní plány obcí, regulační plány a jejich změny, u kterých bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona
upraví, projednají a vydají; přitom činnosti ukončené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují
podle právních předpisů platných a účinných do
31. prosince 2006.“
kdy je zřejmé, že návrh Územního plánu Zdib měl být
zpracován dle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona,
cit.:
„(1) Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru
nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015
podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené
úpravy projednat a vydat, jinak pozbýval platnosti.“
Ze shora uvedeného důvodu je dle názoru účastníků řízení návrh ÚP Zdib zpracován v rozporu se zákonem
a, tudíž, řízení o návrhu Územního plánu Zdib probíhá na základě nezákonného podkladu.
Důkaz:
– textová část návrhu ÚP Zdib na CD-ROM (příloha
č. 1)
II.
Pořizovatel v rámci textové části návrhu ÚP Zdib jednoznačně uvádí (oddíl Cb, str. 35), že, cit.:
„Tento elaborát představuje pouze úpravu platného
územního plánu obce Zdiby ve smyslu zákona č. 183/
/2006, § 188, odst. 2. a v souladu s vyhláškami č. 500/
/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. Platný územní plán byl
schválen 29. prosince 2006. Touto úpravou se územní
plán věcně nemění.“
tedy, že úpravou se územní plán věcně nemění.
Účastníci řízení namítají, že tato informace pořizovatele se nezakládá na pravdě, neboť po prostudování
a porovnání hlavních výkresů ÚPO Zdiby a návrhu ÚP
Zdib lze jednoznačně zjistit například (pozn. jedná se
jen o část věcných změn obsažených v návrhu ÚP
Zdib) následující věcné změny obsažené v návrhu ÚP
Zdib oproti stávajícímu ÚPO Zdiby:
1. následující pozemky v k. ú. Zdiby zařazené v rámci
ÚP Zdiby jako „rekreace“ jsou v návrhu ÚP Zdib
nově zařazeny jako „bydlení“: parc. č. 62/4, 62/5,
80/64, 80/38,
2. následující pozemky v k. ú. Zdiby zařazené v rámci
ÚPO Zdiby jako „bydlení“ jsou v návrhu ÚP Zdib
nově zařazeny jako „rekreace“: parc. č. 413/138,
413/145, 413/80, 392/18, 392/19, 392/20, 392/40,
392/53 a 392/54,
3. následující pozemek v k. ú. Zdiby zařazený v rámci
ÚPO Zdiby jako „louky a pastviny“ je v návrhu ÚP
Zdib nově zařazen jako „bydlení“: parc. č. 300/7,

Námitce č. I se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizování územního plánu není
správním řízením, nemá proto účastníky
řízení. Na veřejné vyhlášce Obecního úřadu
Zdiby, čj. 188/10 ze dne 10. 2. 2010, oznamující veřejné projednání návrhu ÚP, je uváděn
§ 188 odst. 2 stavebního zákona ve znění platném ke dni schválení pořízení úpravy ÚPO
Zdiby na ÚP Zdib, tj. ke dni 13. 12. 2007, a v
tomto znění platil až do 2. 6. 2008, kdy byl
§ 188 stavebního zákona novelizován zákonem č. 191/2008 Sb. Pro zákonnost zpracování návrhu ÚP je irelevantní, zda je uváděn
§ 188 odst. 1 či odst. 2, protože je rozhodující
zákonnost procedury, kterou je návrh ÚP pořizován, a ta je v souladu se zákonem. Zhotovitel přesto bude vyzván k opravě chyby.

Námitce č. II se nevyhovuje.
Odůvodnění: Chybně je v námitce uvedeno, že
„pořizovatel uvádí“, protože návrh ÚP je
produktem zhotovitele a jeho autorizovaného
projektanta, nikoliv pořizovatele. Prohlášení
projektanta, že se „územní plán věcně
nemění“ odpovídá skutečnosti a pořizovatel
jej považuje za správné. Úpravou ÚPO Zdiby
na ÚP Zdib nedošlo k žádným věcným změnám, ale i znění § 188 odst. 1 stavebního zákona předpokládá provedení určitých úprav,
i když přesně nespecifikuje, co je úprava,
které se projednají. Společné jednání s dotčenými orgány podle § 50 odst. 2 stavebního zákona o návrhu ÚP a jeho posouzení Krajským
úřadem Středočeského kraje podle § 51 odst.
3 stavebního zákon pořizovateli potvrdilo, že
se nejedná o změny ÚPD, jak je uváděno
v námitce, ale o úpravy z důvodu aktualizace
a transformace ÚPD na právní základnu roku
2010.
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námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010)

údaje o podateli*)
Ing. Kateřina Fabiánová,
Javorová 6, 182 00 Praha 8;
Lukáš Kubíček,
Javorová 6, 182 00 Praha 8
(č. 15; D 2. 4. 2010;
čj. 510/10/ST)
(POKRAČOVÁNÍ)

charakteristika**)
4. následující pozemky v k. ú. Zdiby zařazené v rámci
ÚPO Zdiby jako „zahrady a sady“ jsou v návrhu ÚP
Zdib nově zařazeny jako „bydlení“: parc. č. 364/9,
364/5,
5. v rámci návrhu ÚP Zdib je zcela nově pojata výstavba podmíněná revitalizací Přemyšlenského potoka,
6. v rámci návrhu ÚP Zdib je část pozemků vyjmuta
z podmíněné realizace výstavby 2. úseku komunikace „nová Průběžná“.
Účastníci řízení mají za to, že návrh ÚP Zdib není tedy
úpravou stávajícího ÚPO Zdiby ve smyslu, ust. § 188
stavebního zákona, avšak změnou ÚP, pročež opět platí, že návrh ÚP Zdib byl pořizovatelem zpracován
v rozporu se zákonem a řízení o návrhu ÚP Zdib probíhá tudíž v rozporu se zákonem.
Ze shora uvedených důvodů jsou účastníci řízení, jako
spoluvlastníci předmětných pozemků, dotčeni na svých
právech a jsou tak oprávněni k podání těchto námitek
(resp. i připomínek).
Důkaz:
– textová část návrh ÚP Zdib na CD-ROM (viz příloha
č. 1)
– hlavní výkresy ÚPO Zdiby a návrhu ÚP Zdib se zvýrazněnými věcnými změnami ad 1) až 6) (příloha
č. 2)
III.
Účastníci řízení dále namítají, že dne 16. 9. 2009 podali u pořizovatele Návrh na pořízení změny ÚPO Zdiby. Do dnešního dne však účastníci řízení neobdrželi
od pořizovatele žádné vyjádření k jejich Návrhu na pořízení změny ÚPO Zdiby.
Z důvodu opatrnosti a pro případ, že návrh ÚP Zdib
bude obsahovat věcné změny, tímto účastníci řízení žádají, aby do návrhu územního plánu Zdib byl zařazen
jejich následující návrh na změnu návrhu ÚP Zdib.
Tento návrh nechť je současně považován za námitky
vlastníka pozemku ve smyslu ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona, popř. i za připomínky ve smyslu ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona.
a) Jako podíloví spoluvlastníci – každý s podílem ve
výši id. ˝ pozemků parc. č. 426/7 o výměře
6.048 m2, orná půda, a parc. č. 426/8 o výměře
1.943 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú.
Zdiby tímto na základě § 45 a § 46 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
žádáme o změnu návrhu ÚP Zdib:
– na(v) shora uvedených pozemcích jsou umístěny
zkolaudované stavby inženýrské sítě, a to elektřina,
vodovod a kanalizace pro budoucí novostavbu RD;
– naším záměrem je vystavět na předmětných pozemcích RD, popř. dva RD k vyřešení bytové otázky navrhovatele Lukáše Kubíčka, jelikož ten měl v roce
1998 závažný úraz, při kterém utrpěl poranění míchy
a páteře, v důsledku čehož došlo k ochrnutí jeho dolních končetin, tak, aby byla zajištěna možnost případné pomoci pro navrhovatele Lukáše Kubíčka ze
strany jeho nejbližší rodiny, jakož i navrhovatelky
Ing. Kateřiny Fabiánové (sestry);

Námitce č. III se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 426/7 a 426/8,
k. ú. Zdiby, nejsou dle platného ÚPO Zdiby
(schválen 29. 12. 2006) zařazeny do zastavitelného území, z tohoto důvodu jej nelze začlenit do zastavitelné plochy návrhu ÚP Zdib,
protože se nepořizuje změna ÚPO Zdiby, ale
úprava územního plánu podle § 188 odst. 1
stavebního zákona, při které nelze měnit rozsah zastavitelných ploch. Pozemek parc.
č. 426/7, druhem pozemku „orná půda“,
proto zůstane nadále chráněn jako ZPF a pozemek parc. č. 426/8, druhem pozemku „ostatní plocha“ se navrhuje změnit na ornou
půdu.
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námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010)

údaje o podateli*)
Ing. Kateřina Fabiánová,
Javorová 6, 182 00 Praha 8;
Lukáš Kubíček,
Javorová 6, 182 00 Praha 8
(č. 15; D 2. 4. 2010;
čj. 510/10/ST)
(DOKONČENÍ)

charakteristika**)
– k naší žádosti ze dne 4. 4. 2000 o stanovisko k zástavbě předmětných pozemků se Obecní úřad Zdiby
vyjádřil kladně, když nám oznámil, že nemá námitky
proti záměru výstavby dvojdomku s tím, že pozemek
je mimo dosah všech inženýrských sítí, které bude
třeba vybudovat na vlastní náklady navrhovatelů;
souhlasné stanovisko s výstavbou RD vyplývá také
ze zápisů z jednání komise pro výstavbu obce Zdiby
ze dne 19. 4. 2000 a ze dne 20. 9. 2000;
– z námi poptaného stanoviska všeobecně uznávané
autority v oboru urbanistiky, Doc. Ing. arch. Jana
Mužíka, CSc., předsedy Asociace pro urbanismus
a ÚP ČR vyplývá, že předmětné pozemky jsou
vhodné pro rozptýlenou formu zástavby RD;
– v obci Zdiby je v současné době možné pozorovat
rozrůstající se výstavbu nových objektů a celkový
rozvoj obce ve vztahu k rozšiřování zastavitelného
území.
Veškeré podklady dokládající shora uvedená tvrzení
jsou již založena ve spisu vedeném Obecním úřadem
Zdiby ve věci schvalování ÚPO Zdiby, kdy tyto byly
námi zakládány při jednotlivých fázích schvalování
územního plánu.
b) Navrhovaná změna využití ploch (našich pozemků)
na území obce spočívá v jejich využití za účelem
čistého bydlení a naše pozemky jsou v současné
době ÚPO Zdiby (a stejně tak v novém návrhu ÚP
Zdib) zařazeny jako orná půda a leží ladem.
c) Prohlašujeme, že jsme připraveni na své náklady
vybudovat odpovídající dopravní napojení pozemků
parc. č. 426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby, tak, aby tímto
došlo k odstranění jakýchkoliv překážek bránících
změně ÚP námi navržené.
Z důvodu uvedený shora navrhujeme, aby předmětné pozemky p. č. 426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby byly
zařazeny do zastavitelného území obce Zdiby.
IV.
Z důvodu uvedený shora v čl. I. a II. a III. těchto námitek (resp. i připomínek) účastníci řízení navrhují, aby
podaným námitkám (resp. připomínkám) bylo vyhověno a návrh ÚP Zdib byl zrušen a řízení o něm vedené bylo zastaveno, to vše pro rozpor se zákonem,
nebo aby, bude-li návrh ÚP Zdib skutečně věcně projednáván, tak navrhovatelé žádají, aby bylo vyhověno
jejich námitkám (resp. i připomínkám) uvedeným
v čl. III. tohoto podání a pozemky parc. č. 426/7 o výměře 6.048 m2, orná půda, a parc. č. 426/8 o výměře
1.943 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú.
Zdiby již nebyly určeny jako orná půda (resp. ostatní
plocha, manipulační plocha), ale byly určeny jako pozemky stavební (tj. pozemky určené k zastavění a zahrnuté do zastavitelného území obce Zdiby) jako „bydlení“.
Přílohy:
– dle textu

Námitce č. IV se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizování úpravy ÚPO Zdiby
na ÚP Zdib probíhá v souladu s platnými
právními předpisy, návrh ÚP byl zpracován
oprávněným projektantem, který podle § 159
odst. 1 stavebního zákona, odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD
a způsob využití pozemků parc. č. 426/7
a 426/8 bude ponecháno tak, jak je uvedeno
ve výkresu B2 „Hlavní výkres“ grafické části
návrhu ÚP.
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námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010)

údaje o podateli*)

charakteristika**)

MUDr. Robert Hašek,
Bedřichovská 1957,
182 00 Praha 8;
Mgr. Jarmila Hašková,
Bedřichovská 1957,
182 00 Praha 8
(č. 16; D 6. 4. 2010;
čj. 517/10/ST)

Proti vystavenému návrhu ÚP Zdib, upraveného
v únoru 2010 uplatňujeme připomínku, jelikož jsme
jako majitelé pozemku p. č. 106/16 v k. ú. Brnky, nebyli oproti některým okolním pozemkům, začleněni do
změn (vynětí z etapizace výstavby ke stavbě rodinného
domu) výše uvedeného ÚP.
Odůvodnění:
Na tomto pozemku již dříve byla povolena výjimka ze
stavební uzávěry a my jsme žádali:
1. o prodloužení této výjimky
2. o vynětí z etapizace výstavby pro získání stavebního
povolení
3. o změnu ÚP
Děkujeme za pochopení a věříme, že i náš pozemek
bude vyňat z etapizace výstavby ke stavbě RD a tak začleněn do nového návrhu a následně do ÚP obce Zdib.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/16, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z111, nemůže být proto
z etapizace vyjmut.

Antonín Holub,
Na Brnky 351, 250 66 Zdiby
(č. 17; D 2. 4. 2010;
čj. 511/10/ST)

Nesouhlasím s umístěním trafostanice na mém pozemku, číslo parcely 83/25. Nesouhlasím z důvodu, že
mě nikdo o vybudování trafostanice neinformoval před
zahájením stavby rodinného domku v roce 2006.
V blízkosti trafostanice nebudu moci postavit ani kůlnu, tudíž budu mít pozemek znehodnocen. Obec může
vystavět novou trafostanici na jiných ještě nerozparcelovaných pozemcích – polích (naproti přes silnici).

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Poloha trafostanice TSN8 na
pozemku parc. č. 83/25, k. ú. Přemyšlení, je ve
výkresu B5 „Energetika a spoje“ grafické
části návrhu ÚP totožná s polohou trafostanice TSN8 ve výkresu b.2 „Energetika
a spoje“ platného ÚPO Zdiby (schválený
29. 12. 2006), ke změně její polohy proto dojít
nemůže. Ve výkresech je poloha trafostanice
vymezena pouze grafickým symbolem, nikoliv
jejím skutečným rozměrem, to umožňuje určitou volnost pro její konkrétní umístění.

Ing. Lukáš Janoušek,
Děpoltovice – NIVY 96E,
362 25 Nová Role
(č. 18; D 6. 4. 2010;
čj. 538/10/ST)

Zastavitelná plocha Z5 – BI bydlení v RD, pozemek
p. č. 407/17 v k. ú. Zdiby, bývalá plocha BC23 – čisté
bydlení (viz grafická příloha)
Námitka:
Zastavění plochy vymezené ÚP jako Z5 je podmíněna
dle výkresu etapizace výstavbou komunikace „Nová
Průběžná“ (západní část WD5 a WD6). S tímto nesouhlasím a žádám o zrušení podmínky etapizace lokality Z5.
Odůvodnění:
S tímto nesouhlasím, protože přístup k pozemku je
možný po stávající komunikaci. Dle charakteru území
a jeho využitelnosti je možné pozemek zastavět lokalitu Z5 pouze RD v malém počtu, který nijak dramaticky nezvýší zátěž stávajících komunikací s ohledem na
stávající přístup do lokality, sousedních zahrádkářů.
V současné době kupuji zahrádku v sousední lokalitě
Z33 (RI) a stejně budu stávající přístup využívat. Z tohoto důvodu považuji etapizaci za nelogickou a požaduji její zrušení, nebo zahrnutí nové podmínky do ÚP,
ve smyslu, že pro stávající majitele sousedních pozemků, ke kterým je již uvažován příjezd (např.
zahrádkáři) etapizace neplatí.
Přílohy:
– situace
– kopie KM
– informace o parcele

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 407/17, k. ú. Zdiby, druhem pozemku
„orná půda“, je vymezen v návrhu ÚP jako
zastavitelná plocha Z5, nemůže být proto
z etapizace vyjmut.
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námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010)

údaje o podateli*)
Ing. Věra Krejcarová,
Habrová 145, 250 66 Zdiby;
Daniela Klusáčková,
J. Kámena 1, 250 66 Zdiby;
Jana Kopelentová,
Nemilkov 52,
341 42 Velhartice;
Martin Stejskal,
Lublaňská 1298/3,
120 00 Praha 2;
Hana Steyskalová,
Nemilkov 52,
341 42 Velhartice;
Ing. Ivana Šašková,
Benešova Hora 90,
384 73 Vacov
(č. 19; D 6. 4. 2010;
čj. 534/10/ST)

charakteristika**)
V rámci předmětného řízení podávají tímto účastníci
řízení při veřejném ústním jednání tyto námitky:
V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona tímto účastníci řízení prohlašují, že účastníky
předmětného řízení jsou s ohledem na jejich vlastnické
právo k pozemkům řízením dotčeným. Účastníci řízení
jsou vlastníky následujících pozemků v k. ú. Zdiby dotčených předmětným řízením:
Veřejně prospěšné stavby
WD5 – Nová Průběžná (parc. č. 57/1, 53/34, 53/36,
53/159, 53/169, 53/170)
WTa – Dešťová zdrž (parc. č. 53/22, 53/33)
WTb – odvodňovací příkop (parc. č. 53/22, 53/47,
53/36)
WD4b – SOKP, stavba 519 (parc. č. 448, 57/2, 57/10,
57/12, 67)
Založení prvků ÚSES
PU3, PU 10 – LBKS, Z40b
Zastavitelné plochy
Z2, Z16
Hlavním a zásadním důvodem, pro který účastníci řízení podávají nesouhlas se zahájeným řízením je to, že
záměr vychází ze schváleného ÚPO, který je předmětem soudní žaloby na nezákonný postup při procesu pořizování ÚPD, kdy bylo závažným a zcela nepřijatelným způsobem dotčeno vlastnické právo.
Vlastníci a zároveň i spoluvlastníci výše uvedených
pozemků v k. ú. Zdiby podali dne 28. 2. 2007 pod zn.:
07/N/033/0001/00 prostřednictvím advokátní kanceláře Felix a spol. se sídlem U Nikolajky 5, 150 00
Praha 5 návrh na zrušení opatření obecné povahy –
ÚPO Zdiby k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS),
Moravské nám. 6, Brno. Navrhovatelé se tímto návrhem domáhají zrušení opatření obecné povahy – ÚP
a to z důvodu rozporu tohoto ÚP se zákonem. Usnesením NSS ze dne 3. 5. 2007, čj. 7Ao2/2007-28 byl odmítnut návrh stěžovatelů. Své rozhodnutí NSS odůvodnil tím, že ÚPO Zdiby, schválený usnesením dne
29. 12. 2006, není, stejně jako toto usnesení, opatřením
obecné povahy a z toho důvodu jej NSS nemůže dle
§ 101a odst. l soudního řádu správního přezkoumat.
K tomu NSS uvedl, že územní plány byly uznány za
opatření obecné povahy až zákonem č. 183/2006 Sb.,
který je však účinný až od 1. 1. 2007. Proti tomuto rozhodnutí vlastníci pozemků v k. ú. Zdiby ve smyslu
§ 72 odst. 1 písm. a) zákona 182/1993 Sb., o Ústavním
soudu podali ústavní stížnost s žádostí o zrušení usnesení NSS. Stěžovatelé mají za to, že rozhodnutím NSS
byla porušena jejich základní práva zaručená Listinou
práv a svobod, jako součástí ústavního pořádku České
republiky.
V důsledku shora uvedených skutečností proto účastníci řízení nemohou do ukončení soudního sporu jinak,
než se zatím zdržet veškerých souhlasů s aktivitami vycházejících ze soudně napadeného územního plánu
obce.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení veřejně prospěšných
staveb WD5, WTa, WTb, WD4b, veřejně prospěšných opatření PU3, PU10, Z40b a zastavitelných ploch Z2, Z16 je v souladu s platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006)
a při jejich úpravě na ÚP Zdib podle § 188
odst. 1 stavebního zákona musely být zachovány, i když transformovány na jinou právní
úroveň. Namítané dotčení pozemků parc.
č. 53/22, 53/33, 53/34, 53/36, 53/47, 53/159,
53/169, 53/170, 57/1, 57/2, 57/10, 57/12, 67,
448, k. ú. Zdiby, veřejně prospěšnými stavbami, veřejně prospěšnými opatřeními a zastavitelnými plochami zůstane tak, jak je v návrhu
ÚP beze změn.
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Jindřich Leinweber,
Čumpelíkova 1058,
182 00 Praha 8;
Marie Leinweberová,
Čumpelíkova 1058,
182 00 Praha 8
(č. 20; D 17. 3. 2010;
čj. 424/10/ST)

Podáváme námitku k návrhu ÚP Zdiby zveřejněnému od 21. února 2010. Do tohoto ÚP nebyla zapracována změna ÚP schválená usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 29. září 2008 a ze dne 24. listopadu 2008. V těchto usneseních bylo vyhověno našemu návrhu čj. 984/07 ze dne 13. 6. 2007 pod pořadovým č. 20 přílohy č. 1 na pořízení změny ÚPO
Zdiby – zrušení etapizace výstavby na pozemku
106/18. V novém návrhu ÚP je na Zlatém Kopci zrušena etapizace u několika parcel, avšak náš schválený
návrh nebyl zapracován.
Žádáme Vás proto o zrušení etapizace výstavby na
pozemku par. č. 106/18 dle usnesení Zastupitelstva
obce Zdiby ze dne 29. září 2008 a ze dne 24. listopadu
2008. Přílohy:
– Návrh na pořízení změny ÚPO Zdiby ze dne 11. 12.
2008 čj. 984/07
Informace o výsledku jednání Zastupitelstva obce
Zdiby
– Návrh na provedení změny územního plánu obce
Zdiby ze dne 13. 6. 2007 čj. 984/07

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/18, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z112, nemůže být proto
z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
29. 9. 2008, které pouze schválilo návrhy na
pořízení změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje,
a uložilo Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto
návrhy na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188
odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány projektantovi, autorizované osobě pro
zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva splněno.

Petr Luxa,
Luhovská 1733,
182 00 Praha 8;
Sabina Luxa,
Luhovská 1733,
182 00 Praha 8
(č. 21; D 6. 4. 2010;
čj. 516/10/ST)

Pozemek parc. č. 106/117, v k. ú. Brnky, o výměře
897m2.
Námitku podáváme proti zařazení výše uvedeného
pozemku do „etapizace výstavby“.
Důvod pro zřízení změny: Máme zájem o postavení
nízko-energetického RD.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/117, k. ú. Brnky, druhem pozemku „zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP
jako zastavitelná plocha Z102, nemůže být
proto z etapizace vyjmut.

Václav Macke,
Králova výšina 1359/20,
400 01 Ústí nad Labem;
Hana Mackeová,
U elektrárny 205/8,
170 00 Praha 7
(č. 22; D 6. 4. 2010;
čj. 535/10/ST)

Námitka se vztahuje na pozemek 80/80 s obj. č. 310,
který s pozemky 81/9 a 83/18 jsou v našem vlastnictví
a jejich využití v návrhu ÚP je území – plocha staveb
pro rodinou rekreaci. Požadujeme změnu na území –
bydlení v rodinných domech městské a příměstské.
Odůvodnění: Výše uvedené pozemky leží na hranici
území – plocha staveb pro rodinou rekreaci sousedícím
s územím – bydlení v RD městské a příměstské.
Přílohy:
– situace
– kopie KM
– výpis z KN

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 80/80 a st.
310, k. ú. Brnky, se stavbou pro rodinnou rekreaci če. 544 jsou v platném ÚPO Zdiby
(schválený 29. 12. 2006) zařazeny do ploch
s funkčním využitím R „individuální rekreacestav“, vzhledem k tomu, že u předmětných pozemků nedošlo k žádné změně využití, nelze
při úpravě ÚPO Zdiby na ÚP Zdib postupem
podle § 188 odst. 1 stavebního zákona změnit
jejich využití na zastavitelnou plochu BI „bydlení – v rodinných domech městské a příměstské-návrh“ a pozemky zůstanou nadále
zařazeny v ploše RI „rekreace –plochy staveb
pro rodinnou rekreaci-stav“ dle návrhu ÚP.
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Marek Majsner,
Brožíkova 278/2,
150 00 Praha 5;
Kateřina Majsnerová,
Brožíkova 278/2,
150 00 Praha 5
(č. 23; D 6. 4. 2010;
čj. 540/10/ST)

Na základě zveřejněného návrhu na úpravu územního
plánu obce Zdiby vznášíme jako majitelé pozemku
100/59, k. ú. Brnky (Zlatý Kopec) námitku k této
úpravě.
Žádáme o vynětí z etapizace (Z114) výše zmíněný
pozemek určený pro výstavbu rodinného domu, a to
z následujících důvodů:
1. Námi plánovaná výstavba RD na pozemku č: 100/59
nijak nezvětší zatížení stávajících komunikací v obci
Zdiby. Většinu stavebního materiálu pro výstavbu
již máme uloženou na pozemku. Jedná se o materiál,
který nebyl spotřebován při dostavbě sousedního
RD.
2. Pozemek pč. 100/59 není nově vzniklým pozemkem
na Zlatém kopci a proto má svou přístupovou cestu,
která byla do rozparcelovaní vedlejších pozemků jedinou přístupovou cestou. Tuto cestu běžně využíváme pro přístup k nemovitosti. Jedná se o cestu
směrem do Dolních Chaber a budeme ji používat při
stavbě RD.
3. Rozparcelováním sousedních pozemků nám vznikla
další přístupová cesta, kterou obhospodařuje sdružení vlastníků ZDIBY II. Infrastruktura, kterou vybudovalo sdružení (osvětlení, vodovod, kanalizace)
bude postupně předána bezúplatně obci Zdiby. Na
výše zmíněné jsme přispěli částkou 108.000,– Kč.
4. Na vlastní náklady jsme vybudovali hlavní vodovodní a kanalizační řád v ulici Kolmé, v délce 48 m.
Celkové náklady na vybudování obou řádů byly ve
výši 86.416,– Kč plus projekt. Obě tato díla budou
bezúplatně předány obci Zdiby.
5. Na povolení výstavby RD čekáme od roku 2005.
Tehdy nám na Obecním úřadě bylo sděleno, že už se
neudělují výjimky, a že v roce 2006 bude nový
územní plán, kterým bude udělování výjimek zrušeno a stavba povolena. Na základě této informace
jsme postupně (počínaje rokem 2006) přihlásili obě
děti do zdejší základní školy. Vzhledem k tomu, že
máme rok 2010, bychom opravdu rádi v co nejkratší
době zahájili stavbu.
Předem děkujeme za kladné vyřízení naší námitky.
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie z KM
– Smlouva darovací – vodovod hlavní řád v ul. Kolmé
– Smlouva o dílo – kanalizace hlavní řád v ul. Kolmé

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 100/59, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z114, nemůže být proto
z etapizace vyjmut.

Jiří Nazárko,
Zemědělská 108,
250 66 Zdiby
(č. 24; D 24. 3. 2010;
čj. 456/10/ST)

Podnět k zařazení pozemku parc. č. 426/1, k. ú.
Zdiby, do zastavitelného území s funkcí bydlení, popř. smíšenou funkcí pro probíhající fázi přípravy ÚP
Zdib. Původní zdůvodnění (viz podnět ze dne 27. 7.
2005) bych rád doplnil o následujícími argumenty:
1. pozemek jsem koupil v minulosti za tržní cenu od
soukromých vlastníků po ověření, že tehdy
(1994-95) připravovaný ÚPO Zdiby se zastavitelností pozemku uvažoval, viz. bulletin OÚ Zdiby „Informace o přípravě územního plánu“
2. do blízkosti pozemku byly mezitím přivedeny rozhodující inženýrské sítě a jejich připojování nebude
omezovat a obtěžovat okolí

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 426/1, k. ú.
Zdiby, není dle platného ÚPO Zdiby (schválen 29. 12. 2006) zařazen do zastavitelného
území, z tohoto důvodu jej nelze začlenit do
zastavitelné plochy návrhu ÚP Zdib, protože
se nepořizuje změna ÚPO Zdiby, ale úprava
územního plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, při které nelze měnit rozsah zastavitelných ploch. Pozemek parc. č. 426/1,
druhem pozemku „orná půda“, proto zůstane
nadále chráněn jako ZPF v ploše s využití NZ
„plochy zemědělské – orná půda“ dle návrhu
ÚP.
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Jiří Nazárko,
Zemědělská 108,
250 66 Zdiby
(č. 24; D 24. 3. 2010;
čj. 456/10/ST)
(DOKONČENÍ)

3. zdibské území je součástí příměstské oblasti hl. m.
Prahy se všemi důsledky a s postupující okolní zástavbou se nejen předmětný pozemek stává velmi
obtížně přístupný pro velkovýrobní zemědělskou
techniku
4. dopravní zátěž do a z území kolem budovy školy je
o několik řádů nižší (vozidla v řádu jednotek za
24 hod.), než dlouhodobý konflikt průjezdní dopravy po přilehlé ulici Průběžné (vozidla v řádu stovek, vč. autobusové a nákladní dopravy), navíc,
s rostoucími vzdáleností bydliště žáků od budovy
školy roste podíl žáků dopravovaných až ke škole
vozidly rodičů, kdežto z bydliště na pozemku parc.
č. 426/1 je škola při vzdálenosti několik desítek metrů dosažitelná i pro nejmenší pěšky
5. území je alternativně dostupné již dnes po jiné
místní komunikaci a místní úpravou lze dopravu
(související zejména s krátkodobým stavebním ruchem) regulovat, definitivním řešením je ovšem obsluha území z paralelní průjezdní komunikace od silnice č. 608 na Brnky („Nová průběžná“).
6. se stavebním využitím předmětného pozemku v nejbližších letech určitě nepočítám, považuji tedy za
možné, aby ÚP Zdib uvažoval toto území za rozvojové s výhledem 5-10 let (pokud takový či podobný
status není v rozporu s obecně platnými předpisy pro
pořizování ÚPD).

Jan Němec,
Cíglerova 1089/30,
190 00 Praha 9
(č. 25; D 24. 3. 2010;
čj. 451/10/ST)

Vlastník pozemku 93/41, k. ú. Přemyšlení.
Návrh změny využití:
Žádám o změnu způsobu využití pozemku 93/41
k. ú. Přemyšlení ze současného tj. pozemek k individuální rekreaci (RI) – na stavební parcelu (BI).
Současné využití:
V současné době je pozemek dle návrhu ÚP vedeny
jako (RI) – k výstavbě pro rekreaci), avšak při jeho
koupi se počítalo s tím, že bude využit jako stavební
(BI), což mimo jiné deklaruje smlouva o koupi pozemku ze dne 23. 6. 2000, kde je uveden rovněž souhlas stavebního úřadu při MěÚ Klecany s vynětím části
pozemku p. č. 93/5 nyní 93/41 pro stavbu rodinného
domu (pozemek 93/41 vznikl rozdělením pozemku
93/5)
Důvody na změnu:
Tento pozemek 93/41 k. ú. Přemyšlení je součástí
Sdružení vlastníků parcel Přemyšlení. Při bližším
zkoumání bylo zjištěno, že v dané lokalitě „Pod Mezí“
vybudovalo sdružení vlastní infrastrukturu, která je
zcela nezávislá na dalším rozvoji obce Zdiby.
Na vlastní náklady zde vybudovalo inženýrské sítě,
jako je vodovod, přípojka VN, příjezdovou komunikaci, na čemž se vlastníci pozemku podíleli adekvátní
částí nákladu.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 93/41, k. ú.
Přemyšlení, je v platném ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) zařazen do ploch s funkčním využitím R „individuální rekreace-stav“
a vzhledem k tomu, že u tohoto pozemku nedošlo k žádné změně stavu ani využití, nelze
při úpravě ÚPO Zdiby na ÚP Zdib postupem
podle § 188 odst. 1 stavebního zákona změnit
jeho využití na zastavitelnou plochu BI „bydlení – v rodinných domech městské a příměstské-návrh“ a pozemek zůstane proto nadále zařazen v ploše RI „rekreace –plochy
staveb pro rodinnou rekreaci-stav“ dle návrhu ÚP.

Martin Němec,
Nýdecká 443, 190 00 Praha 9;
Veronika Němcová,
Nýdecká 443, 190 00 Praha 9
(č. 26; D 24. 3. 2010;
čj. 452/10/ST)

Vlastníci pozemku 93/5, k. ú. Přemyšlení.
Návrh změny využití:
Žádáme o změnu způsobu využití pozemku 93/5
k. ú. Přemyšlení, ze současného tj. pozemek k individuální rekreaci (RI) – na stavební parcelu (BI).
Současné využití:
V současné době je pozemek dle návrhu ÚP veden
jako (RI) – k výstavbě pro rekreaci, avšak při jeho

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 93/5, k. ú. Přemyšlení, je v platném ÚPO Zdiby (schválený
29. 12. 2006) zařazen do ploch s funkčním využitím R „individuální rekreace-stav“ a vzhledem k tomu, že u tohoto pozemku nedošlo
k žádné změně stavu ani využití, nelze při
úpravě ÚPO Zdiby na ÚP Zdib postupem
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Martin Němec,
Nýdecká 443, 190 00 Praha 9;
Veronika Němcová,
Nýdecká 443, 190 00 Praha 9
(č. 26; D 24. 3. 2010;
čj. 452/10/ST)
(DOKONČENÍ)

koupi se počítalo s tím, že bude využit jako stavební
(BI), což mimo jiné deklaruje smlouva o koupi pozemku ze dne 23. 6. 2000, kde je uveden rovněž souhlas stavebního úřadu při MěÚ Klecany s vynětím části
pozemku p.č. 93/5 pro stavbu RD.
Důvody na změnu:
Tento pozemek 93/5 k. ú. Přemyšlení je součástí Sdružení vlastníků parcel Přemyšlení. Při bližším zkoumání
bylo zjištěno, že v dané lokalitě ,,Pod Mezí“ vybudovalo sdružení vlastní infrastrukturu, která je zcela nezávislá na dalším rozvoji obce Zdiby.
Na vlastní náklady zde vybudovalo inženýrské sítě,
jako je vodovod, přípojka VN, příjezdová komunikace,
na čemž se vlastníci pozemku podíleli adekvátní částí
nákladů.

podle § 188 odst. 1 stavebního zákona změnit
jeho využití na zastavitelnou plochu BI „bydlení – v rodinných domech městské a příměstské-návrh“ a pozemek zůstane proto nadále zařazen v ploše RI „rekreace –plochy
staveb pro rodinnou rekreaci-stav“ dle návrhu ÚP.

Pavlína Pačesová,
U Jízdárny 999/16,
184 00 Praha 8;
Václav Pačes,
U družstva Život 898/24,
140 00 Praha 4
(č. 27; D 24. 3. 2010;
čj. 449/10/ST)

Jako vlastníci pozemku p. č. 106/75, k. ú. Brnky, lokalita BC 21, uplatňujeme v dané lhůtě námitku k návrhu ÚP Zdib, týkající se etapizace a podmínečnosti
výstavby komunikace „Nová průběžná“.
Odůvodnění: lokalita BC 21 je obytné území téměř
realizované s inž. sítěmi, jedná se o dostavbu lokality,
kde většina rodinných domů je již zrealizována nebo
povolena. Dále vzhledem k tomu, že obec Zdiby, nemá
dosud pro plánovanou komunikaci zpracovanou projektovou dokumentaci ve všech stupních, projektová
dokumentace není projednána s příslušnými dotčenými
orgány a účastníky řízení, a nejsou zajištěny finanční
prostředky, výběrová řízení apod., dá se usuzovat, že
výstavba komunikace nebude zahájena v nejbližší
možné době.
K pozemku jsou přivedeny veškeré inž. sítě a komunikace.
Z těchto důvodů podáváme námitku proti Návrhu ÚP
Zdib, ve věci etapizace výstavby pro lokalitu BC 21
a nesouhlasíme s podmínkou výstavby komunikace
„Nová průběžná“ před dostavbou této lokality.
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie KM
– vyjádření obce ze dne 11. 11. 2009
– vyjádření obce ze dne 1. 6. 2009

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/75, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z103, nemůže být proto
z etapizace vyjmut. Označení lokality BC21 je
uvedeno v ÚPO Zdiby, v návrhu ÚP se již toto
označení nepoužívá

Bohuslav Pavlík,
Spojovací 54, 250 66 Zdiby
(č. 28; D 6. 4. 2010;
čj. 529/10/ST)

Jsem vlastníkem nemovitosti na pozemku č. 237/4
k. ú. Zdiby.
V těsné blízkosti se nachází pozemek č. 247/7 jeho
vlastníkem je společnost SKF STAVBY s.r.o., IČ:
27110605. Na tomto pozemku bývala v letech 19751990 skládka směsného a nebezpečného odpadu.
Tato skládka nebyla v minulosti dostatečně sanována,
došlo pouze k částečné zavážce z důvodu akutního
ohrožení spodních vod.
Při jakémkoliv neodborném zásahu do tohoto pozemku
může dojít k narušení ekologické rovnováhy.
Žádám Vás v rámci projednávání námitek k ÚP Zdiby,
aby tato skutečnost (viz. příloha) byla do územního
plánu doplněna.
Přílohy:
– kopie listu vlastnictví č. 587
– kopie listu vlastnictví č. 2756
– kopie žádosti o dočasné vynětí pozemku č. 247/2
k. ú. Zdiby ze dne 17. 2. 1983

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: V kapitole Cc9. „Koncepce
ochrany životního prostředí – NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY“ textové části odůvodnění návrhu
ÚP bude doplněno následující upozornění:
„Na ploše Z22 bývala v letech 1975-1990
skládka směsného a nebezpečného odpadu.
Tato skládka nebyla v minulosti dostatečně
sanována, došlo pouze k částečné zavážce
z důvodu akutního ohrožení spodních vod. Při
jakémkoliv neodborném zásahu do tohoto pozemku může dojít k narušení ekologické rovnováhy.“ – viz Pokyny (bod VP*5).
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Bohuslav Pavlík,
Spojovací 54, 250 66 Zdiby
(č. 28; D 6. 4. 2010;
čj. 529/10/ST)
(DOKONČENÍ)

– kopie dopisu ohl. Skládky MNV na poz. parcele
247/2 k. ú. Zdiby ze dne 6. 2. 1983
– kopie zápisu č. 7 ze zasedání rady MNV ze dne
30. 3. 1987
– kopie zápisu č. 4 ze zasedání rady MNV ze dne
18. 8. 1986
– prohlášení občanů Zdib ohledně skládky

Petra Pavlíková,
Průběžná 61, 250 66 Zdiby
(č. 29; D 6. 4. 2010;
čj. 518/10/ST)

Dotčené stavby a pozemky
Nemovitostmi vlastníka dotčenými změnou ÚP jsou:
– pozemek st. p. č. 616 - zastavěná plocha s nádvoří
– pozemek p. č. 237/3 – zahrada
– budova čp. 68 stojící na pozemku st. p. č. 616
vše k. ú. Zdiby.
Nemovitostí jíž se týká změna ÚP je pozemek p. č.
247/7 – ostatní plocha, k. ú. Zdiby jehož vlastníkem je
společnost SKF STAVBY s.r.o., IČ: 27110605.
V původním ÚPO Zdiby schváleném dne 29. 12. 2006
označena jako OS 05 – areály smíšeného obchodu
a služeb. V nově navrženém územním plánu obce
Zdiby je označena část předmětného pozemku jako
Z22 OK – občanské vybavení – komerční zařízení
plošně rozsáhlé.
Námitky
1. V souvislosti s plánovanou výstavbou na nemovitosti jíž se týká změna územního plánu, vznáší vlastník námitku nepřiměřeného omezení okolních vlastníků nemovitostí ve smyslu § 127 z. č. 40/1964 Sb.
V důsledku výše uvedeného by mohlo dojít k imisím
nadměrného hluku, vibracím, zastínění (stavba má
mít až 7 metrů výšky), změně rázu krajiny, imisím
prachu, dále pak k narušení statiky a popraskání
zdiva stávajících nemovitostí v blízkosti stavby
v souvislosti s vjezdem těžké techniky na stavbu,
a to zejména s ohledem na to, že plánovaná stavba
na nemovitosti dotčené změnou územního plánu má
být využívána jako velké skladiště.
2. Vlastník dále namítá, že v souvislosti s ekologickou
stabilitou této oblasti by mohlo zamýšlenou změnou
ÚP dojít k významnému narušení stability a čistoty
spodních vod, a to významně a to i v souvislosti
s níže uvedeným.
3. V letech 1975-1990 byla na části nemovitosti dotčené změnou ÚP skládka. Tato skutečnost vyplývá
z přiložených listin sepsaných MNV Zdiby a JZD
Klecany.
4. V současné době je nemovitost, jíž se týká změna
ÚP, z části označena jako biokoridor a vlastník této
nemovitosti přesto započal s kácením stromů na pozemek.
5. Vzhledem k nepřípustným funkcím předmětného dotčeného území, je zřejmé, že tato kritéria nemohou
být na předmětném území splněna, neboť navržená
změna způsobu užití území a plánovaná stavba na
něm bude s ohledem na výše uvedené mít nepochybně negativní vliv na okolí.
Přílohy:
– kopie listin sepsaných MNV Zdiby a JZD Klecany
– kopie listu vlastnictví č. 2446 kopie listu vlastnictví
č. 2756

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: V kapitole Cc9. „Koncepce
ochrany životního prostředí – NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY“ textové části odůvodnění návrhu
ÚP bude doplněno následující upozornění:
„Na ploše Z22 bývala v letech 1975-1990
skládka směsného a nebezpečného odpadu.
Tato skládka nebyla v minulosti dostatečně
sanována, došlo pouze k částečné zavážce z
důvodu akutního ohrožení spodních vod. Při
jakémkoliv neodborném zásahu do tohoto pozemku může dojít k narušení ekologické rovnováhy.“ – viz Pokyny (bod VP*5).
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Nikola Peňáková,
Na Sadě 2, 250 66 Zdiby;
Zbyněk Peňák,
Na Sadě 2, 250 66 Zdiby
(č. 30; D 6. 4. 2010;
čj. 526/10/ST)

Žádám o úpravu ÚPO Zdiby na p. č. 392/70, st. 476
k. ú. Zdiby, a to změnu funkční plochy z RI (plochy
staveb pro rodinnou rekreaci) na BI (stavby pro bydlení v rodinných domech).
Na pozemcích p. č. 392/70, st. 476 k. ú. Zdiby je vydáno stavební povolení na nástavbu s přístavbou rekreačního domu čj. 1319/US/St/2009 ze dne 21. 1. 2010,
nyní byla stavba zahájena s termínem dokončení v r.
2011.
Rekonstruovaný objekt bude užíván k trvalému bydlení. Nemovitost je velmi dobře přístupná přes roh pozemku vjezdem z ulice Akátová – Horní (šíře cca
9-12 m vjezdová plocha), umístěn mezi stávajícími rodinnými domy. Nemovitost je napojena na všechny dostupné sítě (kanalizace, elektro, voda).
Z důvodu budoucího stavu užívání domu k trvalému
bydlení, z důvodů umístění nemovitosti mezi stávajícími rodinnými domy, z důvodu stavebních nákladů
a financování stavby (vliv rodinného a rekreačního domu) Vás tímto žádáme o provedení změny funkční
plochy na těchto pozemcích na BI (stavby pro bydlení v rodinných domech).
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie katastrální mapy
– pohledy rek. objektu

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 392/70 a st.
476, k. ú. Zdiby, se stavbou pro rodinnou rekreaci če. 544 jsou v platném ÚPO Zdiby
(schválený 29. 12. 2006) zařazeny do ploch
s funkčním využitím R „individuální rekreacestav“, vzhledem k tomu, že u předmětných pozemků nedošlo k žádné změně využití (povolení změny rekreační stavby nemění její charakter), nelze při úpravě ÚPO Zdiby na ÚP
Zdib postupem podle § 188 odst. 1 stavebního
zákona změnit jejich využití na zastavitelnou
plochu BI „bydlení – v rodinných domech
městské a příměstské-návrh“ a pozemky zůstanou nadále zařazeny v ploše RI „rekreace
–plochy staveb pro rodinnou rekreaci-stav“
dle návrhu ÚP.

Nikola Peňáková,
Na Sadě 2, 250 66 Zdiby;
Zbyněk Peňák,
Na Sadě 2, 250 66 Zdiby
(č. 31; D 6. 4. 2010;
čj. 527/10/ST)

Žádám o úpravu ÚPO Zdiby na p. č. 89/42, k. ú.
Brnky, a to uvedení do souladu aktuální stav pozemku s funkční plochou vedenou v ÚP Zdiby.
Na hraně pozemku č.p. 89/42 se nachází rodinný dům
s číslem popisným č.p.: 248, který bude v r. 2010-2012
rekonstruován, pozemek č.p. 89/42 je nyní užíván jako
zahrada bez lesních porostů.
Touto cestou žádáme o úpravu stávající funkční plochy
vedené na pozemku z NL – plochy lesní na BI
(stavby pro bydlení v rodinných domech) nebo RI
(plochy staveb pro rodinnou rekreaci) tak, aby pozemek bylo možné dále užívat jako zahradu.
Přílohy:
– výpis z KN
– snímek z katastrální mapy
– foto pozemku

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 89/42, k. ú.
Brnky, není dle platného ÚPO Zdiby (schválen
29. 12. 2006) zařazen do zastavitelného území,
ale je součástí funkční plochy „lesy a lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa-stav“, z tohoto důvodu jej nelze začlenit do zastavitelné
plochy návrhu ÚP Zdib, protože se nepořizuje
změna ÚPO Zdiby, ale úprava územního
plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona,
při které nelze měnit rozsah zastavitelných
ploch. Pozemek parc. č. 89/42, druhem pozemku „lesní pozemek“, proto zůstane nadále
chráněn jako pozemek určený k plnění funkcí
lesa v ploše s využitím NL „plochy lesní“ dle
návrhu ÚP.

Nikola Peňáková,
Na Sadě 2, 250 66 Zdiby;
Zbyněk Peňák,
Na Sadě 2, 250 66 Zdiby
(č. 32; D 6. 4. 2010;
čj. 547/10/ST)

Žádám o úpravu ÚPO Zdiby na p. č. 46/21, k. ú.
Brnky, a to uvedení do souladu aktuální stav pozemku s funkční plochou vedenou v ÚP Zdiby.
V blízké hraně pozemku p. č. 46/21 se nachází rekreační objekt s číslem evidenčním 781 (st. 965), na který
je vydáno stavební povolení s nástavbou a přístavbou
čj. 0924/P/St/2009 ze dne 11. 10. 2009, kde rekreační
dům bude v r. 2010-2011 rekonstruován a dlouhodobě
užíván.
Na přelomu roku 2009-2010 jsme odkoupili lesní pozemek p. č. 46/21 od Lesy České republiky, s.p. jako
neudržovaný a nepotřebný majetek s poškozenými
zbytky dřevin, prudkou stráň, z okolních parcel nepřístupnou. Na uvedený pozemek není vypracován lesní
hospodářský plán, porost tvoří keře a nálety. Pozemek
p. č. 46/21 je a byl z hlediska hospodaření Lesů České
republiky, s.p. trvale nepotřebný a nevyužitelný, hospodaření na něm bylo ztrátové a neekonomické a dle

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 46/21, k. ú.
Brnky, není dle platného ÚPO Zdiby (schválen
29. 12. 2006) zařazen do zastavitelného území,
ale je součástí funkční plochy „lesy a lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa-stav“, z tohoto důvodu jej nelze začlenit do zastavitelné
plochy návrhu ÚP Zdib, protože se nepořizuje
změna ÚPO Zdiby, ale úprava územního
plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona,
při které nelze měnit rozsah zastavitelných
ploch. Pozemek parc. č. 46/21, druhem pozemku „lesní pozemek“, proto zůstane nadále
chráněn jako pozemek určený k plnění funkcí
lesa v ploše s využitím NL „plochy lesní“ dle
návrhu ÚP.
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Nikola Peňáková,
Na Sadě 2, 250 66 Zdiby;
Zbyněk Peňák,
Na Sadě 2, 250 66 Zdiby
(č. 32; D 6. 4. 2010;
čj. 547/10/ST)
(DOKONČENÍ)

vyjádření Lesů ČR není veřejným zájmem jeho ponechání jako lesní pozemek. Tento pozemek nenavazuje
na ostatní zbylé lesní porosty (viz oddělující zahrada
p. č. 46/128).
Touto cestou žádáme o úpravu stávající funkční plochy
vedená na pozemku z NL – plochy lesní na RI (plochy staveb pro rodinnou rekreaci) tak, aby pozemek
bylo možné dále užívat jako zahradu.
Přílohy:
– výpis z KN
– snímek z katastrální mapy

Ing. Milena Pouzarová,
Neplachov 111,
373 65 Dolní Bukovsko
(č. 33; D 6. 4. 2010;
čj. 541/10/ST)

V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákonu č. 183/
/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále také „stavební zákon“) namítám proti návrhu ÚP
Zdib z února 2010 upraveného po společném jednání
dle § 50 stavebního zákona (dále také „Návrh ÚP Zdiby“), že nebyl zpracován v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 22. května 2009. Z tohoto důvodu žádám o vyjmutí pozemku parc.
č. 106/107 v k. ú. Brnky z etapizace výstavby resp.
o úpravu Návrhu ÚP Zdiby takovým způsobem, aby
pozemek parc. č. 106/107 v katastrálním území
Brnky nebyl zahrnut do etapy výstavby podmíněné
realizací jakéhokoliv úseku komunikace „Nová průběžná“ v souladu s usnesením Zastupitelstva obce
Zdiby ze dne 22. května 2009.
Odůvodnění:
Podáním „Návrh na změnu ÚPO Zdiby“ ze dne
21. září 2008 učiněným dne 22. září 2008 na Obecním
úřadě Zdiby pod čj. 1707/08 jsem navrhla změnu ÚPO
Zdiby, který byl schválen obecním zastupitelstvem dne
29. 12. 2006, tak aby můj pozemek parc. č. 106/107
v k. ú. Brnky byl vyjmut z etapizace výstavby v lokalitě BC 20 v rámci provedení nejbližší aktualizace
územního plánu obce Zdiby, která se bude realizovat.
Usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
22. května 2009 bylo mému výše uvedenému návrhu
zaevidovanému Obecním úřadem Zdiby pod
čj. 1707/08 dne 22. 9. 2009 vyhověno. O této skutečnosti mě Obecní úřad Zdiby informoval písemným
oznámením ze dne 1. června 2009 (viz příloha č. 2
k této námitce).
V rozporu s výše uvedeným usnesením Zastupitelstva
obce Zdiby ze dne 22. května 2009, kterým bylo vyhověno mojí žádosti o vyjmutí mého pozemku parc.
č. 106/107 v k. ú. Brnky z etapizace, byl pozemek
parc. č. 106/107 v k. ú. Brnky v Návrhu ÚP Zdiby
(s označením lokality Z104) zahrnut do etapy výstavby
podmíněné realizací druhého úseku komunikace „Nová
průběžná“ (západní část WD5, WD6). Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby můj pozemek parc.
č. 106/107 v k. ú. Brnky v Návrhu ÚP Zdiby nebyl zahrnut do etapy výstavby podmíněné realizací jakéhokoliv úseku komunikace „Nová průběžná“ v souladu
s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
22. května 2009.
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie písemného oznámením Obecního úřadu Zdiby
ze dne 1. června 2009

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/107, k. ú. Brnky, druhem pozemku „zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP
jako zastavitelná plocha Z104, nemůže být
proto z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu
s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
22. 5. 2009, které pouze schválilo návrhy na
pořízení změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje,
a uložilo Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto
návrhy na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány
projektantovi, autorizované osobě pro zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva splněno.
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Alexandr Puškin,
Ke Špičce 20, 250 66 Zdiby
(č. 34; D 6. 4. 2010;
čj. 524/10/ST)

Žádám o vyjmutí z etapizace pozemek na Zlatém kopci
parc. č. 106/28, k. ú. Brnky. Pozemek vlastním již řadu
let a stále je mi neumožněno stavět, dle zcela nevyhovujícímu územnímu plánu obce.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/28, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z112, nemůže být proto
z etapizace vyjmut.

Ing. Tomáš Radoň, Ph.D.
Na Zemské stezce 1900,
289 22 Lysá nad Labem
(č. 35; D 6. 4. 2010;
čj. 542/10/ST)

Jako vlastník pozemku parc. č. 83/71 a 83/72, k. ú.
Přemyšlení podávám námitku proti etapizaci části ÚP
týkající se mimo jiné mnou vlastněných nemovitostí
(v územní plánu zařazené do lokality BC12).
Nesouhlasím s tím, aby pozemky parc. č. 83/71
a 83/72, k. ú. Přemyšlení (v rámci rozvojových ploch
pro bydlení označených jako BC 12) byly v ÚP Zdib
zatíženy podmínkou etapizace, tj. aby možná výstavba
rezidenčního bydlení na těchto pozemcích byla podmíněna výstavbou 2. úseku komunikace „Nová Průběžná
– VPS 10“.
Důvodem pro podání námitky je fakt, že mnou vlastněné nemovitosti byly rozhodnutím zastupitelstva obce
Zdiby dne 23. 5. 2003 určeny pro výstavbu residenčního bydlení s tím, že výstavba samotná nezačne dříve,
než výstavba inženýrských sítí v ulici Přemyšlenská
(viz. kopie usnesení zastupitelstva). Vzhledem k tomu,
že výstavba inženýrských sítí v dotčené lokalitě byla
zahájena, je podmínka stanovená zastupitelstvem splněna v plném rozsahu.
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie výpisu z usnesení zastupitelstva

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě, situované jižně od
centra Přemyšlení, je stanovena etapizace již
platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006)
a při jeho úpravě na ÚP Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty
jen zastavěné stavební pozemky zařazené do
zastavěného území, pro něž nelze etapizaci
uplatnit, ostatní pozemky, vymezené v návrhu
ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci
ponechány. Pozemky parc. č. 83/71 a 83/72,
k. ú. Přemyšlení, druhem pozemku „orná půda“, jsou vymezeny v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z52, nemohou být proto z etapizace vyjmuty. Označení lokality BC12 je uvedeno v ÚPO Zdiby, v návrhu ÚP se již toto
označení nepoužívá.

Ing. Lubomír Seif,
Nad hájem 15, 250 66 Zdiby;
Michaela Seifová,
Nad hájem 15, 250 66 Zdiby
(č. 36; D 18. 3. 2010;
čj. 429/10/ST)

Můj RD včetně mých pozemků č. 100/119, 100/57,
100/118, 100/191, 100/56, které tvoří jednotný oplocený celek a dále můj pozemek 89/28, který přímo
sousedí s tímto jednotným celkem je zařazen v návrhu
ÚP jako plocha k rekreaci a plocha lesní. Všechny mé
pozemky jsou též zařazeny pod kódem plochy zeleně
a nikoliv plochy zastavitelné jako ostatní sousedící domy, které se začali stavět až po roce 2001.
Dále bych se rád pozastavil nad skutečností, že okolní
sousední pozemky mých sousedů např. i) 100/148
a 89/33, 89/54; ii) 100/47 a 89/32; iii) 100/51 a 89/36;
iiii) 100/54 a 89/2; iiiii), 100/53 a 89/9, které jsou v liniové zástavbě jako mé pozemky, jsou v návrhu zařazeny jako plocha k bydlení, tj. zastavitelná plocha.
Ve shora uvedených intencích jsem nabyl dojmu, že
v návrhu došlo zřejmě k nějaké chybě a z tohoto důvodu budou mé pozemky č. 100/119, 100/57, 100/118,
100/191, 100/56 a 89/28 nově zařazeny jako plocha
zastavitelná a určená k bydlení stejně tak, jako je
tomu u mých sousedů v liniové zástavbě.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 100/56,
100/57, 100/119, 100/191, k. ú. Brnky, jsou
v platném ÚPO Zdiby (schválený 29. 12.
2006) zařazeny do ploch s funkčním využitím
R „individuální rekreace-stav“ a vzhledem
k tomu, že u těchto pozemků nedošlo k žádné
změně stavu ani využití, nelze při úpravě ÚPO
Zdiby na ÚP Zdib postupem podle § 188 odst.
1 stavebního zákona změnit jeho využití na
zastavitelnou plochu BI „bydlení – v rodinných domech městské a příměstské-návrh“
a pozemky zůstanou proto nadále zařazeny
v ploše RI „rekreace –plochy staveb pro rodinnou rekreaci-stav“, jak je uvedeno v návrhu ÚP.
Pozemek parc. č. 89/28, k. ú. Brnky, není dle
platného ÚPO Zdiby zařazen do zastavitelného území, ale je součástí funkční plochy
„lesy a lesní pozemky určené k plnění funkcí
lesa-stav“, z tohoto důvodu jej nelze začlenit
do zastavitelné plochy BI „bydlení – v rodin-
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Ing. Lubomír Seif,
Nad hájem 15, 250 66 Zdiby;
Michaela Seifová,
Nad hájem 15, 250 66 Zdiby
(č. 36; D 18. 3. 2010;
čj. 429/10/ST)
(DOKONČENÍ)

ných domech městské a příměstské-návrh“
návrhu ÚP Zdib, protože se nepořizuje změna
ÚPO Zdiby, ale úprava územního plánu podle
§ 188 odst. 1 stavebního zákona, při které nelze měnit rozsah zastavitelných ploch. Pozemek parc. č. 89/28, druhem pozemku „lesní
pozemek“, proto zůstane nadále chráněn jako
pozemek určený k plnění funkcí lesa v ploše
s využitím NL „plochy lesní“, jak je uvedeno
v návrhu ÚP.
Pozemek parc. č. 100/118, k. ú. Brnky, s rodinným domem čp. 15 je v platném ÚPO Zdiby
zařazen v plochách s funkčním využitím BC
„čisté bydlení-stav“ a do návrhu ÚP byl
transformován jako plocha s využitím BI „bydlení – v rodinných domech městské a příměstské-stav“, tzn., že ke změně využití nedošlo.

Martin Schneider,
Nad Mazankou 1127/18,
182 00 Praha 8;
Ivana Schneiderová,
Nad Mazankou 1127/18,
182 00 Praha 8
(č. 37; D 31. 3. 2010;
čj. 490/10/ST)

Námitku proti návrhu změny platného ÚPO Zdiby ve
verzi projednávané na veřejném zasedání dne 6. dubna
2010 odůvodňujeme těmito požadovanými údaji:
Pozemek p. č. 106/124 v k. ú. Brnky, v návrhu změny
lokalita označena jako Z102 (označení lokality v původním ÚPO BC20)
Odůvodnění:
Výše uvedený pozemek byl v původním ÚPO zahrnut
do etapizace, kde byla další výstavba podmíněna realizací komunikace „Nová Průběžná“. 18. prosince 2007
jsme podali žádost na změnu ÚP v níž jsme požadovali
vyjmutí pozemku z etapizace. Této žádosti (čj. 10/08)
bylo usnesením obecního zastupitelstva ze dne 29. 9.
2008 vyhověno. Nynější návrh změny je tedy v rozporu s tímto usnesením, jelikož pozemek je nadále zahrnut v etapizaci. Dále bychom chtěli podotknout, že
některé pozemky taktéž schválené výše zmíněným zasedáním, byly z etapizace vyňaty, přestože se na zatížení obecních komunikací vzhledem ke svému umístění podílejí stejnou a některé i vyšší měrou. Proto žádáme o úpravu změny územního plánu tak, aby odpovídala výše uvedeným a platným rozhodnutím
obecního zastupitelstva.
Příloha:
– výpis z KN
– žádosti o změnu ÚPO
– usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby konaného 29. 9. 2008
– usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby konaného 24. 11. 2008
– informace o výsledku jednání zaslané obecním zastupitelstvem obce Zdiby

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/124, k. ú. Brnky, druhem pozemku „zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP
jako zastavitelná plocha Z102, nemůže být
proto z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu
s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
29. 9. 2008, které pouze schválilo návrhy na
pořízení změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje,
a uložilo Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto
návrhy na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány
projektantovi, autorizované osobě pro zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva splněno.

MUDr. Věra Seková,
Pomořanská 487/5,
181 00 Praha 8;
Ing. Josef Seko,
Pomořanská 487/5,
181 00 Praha 8
(č. 38; D 8. 3. 2010;
čj. 363/10/ST)

Vlastníci parcely č. 105/106 v katastru Brnky.
Naše parcely jsou ve výkresové části pro etapizaci výstavby, grafická příloha B8, zahrnuty do červené etapy, která bude realizovatelná po dokončení stavby
2. úseku komunikace „Nová Průběžná“.
Připomínáme, že jsme od Vás obdrželi souhlas, na zasedání Zastupitelstva obce Zdib 22. 5. 2009, se změnou etapizace, čímž jsme byli vyjmuti ze zákazu stavět.
Protože jsme v rodině vyřešili problematiku stavění
a chceme zadat vypracování projektu, žádáme Vás

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Číslo pozemku je chybně uváděno ve tvaru 105/106, správně je 106/105.
V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace
již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12.
2006) a při jeho úpravě na ÚP Zdib podle
§ 188 odst. 1 stavebního zákona musela být
tato zásada respektována. Z etapizace byly
vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro něž nelze eta-
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MUDr. Věra Seková,
Pomořanská 487/5,
181 00 Praha 8;
Ing. Josef Seko,
Pomořanská 487/5,
181 00 Praha 8
(č. 38; D 8. 3. 2010;
čj. 363/10/ST)
(DOKONČENÍ)

o potvrzení, že Váš souhlas ke změně etapizace pro
parcelu 105/106 platí i po odsouhlasení nového územního plánu Zdib.
Příloha:
– informace o výsledku jednání zaslané obecním zastupitelstvem obce Zdiby

pizaci uplatnit, ostatní pozemky, vymezené
v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly
v etapizaci ponechány. Pozemek parc.
č. 106/105, k. ú. Brnky, druhem pozemku „zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z101, nemůže být proto z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu s usnesením
Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 22. 5. 2009,
které pouze schválilo návrhy na pořízení
změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje, a uložilo
Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto návrhy na
změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány projektantovi, autorizované osobě pro zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva
splněno.

MUDr. Věra Seková,
Pomořanská 487/5,
181 00 Praha 8;
Ing. Josef Seko,
Pomořanská 487/5,
181 00 Praha 8
(č. 39; D 6. 4. 2010;
čj. 532/10/ST)

Vlastníci parcely č. 105/106 v katastru Brnky.
Nesouhlasíme s navrženou etapizací, z níž vyplývá,
že nebude dán souhlas pro stavbu RD dříve než bude
postavena cesta Nová Průběžná.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Číslo pozemku je chybně uváděno ve tvaru 105/106, správně je 106/105.
V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace
již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12.
2006) a při jeho úpravě na ÚP Zdib podle
§ 188 odst. 1 stavebního zákona musela být
tato zásada respektována. Z etapizace byly
vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky, vymezené
v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly
v etapizaci ponechány. Pozemek parc.
č. 106/105, k. ú. Brnky, druhem pozemku „zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z101, nemůže být proto z etapizace vyjmut.

Ing. Lubor Skokánek,
Famfulíkova 1146/7,
182 00 Praha 8;
Mgr. Romana
Leinweberová,
Čumpelíkova 1058,
182 00 Praha 8
(č. 40; D 17. 3. 2010;
čj. 426/10/ST)

Podáváme námitku k návrhu ÚP Zdib zveřejněnému
od 21. února 2010. Do tohoto územního plánu nebyla
zapracována změna ÚPO schválená usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 29. září 2008 a ze dne
24. listopadu 2008. V těchto usneseních bylo vyhověno našemu návrhu čj. 185/07 (985/07) ze dne 13. 6.
2007 pod pořadovým č. 31 přílohy č. 1 na pořízení
změny územního plánu obce Zdiby – zrušení etapizace výstavby na pozemku 106/19. V novém návrhu
územního plánu je na Zlatém Kopci zrušena etapizace
u několika parcel, avšak náš schválený návrh nebyl zapracován.
Žádáme Vás proto o zrušení etapizace výstavby na
pozemku par. č. 106/19 dle usnesení Zastupitelstva
obce Zdiby ze dne 29. září 2008 a ze dne 24. listopadu
2008.
Přílohy:
1. návrh na pořízení změny ÚPO Zdiby ze dne 11. 12.
2008 čj. 185/07
Informace o výsledku jednání Zastupitelstva obce
Zdiby
2. návrh na provedení změny ÚPO Zdiby ze dne 13. 6.
2007 čj. 985/07

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/19, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z112, nemůže být proto
z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
29. 9. 2008, které pouze schválilo návrhy na
pořízení změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje,
a uložilo Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto
návrhy na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány
projektantovi, autorizované osobě pro zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva splněno.
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Ing. Radim Slezák,
Polní 164, 250 66 Zdiby
(č. 41; D 6. 4. 2010;
čj. 549/10/ST)

Podávám námitku proti úpravě ÚP Zdib jako dotčená osoba. V úpravě ÚP Zdib došlo ke změně etapizace pro plochy Z56 a Z57, kdy tyto plochy byly
vyjmuty z etapizace. Toto vyjmutí je v přímém rozporu
se stávajícími možnostmi přístupových místních komunikací, zejména v ulici Na Brnky v úseku mezi křižovatkami K Holosmetkům a Turistů a dále v ulici K Holosmetkům v blízkosti křižovatky s ulicí Na Brnky.
Navrhovaná úprava nebrala vůbec ohled na stávající
obyvatele a na základní dopravní bezpečnost a obslužnost.
Navrhovaná úprava vůbec nerespektovala § 90 stavebního zákona bod d), kdy uvedený záměr není v souladu
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Námitce nebylo vyhověno.
Odůvodnění: Při úpravě platného ÚPO Zdiby
(schválený dne 29. 12. 2006) na ÚP Zdib byla
v souladu s požadavkem pořizovatele, Obecního úřadu Zdiby, kterému bylo usneseními
Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 29. 9. 2008
a 22. 5. 2009 opakovaně uloženo řešit návrhy
na změnu ÚPO Zdiby, spočívající ve změně
režimu etapizaci, kterým zastupitelstvo vyhovělo, aby byly zařazeny do úpravy územního
plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona.
Projektant úpravy územního plánu přehodnotil účelnost a cíle stanoveného pořadí změn
v území (etapizace) na základě zjištěných
faktů (veřejná infrastruktura je realizována
a rodinné domy mají vydaná rozhodnutí nebo
jsou již rozestavěny) a etapizaci upravil tak,
jak je uvedena v návrhu ÚP, který bude předložen Zastupitelstvu obce Zdiby k vydání.

Aneta Snopková,
Renoirova 1051/2A,
152 00 Praha 5
(č. 42; D 16. 3. 2010;
čj. 419/10/ST)

Ve lhůtě stanovené veřejnou vyhláškou podávají ideální spoluvlastníci pozemku dotčeného územním plánem, tj. paní MUDr. Jitka Pavková, bytem M. J. Husa
450, Most, pan Ing. Jan Srb, bytem Průběžná 50, Veltěž, p. Zdiby a slečna Aneta Snopková, bytem Renoirova 1051/2A, Praha 5 (dále jen „spoluvlastníci pozemku“) tyto námitky a připomínky, přičemž dotčeným pozemkem je pozemek p. č. 100/33 – orná půda
o výměře 3058 m2, v k. ú. Brnky, kterým je dotčený
pozemek identifikován je v příloze č. 1 těchto námitek.
Dotčený pozemek je zařazen v ÚPO Zdiby jako zeleň. Spoluvlastníci pozemku se stávajícím zařazením
dotčeného pozemku v územním plánu obce Zdiby jako
zeleně nesouhlasí a žádají, aby byl dotčený pozemek
zařazen do územního plánu obce Zdiby jako pozemek určený pro budoucí zástavbu.
Spoluvlastníci pozemku se zařazením dotčeného pozemku do zeleně cítí být dotčeni na svých právech
a právem chráněných zájmech, zejména z následujících
důvodů.
Dotčený pozemek byl dříve, (tj. před zastavěním okolních pozemků) využíván spolu se sousedícími pozemky k zemědělské prvovýrobě a z hlediska zemědělského využití tvořil jednolitý celek s ostatními sousedícími obdělávanými pozemky. Zařazením sousedících
pozemků do zástavby a jejich následným zastavěním,
není možné dotčený pozemek s ohledem na celkovou
malou výměru, špatnou dostupnost mechanizací po
místní úzké štěrkové komunikaci a zejména s ohledem
na okolní zástavbu, která dotčený pozemek doslova
obklopuje, již zemědělsky obdělávat, ale ani jinak
účelně využívat. Z hlediska možného zemědělského
využití dotčeného pozemku, došlo zastavěním okolních pozemků k jeho znehodnocení.
Přílohy:
– informace o parcele
– situace

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 100/33, k. ú.
Brnky, není dle platného ÚPO Zdiby (schválen 29. 12. 2006) zařazen do zastavitelného
území a jeho funkční využití je Z „zeleň sídelní-návrh“, z tohoto důvodu jej nelze začlenit
do zastavitelné plochy návrhu ÚP Zdib, protože se nepořizuje změna ÚPO Zdiby, ale
úprava územního plánu podle § 188 odst. 1
stavebního zákona, při které nelze měnit rozsah zastavitelných ploch. Pozemek parc.
č. 100/33, druhem pozemku „orná půda“,
proto zůstane nadále chráněn jako ZPF
v ploše s využití ZV „zeleň na veřejných prostranstvích-návrh“, jak je uvedeno v návrhu
ÚP.
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Miroslav Suchomel,
Olštýnská 733/3,
181 00 Praha 8;
Marcela Suchomelová,
Olštýnská 733/3,
181 00 Praha 8
(č. 43; D 1. 4. 2010;
čj. 500/10/ST)

Pozemek p. č. 106/104 v k. ú. Brnky, v návrhu změny
lokalita označena jako Z102, v původním ÚP BC 20
Odůvodnění:
Výše uvedený pozemek byl v původním ÚPO zahrnut
do etapizace, kde byla další výstavba podmíněna realizací komunikace „Nová Průběžná“.
Dne 25. 4. 2007 jsme podali žádost na změnu ÚPO,
v němž jsme požadovali vyjmutí pozemku z etapizace.
Této žádosti (čj. 641/07) bylo usnesením obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2008 vyhověno. Nynější návrh změny je tedy v rozporu s tímto usnesením, jelikož
pozemek je nadále zahrnut v etapizaci. Dále bychom
chtěli podotknout, že některé pozemky taktéž schválené výše zmíněným zasedáním, byly z etapizace vyňaty přestože se na zatížení obecních komunikacích
vzhledem ke svému umístění podílejí stejnou a některé
i větší měrou. Proto žádáme o úpravu ÚP tak, aby
odpovídal výše uvedeným a platným rozhodnutím
obecního zastupitelstva.
Přílohy:
– výpis z KN
– informace o výsledku jednání zaslané obecním zastupitelstvem obce Zdiby
– usnesení zastupitelstva obce Zdiby

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/104, k. ú. Brnky, druhem pozemku „zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP
jako zastavitelná plocha Z101, nemůže být
proto z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu
s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
29. 9. 2008, které pouze schválilo návrhy na
pořízení změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje,
a uložilo Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto
návrhy na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány
projektantovi, autorizované osobě pro zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva splněno.

Věra Šantrůčková,
Bryksova 763/46,
198 00 Praha 9;
Jaromír Šantrůček,
Bryksova 763/46,
198 00 Praha 9
(č. 44; D 24. 3. 2010;
čj. 454/10/ST)

Jakožto vlastníci pozemku parc. č. 106/13 v k. ú.
Brnky dotčeni veřejně prospěšným opatřením – etapizací „Červená etapa“ (WD5) uplatňujeme námitku.
Pro pozemek parc. č. 106/13 v kat. ú. Brnky byla na
zasedání zastupitelstva obce Zdiby dne 22. 5. 2009
udělena usnesením výjimka z etapizace – vyhověno
pod bodem 1.a) – návrh na pořízení změny č. 24, tj.
vyhovění návrhu na pořízení změny územního plánu
obce Zdiby. Bodem 2. stejného usnesení uložilo zastupitelstvo obecnímu úřadu zařazení návrhu na pořízení
výše uvedené změny ÚPO Zdiby.
Odůvodnění:
V rozporu se závěry uvedené v Usnesení ze zasedání
zastupitelstva ze dne 22. 5. 2009 nebyla do zhotoveného ÚPO Zdiby změna zapracována, přestože zařazení návrhů na změnu bylo obecnímu úřadu jako pořizovateli uloženo zastupitelstvem. Výše specifikovaný
pozemek zůstal dotčen etapizací „Červená etapa“ / Lokalita č. Z109 a výstavba na tomto pozemku je tedy nadále podmíněna realizací komunikace „Nová
průběžná“ – WD5 (původní VPS 10).
Nenaplněním tohoto usnesení zastupitelstva obce nám
hrozí vznik závažné finanční škody, neboť na základě
vyhovění návrhu na pořízení změny ÚP jsme pozemek
jako stavební zakoupili / stanovili jsme si toto kriterium jako podmínku koupě v kupní smlouvě!, zaplatili
četné průzkumy pozemku a nechali vypracovat projekt
domu.
Připravovanou stavbou pasivního domu, na jehož výstavbu máme již udělenu dotaci od Ministerstva životního prostředí, komunikace navíc nijak významně nezatížíme, protože dům je stavěn pomocí speciálních
technologií a celá výstavba je dokončena během jednoho měsíce.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/13, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z109, nemůže být proto
z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
22. 5. 2009, které pouze schválilo návrhy na
pořízení změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje,
a uložilo Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto
návrhy na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány
projektantovi, autorizované osobě pro zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva splněno.
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Věra Šantrůčková;
Jaromír Šantrůček
(č. 44; D 24. 3. 2010;
čj. 454/10/ST)
(DOKONČENÍ)

Přílohy:
– výpis z KN
– zápis z usnesení zastupitelstva 22. 5. 2009
– písemné vyrozumění o vyhovění žádosti o vyjmutí
pozemku z etapizace

Marcela Šedivá,
Na Ladech 233,
250 66 Zdiby;
Martin Šedivý,
Na Ladech 233, 250 66 Zdiby
(č. 45; D 2. 4. 2010;
čj. 514/10/ST)

Navazujeme tím na naše předchozí žádosti o úpravu
ÚPO Zdiby (resp. žádosti o dodržení dříve schválené
dokumentace k výstavbě jednoho RD na hranici pozemků p. č. 416/1 k. ú. Zdiby a 416/2 k. ú. Zdiby ve
spoluvlastnictví p. Jiří Hlad a pí. Věra Hladová s využitím pozemku 416/2 k. ú. Zdiby jako přístupové komunikace k pozemku p. č. 416/1 k. ú. Zdiby) ze dne
9. 9. 2004, 28. 2. 2006 a 30. 5. 2006 (viz přílohy).
S využitím pozemku p. č. 416/2 k. ú. Zdiby jako „NP
plochy přírodní – louky“ souhlasíme a požadujeme
zachování charakteru této plochy. Zároveň nemáme
připomínek k využití tohoto pozemku jako přístupová
komunikace k pozemku p. č. 416/1 k. ú. Zdiby, původně určeného k výstavbě RD.
Žádost na pořízení změny ÚP byla vlastníkům výše
uvedených pozemků v minulosti zamítnuta při zasedání zastupitelstva obce Zdiby konaného 24. 11. 2008
(viz Zápis č. 4/2008, bod 12, čj. 233/07).
Přílohy:
– žádost ze dne 9. 9 . 2004
– žádost ze dne 28. 2. 2006
– žádost ze dne 30. 5. 2006

Námitka vzata na vědomí.
Odůvodnění: V námitce je pouze konstatováno a odsouhlaseno řešení presentované ve
veřejně projednávaném návrhu ÚP, pořizovatel ji proto vzal na vědomí..

Emilia Šmídová,
Novovysočanská 861/2,
190 00 Praha 9;
Jiří Vlach,
Mratínská 177/1,
190 00 Praha 9;
Marie Vlachová,
Mratínská 314/4,
190 00 Praha 9
(č. 46; D 31. 3. 2010;
čj. 492/10/ST)

Žádáme pořizovatele ÚP o zařazení změny využití pozemku do připravovaného ÚP Zdib. Konkrétně se
jedná o parcelu č. 133/13 v k. ú. Přemyšlení.
Důvodem žádosti je možnost nové výstavby na uvedené parcele.
Konkretizace nové výstavby: Rodinné domky
Příloha:
– informace o parcele

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. PK 133/13,
nově parc. č. 133/33, k. ú. Přemyšlení, v lokalitě U louže, není dle platného ÚPO Zdiby
(schválen 29. 12. 2006) zařazen do zastavitelného území, ale je v ploše s funkčním využitím
OP „orná půda-stav“, z tohoto důvodu jej nelze začlenit do zastavitelné plochy návrhu ÚP
Zdib, protože se nepořizuje změna ÚPO
Zdiby, ale úprava územního plánu podle
§ 188 odst. 1 stavebního zákona, při které nelze měnit rozsah zastavitelných ploch. Pozemek parc. č. 133/33, druhem pozemku „orná
půda“, proto zůstane nadále chráněn jako
ZPF v ploše s využití NZ „plochy zemědělské
– orná půda“, jak je uvedeno v návrhu ÚP.

Ing. Michaela Tilton, MBA,
Srbsko 4, 294 02 Kněžmost;
Justin Tilton, MBA,
Srbsko 4, 294 02 Kněžmost
(č. 47; D 6. 4. 2010;
čj. 545/10/ST)

Žádáme tímto o udělení výjimky z etapizace v obci
Zdiby, k. ú. Brnky, parcela č. 106/130.
Již několik let máme zájem na zmíněném pozemku vystavět RD, stát se tedy trvalými obyvateli obce a zároveň převézt veškeré podnikatelské aktivity vč. povinných daní z příjmu ve prospěch obce Zdiby. Rovněž
jsme ochotni být prospěšní obci v souladu s naším
oborem podnikání v oblasti vzdělávacích programů pro
děti.
V květnu 2009 nám bylo vyhověno v žádosti na pořízení změny ÚPO.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/130, k. ú. Brnky, druhem pozemku „zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP
jako zastavitelná plocha Z102, nemůže být
proto z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu
s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
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Ing. Michaela Tilton, MBA,
Srbsko 4, 294 02 Kněžmost;
Justin Tilton, MBA,
Srbsko 4, 294 02 Kněžmost
(č. 47; D 6. 4. 2010;
čj. 545/10/ST)
(DOKONČENÍ)

22. 5. 2009, které pouze schválilo návrhy na
pořízení změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje,
a uložilo Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto
návrhy na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány
projektantovi, autorizované osobě pro zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva splněno.

Ladislav Vlach,
V Horní Stromovce 5365/8,
130 00 Praha 2
(č. 48; D 6. 4. 2010;
čj. 515/10/ST)

Žádám o úpravu ÚPO Zdiby na p. č. st. 114, p. č.
39/14, k. ú. Brnky, a to uvedení do souladu aktuální
stav stavby s funkční plochou vedenou v ÚP Zdiby.
Na pozemku č. p. st. 114 se nachází RD s čp. 317.
Touto cestou žádám o úpravu stávající funkční plochy
vedené na pozemcích z RI (plochy staveb pro rodinnou rekreaci) na BI (stavby pro bydlení v rodinných
domech).
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie z katastrální mapy
– ověřenou kopii přidělení čísla popisného

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že v souladu se
stavem uváděným v námitce je na pozemcích
parc. č. 39/14 a st. 114, k. ú. Brnky, tvořící jeden souvislý celek, postaven rodinný dům čp.
317. Předmětné pozemky budou proto vyjmuty
z plochy RI „rekreace –plochy staveb pro rodinnou rekreaci-stav“ a zařazeny do plochy
BI „bydlení – v rodinných domech městské
a příměstské-stav“ – viz Pokyny (bod VP*6).

Ing. Miloslav Vomočil,
Dominova 2467/7,
158 00 Praha 5
(č. 49; D 13. 1. 2010;
čj. 46/10/ST)

Jako vlastník pozemkové parcely č. 364/4 uplatňuji
tuto připomínku k územnímu plánu obce Zdiby:
V územním plánu jsou parcely č. 364/1 až 364/12
označeny jako funkční plocha „zahrady, sady a parky“.
Vzhledem k tomu, že na parc. č. 364/5, 364/9, 364/10
a 364/11 stojí RD, navrhuji, aby využití plochy u parcel 364/1 až 364/12 bylo změněno na „čisté bydlení“
tak, aby to odpovídalo současnému využití.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Námitka byla uplatněna ještě
před zveřejněním návrhu ÚP (21. 2. 2010)
a vykazuje proto stav funkčního využití pozemků parc. č. 364/1 až 364/12, k. ú. Zdiby,
dle platného ÚPO Zdiby (schválený dne
29. 12. 2006), který se dle zveřejněného návrhu ÚP upravil v tom, že u pozemků parc.
č. 364/5, 364/9, 364/10 a 364/11 bylo funkční
využití ZS „zahrady, sady a parky-stav“ dle
ÚPO Zdiby nahrazeno plochou s využitím BI
„bydlení – v rodinných domech městské a příměstské-stav“. Ostatní pozemky parc.
č. 364/1, 364/2, 364/3, 364/4, 364/6, 364/7,
364/8 a 364/12, k. ú. Zdiby, nejsou dle platného ÚPO Zdiby zařazeny do zastavitelného
území, a jsou vedeny v ploše s funkčním využitím ZS „zahrady, sady a parky-stav“, z tohoto
důvodu je nelze začlenit do zastavitelné plochy návrhu ÚP Zdib, protože se nepořizuje
změna ÚPO Zdiby, ale úprava územního
plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona,
při které nelze měnit rozsah zastavitelných
ploch. Předmětné pozemky, druhem pozemku
„zahrady“ a „ovocné sady“, proto zůstanou
nadále chráněny jako ZPF v ploše s využitím
ZS „zeleň soukromá a vyhrazená-stav“, jak je
uvedeno v návrhu ÚP.
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Prof. Ing. arch. Zdeněk
Ziegler,
Sušická 38, 160 00 Praha 6
(č. 50; D 18. 3. 2010;
čj. 433/10/ST)

Uvedení do souladu s vydanými stavebními povoleními.
Má připomínka se týká tří pozemků: 43/1, 50/7 a 50/8
v k. ú. Přemyšlení.
Na všechny tři tyto parcely je vydáno stavební povolení v právní moci a stavby již byly zahájeny. Na pozemcích p. č. 43/1 a 50/8 k. ú. Přemyšlení, nyní ve
vlastnictví manželů Žížalových je rozestavěný RD, téměř před dokončením. Na pozemku parc.č. 50/7 k. ú.
Přemyšlení, která je v mém vlastnictví jsou hotovy
zemní práce a přípojky.
Všechny tři parcely by tedy měly být v ÚP zařazeny
správně jako plochy pro bydlení.

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že v souladu se
stavem uváděným v námitce je ke stavbám na
pozemcích parc. č. 43/1, 50/7 a 50/8, k. ú.
Přemyšlení, vydáno pravomocné stavební povolení a stavby rodinných domů jsou v realizaci. Předmětné pozemky budou proto vyjmuty z plochy ZS „zeleň soukromá a vyhrazená-stav“ a zařazeny do plochy BI „bydlení –
v rodinných domech městské a příměstskéstav“ – viz Pokyny (bod VP*7).

Ing. Martin Žemlička,
Vrchlického 51,
150 00 Praha 5;
Simona Žemličková,
Nevanova 1032,
160 00 Praha 6
(č. 51; D 6. 4. 2010;
čj. 539/10/ST)

Jsme majitelé nemovitosti (pozemku p. č. 83/94 v k. ú.
Přemyšlení), která se nachází v zóně Z52 a tímto podáváme námitku na návrh ÚP Zdib, s kterým nemůžeme souhlasit. Uvedená nemovitost je stále navrhovaná do etapizace, což bychom i chápali, kdyby nedošlo k „divnovyjmutí“ ostatních pozemků, které se
domníváme do etapizace patří daleko více. Naše nemovitost je přímo součástí staré zástavby a podmínka etapizace je při „divnovyjmutí“ zcela nepochopitelná.
Celý návrh ÚP je řešen dle našeho názoru velice podivnou metodou. A pro názornost uvádím příklady:
– pozemky společnosti Central Group – p. č. 138/.. –
„divnovyjmutí“
– pozemky společnosti Solid reality – p. č. 62/.. – „divnovyjmutí“ a dále jsou zde pozemky, které i dle původního ÚPO, vůbec nebyly stavební, ale jednalo se
o louky a pastviny a při tom se na nich provádí zástavba a vše se legalizuje tímto návrhem. …uvedené
pozemky a následná zástavba a obydlenost daleko
více zatíží dopravu v obci a domníváme se, že právě
proto tyto pozemky spadali původně do etapizace
a zcela oprávněně
– Proč nebyly vyjmuty pozemky, které přináleží obci
a jsou součástí staré zástavby Z52. Jde přibližně o 10
parcel. Tyto pozemky tvoří cca 1/10 rozlohy vyjmutých pozemků společností Central Group a Solid reality. Vyjmutím pozemků Z52 by doprava v obci nebyla narušena vůbec.
– pozemky na Zlatém kopci – v tomto případě naopak
nechápeme, proč nebyly vyjmuty pozemky všechny.
Příloha:
– kopie KM
– výpis z KN

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě, situované jižně od
centra Přemyšlení, je stanovena etapizace již
platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006)
a při jeho úpravě na ÚP Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty
jen zastavěné stavební pozemky zařazené do
zastavěného území, pro něž nelze etapizaci
uplatnit, ostatní pozemky, vymezené v návrhu
ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci
ponechány. Pozemek parc. č. 83/94, k. ú. Přemyšlení, druhem pozemku „orná půda“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha
Z52, nemůže být proto z etapizace vyjmut.

Ing. Josef Žížala,
Na Folimance 9,
120 00 Praha 2
(č. 52; D 22. 3. 2010;
čj. 440/10/ST)

Rád bych podal připomínku k ÚP Zdib, tj. především
k jeho uvedení do souladu s vydaným stavebním povolením.
Má připomínka se týká pozemku 43/1 v k. ú. Přemyšlení kde stavím RD.
Na tuto parcelu je vydáno stavební povolení v právní
moci a stavba již byla zahájena. Stavbu plánuji dokončit v průběhu tohoto roku.
Proto by tato parcela tedy měla být v ÚP zařazena
správně jako plocha pro bydlení.

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že v souladu se
stavem uváděným v námitce je ke stavbě na
pozemku parc. č. 43/1, k. ú. Přemyšlení, vydáno pravomocné stavební povolení a stavba
rodinného domu je v realizaci. Předmětný pozemek bude proto vyjmut z plochy ZS „zeleň
soukromá a vyhrazená-stav“ a zařazen do
plochy BI „bydlení – v rodinných domech
městské a příměstské-stav“ – viz Pokyny (bod
VP*7).
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námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010)

údaje o podateli*)
Ing. F. Polák,
Hrubého 1203,
182 00 Praha 8
(č. 53; D 6. 4. 2010;
čj. 523/10/ST)

charakteristika**)
Mám námitku na stanovení jediného termínu
etapizace. Navrhuji ji rozdělit na více etap a to dle dosud platných výjimek a dle podaných žádostí o výjimky z etapizace.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zvýšení počtu etap snižuje jistotu realizace veřejně prospěšných staveb
WD5 a WD6 „Nová Průběžná“ dle návrhu
ÚP. Rozšíření „červené etapy“ od kruhové
křižovatky se silnicí II/608 ke kruhové křižovatce s ulicí Na Brnky, oproti platnému ÚPO
Zdiby (schválený 29. 12. 2006), zajistí realizaci Nové Průběžné v celém rozsahu.

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Zdib“ (viz příloha
č. 7 usnesení Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 12. října 2010), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým
bylo podání zapsáno (čj.).
**) Charakteristika námitky vyjadřuje její merit.
Pokyny (bod VP*x) = pokyny pro úpravu návrhu ÚP Zdib pro opakované veřejné projednání (+ číslo bodu) – viz příloha č. 8 usnesení
Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 12. října 2010
stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
ÚP – územní plán Zdib z února 2010
ÚPO Zdiby – územní plán obce Zdiby ZPF – zemědělský půdní fond

Poučení:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 správního řádu).
11. Rozhodnutí o námitkách k opakovanému veřejnému projednání konanému dne 9. září 2010
a jejich odůvodnění
Pořizovatel podle § 53 odst. 2 stavebního zákona opakovaně veřejně projednal podstatně upravený
a přiměřeně posouzený návrh územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel nejpozději při opakovaném veřejném projednání dne 9. září 2010 v souladu s § 52 odst. 3 stavebního
zákona 13 námitek dotčených osob vymezených v § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Zdiby jako příslušný správní orgán podle § 172 odst. 5 správního řádu rozhodlo svým usnesením ze dne 12. října 2010 o námitkách uplatněných k podstatně upravenému
návrhu územního plánu z června 2010 na podkladě návrhu rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění zpracovaného pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Janem
Tvrdým, takto:
námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k opakovanému veřejnému projednání dne 9. září 2010)

údaje o podateli*)

charakteristika**)

Václava Šofrová,
Průběžná 113, 250 66 Zdiby;
Iveta Baštářová,
Na Brnky 25, 250 66 Zdiby;
Kateřina Tlapáková
Šofrová,
Chlum 87, 472 01 Doksy;
zmocněný zástupce:
Iveta Baštářová,
Na Brnky 25, 250 66 Zdiby
(č. 7; D 9. 9. 2010;
čj. 1297/10/ST)

Dotčené pozemky: p. č. 62/159, p. č. 62/281,
p. č. 62/282
Jako zplnomocněný zástupce spolumajitelek podávám
opakovaně námitku proti navrženému ÚPO Zdiby. Návrh odporuje skutečnému stavu, který je zanesený do
KN, lokality Z56 a Z57 se musí rozšířit.
Navrhovaná otoč WD 10, by znehodnotila část biokoridoru na p. č. 62/281 a p. č. 62/282, dále by byl znemožněn výjezd rezidentů bydlících v areálu Mezi lesy.
Navrhuji zmiňovanou otoč autobusů posunout jižním
směrem na p. č. 69/1, který je nevyužitý.
Chci připomenout, že na naše pozemky bylo 17. 10.
2006 vydáno územní rozhodnutí, které právně platí od
23. 11. 2006. Všechny pozdější návrhy v ÚPO Zdiby
měly toto respektovat.
Přílohy:
– kopie kat. mapy

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Navrhovaná „točka“ pro autobusy v ulici K Holosmetkům na pozemcích
parc. č. 62/281 a 62/282, označená jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury WD10, je vymezena shodně s platným
ÚPO Zdiby (schválen 29. 12. 2006). Jakákoliv
změna polohy „točky“ není při úpravě územního plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona možná, nelze ji proto „odsunout“ a musí
být ponechána tak, jak je vymezena v návrhu
ÚP. Na citovaných pozemcích je současně vymezeno veřejně prospěšné opatření PU11 pro
založení lokálního biokoridoru územního systému ekologické stability LBK6. Vymezení
ploch WD10 a PU11 není v konfliktu.
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námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k opakovanému veřejnému projednání dne 9. září 2010)

údaje o podateli*)

charakteristika**)

Václava Šofrová,
Průběžná 113, 250 66 Zdiby;
Iveta Baštářová,
Na Brnky 25, 250 66 Zdiby;
Kateřina Tlapáková
Šofrová,
Chlum 87, 472 01 Doksy;
zmocněný zástupce:
Iveta Baštářová,
Na Brnky 25, 250 66 Zdiby
(č. 7; D 9. 9. 2010;
čj. 1297/10/ST)
(DOKONČENÍ)

– výpis z KN
– 2× plná moc

Lenka Černá,
Pomořanská 475/8,
181 00 Praha 8
(č. 8; D 8. 9. 2010;
čj. 1269/10/ST)

Jako vlastník pozemku p. č. 106/15 k. ú. Brnky podávám podle § 52 stavebního zákona námitky (resp. připomínky)
1. Návrh ÚP svojí nevyváženou tzv. „etapizací výstav- 1. Námitce se nevyhovuje.
by“ nenaplňuje cíle územního plánování v uspokojo- Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stavání potřeb současné generace ve smyslu § 18 odst.
novena etapizace již platným ÚPO Zdiby
1) stavebního zákona, konkrétně pro můj pozemek
(schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě
na ÚP Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního
zbytečnou etapizací WD6. Navrhuji vyjmout můj
zákona musela být tato zásada respektovápozemek 106/151, k. ú. Brnky z etapizace WD6.
Odůvodnění:
na. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné
Návrh ÚP nově podmiňuje výstavbu RD na mém postavební pozemky zařazené do zastavěného
zemku komunikací WD6 (dříve VPS 11). Pozemek ale
území, pro něž nelze etapizaci uplatnit, osleží v lokalitě Zlatý kopec a WD6 je určena pro lokatatní pozemky, vymezené v návrhu ÚP jako
lity dál za Zlatým kopcem. Podmiňovat takto nově výzastavitelné plochy, byly v etapizaci ponestavbu i na mém pozemku je nedůvodné, nevyvážené
chány. Pozemek parc. č. 106/15, k. ú.
a oddaluje zbytečně uspokojení mojí potřeby výstavby
Brnky, druhem pozemku „zahrada“, je vyRD, což je v rozporu s cíli územního plánování § 18
mezen v návrhu ÚP jako zastavitelná ploodst. 1) stavebního zákona.
cha Z111, nemůže být proto z etapizace vyMělo by být dále přihlédnuto k tomu, že:
jmut.
a) V platném ÚP ze dne 29. 12. 2006 je výstavba RD
podmíněna jen realizací VPS 10 (dnes WD5), tj. komunikací „Nová Průběžná“ vedoucí jen na Zlatý kopec
b) Rovněž dle textu návrhu ÚP má jít „pouze o úpravu
platného ÚP ve smyslu § 188 odst. 2) stavebního
zákona a věcné se neměnit“ s tím, že „nejsou aktualizovány všechny změny o území“
2. Námitce se nevyhovuje.
2. Návrh ÚP nezapracoval změnu na vyjmutí mého
Odůvodnění: Nevyjmutí pozemku parc.
pozemku z etapizace WD5, jak schválilo a uložilo
č. 106/15 z etapizace, stanovené již v ÚPO
zapracovat zastupitelstvo obce dne 22. 5. 2009. NaZdiby, není v rozporu s usnesením Zastupivrhuji vyjmout můj pozemek 106/15 k. ú. Brnkv
telstva obce Zdiby ze dne 22. 5. 2009, které
z etapizace WD5.
pouze schválilo návrhy na pořízení změny
Odůvodnění:
Zastupitelstvo obce dne 22. 5. 2009 schválilo můj náÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje, a uložilo
vrh změny platného ÚP na vyjmutí pozemku z etapiObecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto návrhy
zace VPS 10 (dnes WD5) a v zápisu usnesení doslovně na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP
uložilo obecnímu úřadu jako pořizovateli ÚP zařadit
úpravou ÚPO Zdiby podle § 188 odst. 1
návrh do pořizovaného ÚP, tj. zapracovat změnu již do
stavebního zákona, tzn., že byly předány
tohoto návrhu ÚP. Bohužel ale nebylo splněno, přesprojektantovi, autorizované osobě pro
tože dle ustanovení § 109 zákona o obcích má obecní
zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení
úřad povinnost plnit úkoly uložené zastupitelstvem.
zastupitelstva splněno. Podle § 109 odst. 3
Porušení tohoto ustanovení a odklad zapracování mojí
zákona č. 128/2000 Sb. plní obecní úřad
změny „ na neurčito“ zbytečně oddaluje uspokojení
úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo, ale
mojí potřeby výstavby RD, což v této souvislosti nenapouze v mezích své samostatné nebo přeneplňuje cíle územního plánování v uspokojování potřeb
sené působnosti, výkon vybraných činností
současné generace ve smyslu § 18 odst. 1) stavebního
ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona
zákona.
do této působnosti zjevně nepatří.

Vymezení zastavitelných ploch Z56 a Z57 dle
hlavního výkresu návrhu ÚP je v souladu
s vymezením shodných ploch BC17 a BC18
v ÚPO Zdiby. Jakákoliv změna rozsahu zastavitelné plochy není při úpravě územního
plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
možná, nelze ji proto rozšířit na celé rozparcelované území dle katastru nemovitostí, ve
kterém se uvádí, že se jedná o zahrady
s ochranou ZPF.
Z námitky není zřejmé čeho se vydané územní
rozhodnutí týkalo, není proto možné posoudit,
co má návrh ÚP respektovat.
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námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k opakovanému veřejnému projednání dne 9. září 2010)

údaje o podateli*)

charakteristika**)

Lenka Černá,
Pomořanská 475/8,
181 00 Praha 8
(č. 8; D 8. 9. 2010;
čj. 1269/10/ST)
(DOKONČENÍ)

Mělo by být dále přihlédnuto k tomu, že:
a) Mimo jiné dle § 6 správního řádu má správní orgán
postupovat tak aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně
zatěžoval. Rašení mojí změny až v případném dalším správním řízení by mi toto způsobilo. Navíc
jsem osoba se zdravotním postižením (ZTP).
b) Ustanovení § 2 odst. 4) správního řádu zdůrazňuje
zásadu předvídatelnosti správního rozhodování
a vylučuje praxi právního partikularismu, jinak řečeno, aby při rozhodování skutkově shodných nebo
v lokalitě podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, váz. citace usnesení Krajského úřadu
čj. 136005/2008/KUSK ze dne 4. 9. 2008. V návrhu
ÚP je například oproti platnému ÚP vyjmuta nově
z etapizace WD5 (původně VPS 10) lokalita Z56,
Z57 a Z3 (původně BC17, BC18 a BC10). V návrhu ÚP není zřejmé pro tento přístup odůvodnění
ve vztahu k ostatním lokalitám s trvající etapizací
(není-li z důvodu existujících územních rozhodnutí
pro umístění stavby?). Domnívám se, že pokud jsou
etapizace rušeny, tak s ohledem na předvídatelnost
správního rozhodování má být v mém konkrétním
případě rušena etapizace rovněž a přednostně.
c) V územním rozhodnutí o využití území
čj.1002,1/ÚR/St/2000 ze dne 23. 11. 2000 je uvedeno, že stavby RD na mém pozemku budou povolovány po 31. 3. 2001
d) Na můj pozemek byla dne 2. 12. 2004 před platností
ÚP vydána výjimka ze stavební uzávěry vyhlášené
obcí pro stavbu RD!
e) Pozemek je kompletně zasíťován a přilehlá komunikace zkolaudována.
f) Cílem územního plánování je uspokojování potřeb
současné generace s vyvážením vztahu ostatních
podmínek ve smyslu § 13 odst. 1) stavebního zákona. Pozemek jsem kupovala jako určený k výstavbě
RD již před 8 lety.
g) V roce 2004 jsem poskytla dar ve výši 20.000,– Kč
do fondu obnovy a rozvoje životního prostředí
a rozvoje obce.
h) Pozemek pod přilehlou komunikací spoluvlastním
a s obcí mám uzavřenou smlouvu ze dne 14. 5. 2009
o bezúplatném zřízení věcného břemene na vedení
a provozování kanalizace.

Ing. Kateřina Fabiánová,
Javorová 6, 182 00 Praha 8;
Lukáš Kubíček,
Javorová 6, 182 00 Praha 8
(č. 9; D 7. 9. 2010;
čj. 1267/10/ST)

Proti návrhu ÚP Zdib podávají tyto námitky (resp.
i připomínky) s následujícím odůvodněním:
I.
Účastníci řízení předně namítají, že, jak vyplývá z textové části návrhu ÚP Zdib, návrh ÚP Zdib byl pořizovatelem nesprávně zpracován podle ust. § 188 odst. 2
stavebního zákona ve znění účinném ke dni zveřejnění Veřejné vyhlášky, tj. ke dni 10. 2. 2010, neboť
cit.:
„(2) Územní plány obcí, regulační plány a jejich změny, u kterých bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona
upraví, projednají a vydají; přitom činnosti ukončené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují

Námitce č. I se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizování územního plánu není
správním řízením, nemá proto účastníky
řízení. Na veřejné vyhlášce Obecního úřadu
Zdiby, čj. 188/10 ze dne 10. 2. 2010, oznamující veřejné projednání návrhu ÚP, je uváděn
§ 188 odst. 2 stavebního zákona ve znění platném ke dni schválení pořízení úpravy ÚPO
Zdiby na ÚP Zdib, tj. ke dni 13. 12. 2007, a v
tomto znění platil až do 2. 6. 2008, kdy byl
§ 188 stavebního zákona novelizován zákonem č. 191/2008 Sb. Pro zákonnost zpraco-
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námi t k y

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

(k opakovanému veřejnému projednání dne 9. září 2010)

údaje o podateli*)
Ing. Kateřina Fabiánová,
Javorová 6, 182 00 Praha 8;
Lukáš Kubíček,
Javorová 6, 182 00 Praha 8
(č. 9; D 7. 9. 2010;
čj. 1267/10/ST)
(POKRAČOVÁNÍ)

charakteristika**)
podle právních předpisů platných a účinných do
31. prosince 2006.“
kdy je zřejmé, že návrh Územního plánu Zdib měl být
zpracován dle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona,
cit.:
„(1) Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru
nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015
podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené
úpravy projednat a vydat, jinak pozbýval platnosti.“
Ze shora uvedeného důvodu je dle názoru účastníků řízení návrh ÚP Zdib zpracován v rozporu se zákonem
a, tudíž, řízení o návrhu Územního plánu Zdib probíhá na základě nezákonného podkladu.
Důkaz:
– textová část návrhu ÚP Zdib na CD-ROM (příloha
č. 1)
II.
Pořizovatel v rámci textové části návrhu ÚP Zdib jednoznačně uvádí (oddíl Cb, str. 35). že, cit.:
„Tento elaborát představuje pouze úpravu platného
územního plánu obce Zdiby ve smyslu zákona č. 183/
/2006, § 188, odst. 2, a v souladu s vyhláškami č. 500/
/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. Platný územní plán byl
schválen 29. prosince 2006. Touto úpravou se územní
plán věcně nemění.“
tedy, že úpravou se územní plán věcně nemění.
Účastníci řízení namítají, že tato informace pořizovatele se nezakládá na pravdě, neboť po prostudování
a porovnání hlavních výkresů ÚPO Zdiby a návrhu ÚP
Zdib lze jednoznačně zjistit například (pozn. jedná se
jen o část věcných změn obsažených v návrhu ÚP
Zdib) následující věcné změny obsažené v návrhu ÚP
Zdib oproti stávajícímu ÚPO Zdiby:
1. následující pozemky v k. ú. Zdiby zařazené v rámci
ÚP Zdiby jako „rekreace“ jsou v návrhu ÚP Zdib
nově zařazeny jako „bydlení“: parc. č. 62/4, 62/5,
80/64, 80/38,
2. následující pozemky v k. ú. Zdiby zařazené v rámci
ÚPO Zdiby jako „bydlení“ jsou v návrhu ÚP Zdib
nově zařazeny jako „rekreace“: parc. č. 413/138,
413/145, 413/80, 392/18, 392/19, 392/20, 392/40,
392/53 a 392/54,
3. následující pozemek v k. ú. Zdiby zařazený v rámci
ÚPO Zdiby jako „louky a pastviny“ je v návrhu ÚP
Zdib nově zařazen jako „bydlení“: parc. č. 300/7,
4. následující pozemky v k. ú. Zdiby zařazené v rámci
ÚPO Zdiby jako „zahrady a sady“ jsou v návrhu ÚP
Zdib nově zařazeny jako „bydlení“: parc. č. 364/9,
364/5,
5. v rámci návrhu ÚP Zdib je zcela nově pojata výstavba podmíněná revitalizací Přemyšlenského potoka,
6. v rámci návrhu ÚP Zdib je část pozemků vyjmuta
z podmíněné realizace výstavby 2. úseku komunikace „nová Průběžná“.
Účastníci řízení mají za to, že návrh ÚP Zdib není tedy
úpravou stávajícího ÚPO Zdiby ve smyslu ust. § 188
stavebního zákona, avšak změnou ÚP, pročež opět platí, že návrh ÚP Zdib byl pořizovatelem zpracován

vání návrhu ÚP je irelevantní, zda je uváděn
§ 188 odst. 1 či odst. 2, protože je rozhodující
zákonnost procedury, kterou je návrh ÚP pořizován, a ta je v souladu se zákonem. Zhotovitel přesto bude vyzván k opravě chyby.

Námitce č. II se nevyhovuje.
Odůvodnění: Chybně je v námitce uvedeno, že
„pořizovatel uvádí“, protože návrh ÚP je
produktem zhotovitele a jeho autorizovaného
projektanta, nikoliv pořizovatele. Prohlášení
projektanta, že se „územní plán věcně
nemění“ odpovídá skutečnosti a pořizovatel
jej považuje za správné. Úpravou ÚPO Zdiby
na ÚP Zdib nedošlo k žadným věcným změnám, ale i znění § 188 odst. 1 stavebního zákona předpokládá provedení určitých úprav,
i když přesně nespecifikuje, co je úprava,
které se projednají. Společné jednání s dotčenými orgány podle § 50 odst. 2 stavebního zákona o návrhu ÚP a jeho posouzení Krajským
úřadem Středočeského kraje podle § 51 odst.
3 stavebního zákon pořizovateli potvrdilo, že
se nejedná o změny ÚPD, jak je uváděno
v námitce, ale o úpravy z důvodu aktualizace
a transformace ÚPD na právní základnu roku
2010.
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charakteristika**)
v rozporu se zákonem a řízení o návrhu ÚP Zdib probíhá tudíž v rozporu se zákonem.
Ze shora uvedených důvodů jsou účastníci řízení, jako
spoluvlastníci předmětných pozemků, dotčeni na svých
právech a jsou tak oprávněni k podání těchto námitek
(resp. i připomínek).
Důkaz:
– textová část návrh ÚP Zdib na CD-ROM (viz příloha
č. 1)
– hlavní výkresy ÚPO Zdiby a návrhu ÚP Zdib se zvýrazněnými věcnými změnami ad 1) až 6) (příloha
č. 2)
III.
Účastníci řízení dále namítají, že dne 16. 9. 2009 podali u pořizovatele Návrh na pořízení změny ÚPO Zdiby. Do dnešního dne však účastníci řízení neobdrželi
od pořizovatele žádné vyjádření k jejich Návrhu na pořízení změny ÚPO Zdiby.
Z důvodu opatrnosti a pro případ, že návrh ÚP Zdib
bude obsahovat věcné změny, tímto účastníci řízení žádají, aby do návrhu Územního plánu Zdib byl zařazen
jejich následující návrh na změnu návrhu ÚP Zdib.
Tento návrh nechť je současně považován za námitky
vlastníka pozemku ve smyslu ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona, popř. i za připomínky ve smyslu ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona.
a) Jako podíloví spoluvlastníci – každý s podílem ve
výši id. ˝ pozemků parc. č. 426/7 o výměře
6.048 m2, orná půda, a parc. č. 426/8 o výměře
1.943 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú.
Zdiby tímto na základě § 45 a § 46 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
žádáme o změnu návrhu ÚP Zdib:
– na(v) shora uvedených pozemcích jsou umístěny
zkolaudované stavby inženýrské sítě, a to elektřina,
vodovod a kanalizace pro budoucí novostavbu RD;
– naším záměrem je vystavět na předmětných pozemcích RD, popř. dva RD k vyřešení bytové otázky navrhovatele Lukáše Kubíčka, jelikož ten měl v roce
1998 závažný úraz, při kterém utrpěl poranění míchy
a páteře, v důsledku čehož došlo k ochrnutí jeho dolních končetin, tak, aby byla zajištěna možnost případné pomoci pro navrhovatele Lukáše Kubíčka ze
strany jeho nejbližší rodiny, jakož i navrhovatelky
Ing. Kateřiny Fabiánové (sestry);
– k naší žádosti ze dne 4. 4. 2000 o stanovisko k zástavbě předmětných pozemků se Obecní úřad Zdiby
vyjádřil kladně, když nám oznámil, že nemá námitky
proti záměru výstavby dvojdomku s tím, že pozemek
je mimo dosah všech inženýrských sítí, které bude
třeba vybudovat na vlastní náklady navrhovatelů;
souhlasné stanovisko s výstavbou RD vyplývá také
ze zápisů z jednání komise pro výstavbu obce Zdiby
ze dne 19. 4. 2000 a ze dne 20. 9. 2000;
– z námi poptaného stanoviska všeobecně uznávané
autority v oboru urbanistiky, Doc. Ing. arch. Jana
Mužíka, CSc., předsedy Asociace pro urbanismus
a ÚP ČR vyplývá, že předmětné pozemky jsou
vhodné pro rozptýlenou formu zástavby RD;

Námitce č. III se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 426/7 a 426/8,
k. ú. Zdiby, nejsou dle platného ÚPO Zdiby
(schválen 29. 12. 2006) zařazeny do zastavitelného území, z tohoto důvodu jej nelze začlenit do zastavitelné plochy návrhu ÚP Zdib,
protože se nepořizuje změna ÚPO Zdiby, ale
úprava územního plánu podle § 188 odst. 1
stavebního zákona, při které nelze měnit rozsah zastavitelných ploch. Pozemek parc.
č. 426/7, druhem pozemku „orná půda“,
proto zůstane nadále chráněn jako ZPF a pozemek parc. č. 426/8, druhem pozemku „ostatní plocha“ se navrhuje změnit na ornou
půdu.
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Ing. Věra Krejcarová,
Habrova 145, 250 66 Zdiby;
Daniela Klusáčková,
J. Kámena 1, 250 66 Zdiby;
Jana Kopelentová,
Nemilkov 52,
341 42 Velhartice;
Martin Stejskal,
Lublaňská 1298/3,
120 00 Praha 2;
Hana Steyskalová,

charakteristika**)
– v obci Zdiby je v současné době možné pozorovat
rozrůstající se výstavbu nových objektů a celkový
rozvoj obce ve vztahu k rozšiřování zastavitelného
území.
Veškeré podklady dokládající shora uvedená tvrzení
jsou již založena ve spisu vedeném Obecním úřadem
Zdiby ve věci schvalování územního plánu obce
Zdiby, kdy tyto byly námi zakládány při jednotlivých
fázích schvalování územního plánu.
b) Navrhovaná změna využití ploch (našich pozemků)
na území obce spočívá v jejich využití za účelem
čistého bydlení a naše pozemky jsou v současné
době ÚPO Zdiby (a stejně tak v novém návrhu ÚP
Zdib) zařazeny jako orná půda a leží ladem.
c) Prohlašujeme, že jsme připraveni na své náklady
vybudovat odpovídající dopravní napojení pozemků
parc. č. 426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby, tak, aby tímto
došlo k odstranění jakýchkoliv překážek bránících
změně ÚP námi navržené.
Z důvodu uvedený shora navrhujeme, aby předmětné pozemky p. č. 426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby byly
zařazeny do zastavitelného území obce Zdiby.
Shora uvedený návrh je podpořen rovněž dosavadním
postupem a vůlí vlastníků sousedních pozemků, a to
pozemků parc. č. 426/1, 426/4 (vlastník Jiří Nazárko)
a parc. č. 374/7 (vlastník Ludmila Báborová), kteří
rovněž dlouhodobě, avšak prozatím bez adekvátní reakce ze strany pořizovatele návrhu územního plánu
Zdib, požadují zařazení jejich pozemků do zastavitelného území.
IV.
Z důvodu uvedený shora v čl. I. a II. a III. těchto námitek (resp. i připomínek) účastníci řízení navrhují, aby
podaným námitkám (resp. připomínkám) bylo vyhověno a návrh ÚP Zdib byl zrušen a řízení o něm vedené bylo zastaveno, to vše pro rozpor se zákonem,
nebo aby, bude-li návrh ÚP Zdib skutečně věcně projednáván, tak navrhovatelé žádají, aby bylo vyhověno
jejich námitkám (resp. i připomínkám) uvedeným
v čl. III. tohoto podání a pozemky parc. č. 426/7 o výměře 6.048 m2, orná půda, a parc. č. 426/8 o výměře
1.943 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú.
Zdiby již nebyly určeny jako orná půda (resp. ostatní
plocha, manipulační plocha), ale byly určeny jako pozemky stavební (tj. pozemky určené k zastavění a zahrnuté do zastavitelného území obce Zdiby) jako „bydlení“.
Přílohy:
– dle textu
Námitky účastníků řízení proti zahájení řízení.
I.
OÚ Zdiby, jako pořizovatel příslušný k pořizování
územního plánu (ÚP) Zdib podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, zajišťující
územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy s PRISVICH s.r.o.,
IČ 27101053, v souladu s § 52 odst. 1 a § 53 odst. 2
stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, oznámil „Veřejnou vyhláškou“
z 21. 7. 2010 zahájení opakovaného veřejného řízení

Námitce č. IV se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizování úpravy ÚPO Zdiby
na ÚP Zdib probíhá v souladu s platnými
právními předpisy, návrh ÚP byl zpracován
oprávněným projektantem, který podle § 159
odst. 1 stavebního zákona, odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD
a způsob využití pozemků parc. č. 426/7
a 426/8 bude ponecháno tak, jak je uvedeno
ve výkresu B2 „Hlavní výkres“ grafické části
návrhu ÚP.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení veřejně prospěšných
staveb WD5, WT2a, WT2b, WD4b, veřejně
prospěšných opatření PU3, PU10, Z40b a zastavitelných ploch Z2, Z16 je v souladu s platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006)
a při jejich úpravě na ÚP Zdib podle § 188
odst. 1 stavebního zákona musely být zachovány, i když transformovány na jinou právní
úroveň. Namítané dotčení pozemků parc. č.
53/22, 53/33, 53/34, 53/36, 53/47, 53/159,
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Nemilkov 52,
341 42 Velhartice;
Ing. Ivana Šašková,
Benešova Hora 90,
384 73 Vacov
(č. 10; D 9. 9. 2010;
čj. 1298/10/ST)

charakteristika**)
o návrhu ÚP Zdib.
Veřejné projednání upraveného návrhu ÚP Zdib nařídil pořizovatel na 9. 10. 2010 v 9 hod. v Sokolovně,
Průběžná 76, Zdiby. V rámci předmětného řízení podávají tímto účastníci řízení při veřejném ústním jednání
tyto námitky:
II.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona tímto účastníci řízení prohlašují, že účastníky
předmětného řízení jsou s ohledem na jejich vlastnické
právo k pozemkům řízením dotčeným. Účastníci řízení
jsou vlastníky následujících pozemků v k. ú. Zdiby dotčených předmětným řízením:
Veřejně prospěšné stavby
WD5 – Nová Průběžná (parc. č. 57/1, 53/34, 53/36,
53/159, 53/169, 53/170)
WT2a – Dešťová zdrž (parc. č. 53/22, 53/33)
WT2b – odvodňovací příkop (parc. č. 53/22, 53/47,
53/36)
WD4b – SOKP, stavba 519 (parc. č. 448, 57/2, 57/10,
57/12, 67)
Založení prvků ÚSES
PU3, PU 10, PU14 – LBKS, Z40b
Zastavitelné plochy
Z2, Z16
Hlavním a zásadním důvodem, pro který účastníci řízení podávají nesouhlas se zahájeným řízením je to, že
záměr vychází ze schváleného ÚPO, který je předmětem soudní žaloby na nezákonný postup při procesu pořizování ÚPD, kdy bylo závažným a zcela nepřijatelným způsobem dotčeno vlastnické právo.
III.
Vzhledem k situaci, která trvá ne vinou odvolatelů, ale
vinou těžkopádnosti našeho soudnictví, i když na tom
může mít vliv i úmrtí jednoho z vlastníků, vyjádříme se
k obsahu předkládaného návrhu úpravy ÚP, abychom
tím dokumentovali oprávněnost našeho postoje a nízkou úroveň podkladu, z kterého úprava vychází.
1. ÚPO, jako podklad pro navrhovanou úpravu, byl
schválen bez toho, aby připomínky vlastníků byly
řádně vypořádány. Ignorace a arogance pořizovatele
i zpracovatele v procesu pořizování ÚP vůči veřejnosti je příčinou toho, že nedošlo ke společenské dohodě, což je hlavní a zásadní podmínkou pro naplňování vizí, daných ÚP. Za současného stavu, je
prakticky nemožné, připravit k realizaci „Novou
Průběžnou“, která je zásadní, pro další rozvoj obce.
Důvodem je nesouhlas dotčených vlastníků pozemků včetně nás s touto stavbou. Protože za stávajícího stavu lze těžko splnit jejich/naše požadavky
(nelze vymezovat další zastavitelné plochy), je
úprava ÚP pro obec zbytečnou investicí.
2. Nesouhlasíme s určením pozemku parc. č. 53/22
jako plocha ZV. Důvodem je, že pozemek byl zainvestován inženýrskými sítěmi v souladu se schváleným zastavovacím výkresem pro první etapu zástavby Zdiby-jih, s určením pro umístění objektu občanské vybavenosti. Námitka byla uplatněna v procesu schvalování ÚP.

53/169, 53/170, 57/1, 57/2, 57/10, 57/12, 67,
448, k. ú. Zdiby, veřejně prospěšnými stavbami, veřejně prospěšnými opatřeními a zastavitelnými plochami zůstane tak, jak je uvedeno
v návrhu ÚP beze změn.
Body 1 až 11 v článku III námitky, kterými je
dokumentována oprávněnost námitky a nízká
úroveň podkladu se týkají platného ÚPO Zdiby, jehož projednávání a pořizování bylo
ukončeno schválením 29. 12. 2006. Případné
nedostatky a nepřesnosti ÚPO Zdiby, které se
promítly úpravou do návrhu ÚP Zdib bude
možné odstranit při změně ÚP iniciované pořizovatelm na základě zprávy o uplatňování
ÚP podle § 55 odst. 1 stavebního zákona.
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3. Nesouhlasíme se zařazením ploch v našem vlastnictví ve vazbě na zámecký areál a na remízek
parc. č. 76 jako plochy NZ. Požadavek při projednávání ÚP byl využít plochy pro sportovně rekreační
účely, z důvodu možného rozvoje rekonstruovaného
zámeckého areálu, jako kulturně společenského
centra.
4. Nesouhlasíme s VPS WT2a – Dešťová zdrž. Důvodem je, že nevidíme smysl této nádrže, když vedle ní
je rybník Syslovák. V případě oprávněnosti tohoto
vodohospodářského díla, žádáme o podklady, které
řádně zdůvodní nutnost tohoto díla. Mimo to je zdrž
umístěná v trase splaškové kanalizace a veřejného
vodovodu. Zákres vodovodu a kanalizace uvedená
ve výkresu ÚP je zcela chybný.
5. Nesouhlasíme s VPS WT2b – odvodňovací příkop.
V trase vedení příkopu vedou kabely propojení trafostanic, příkop vede přes oplocené zahrady rodinných domků, přilehlá komunikace je odvodněná
trubní dešťovou kanalizací do rybníku Syslovák.
Smysl této stavby skutečně nevidíme a rádi se seznámíme s podklady, které tuto stavbu obhájí.
6. Nesouhlasíme s šířkou LBK 5 na našich pozemcích
podél navrhované komunikace „Nová Průběžná“.
Důvodem je, že stanovená min. šířka 15 m (na našich pozemcích viditelně zvětšená) je vzhledem k tomu, že koridor je veden zastavěnou částí, neúměrně
široký. V podmínkách obce, jakou Zdiby jsou
a vzhledem k okolí, je to luxus, který nemá obdobu
a tudíž je z naší strany těžko akceptovatelný.
7. Požadujeme v rámci plánované VPS WD4b výsadbu odpovídající doprovodné izolační zeleně.
Zeleň by měla přiléhat k trase plánované VPS, ze
strany k obci. Námitka byla uplatněna v procesu
schvalování ÚP.
8. Nesouhlasíme se zákresem zatrubněné části místní
vodoteče, přes pozemek parc. č. 53/22. Důvodem je,
že zákres neodpovídá skutečnosti.
9. Nesouhlasíme se zákresem některých inženýrských sítí na našich pozemcích (např. parc.
č. 53/34). Důvodem je, že zákres neodpovídá skutečnosti.
10. Nesouhlasíme u plochy označené Z16, s maximální výškou 7,5 m, stanovenou pro objekty. Vzhledem k tomu, že tato plocha leží u silnice II/608 a odděluje pozemky se zástavbou samostatně stojících
rodinných domků, logická by byla vyšší úroveň objektů a to jednak z pohledu izolační funkce, tak i z
důvodu toho, že úroveň stanovená pro RD je 8 m.
Mimo to by nás zajímala výšková úroveň stanovená
pro plochu označenou Z17, která se nachází v sousedství s naší plochou Z16. V regulativech pro tuto
plochu údaj chybí!
11. V příloze našich námitek přikládáme situaci, na
které jsou otazníky vyznačeny nesrovnalosti se stávajícím stavem či se zákresem v hlavním výkrese či
s výkresem etapizace zástavby schváleného ÚP.
Jedná se především o to, že parcely jsou vedené jako
zastavěné, ale ve skutečnosti nejsou a naopak. Pro
úplnost je takto zpracovaný celý katastr obce s tím,
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Ing. Věra Krejcarová;
Daniela Klusáčková;
Jana Kopelentová;
Martin Stejskal;
Hana Steyskalová;
Ing. Ivana Šašková
(č. 10; D 9. 9. 2010;
čj. 1298/10/ST)
(DOKONČENÍ)

že v rekreačních oblastech došlo k značnému převodu pozemků z rekreační funkce na trvalé bydlení
či plochy vázané na etapizaci se najednou objevily
jako zastavěné (?!). To platí nakonec i pro plochu
označenou 1 (výstavba Centrál Groupu), s tím, že
mimo to jsou zde vyznačeny plochy jako by byly již
zastavěné, i když to není pravda. Další rozporuplnou
plochou je plocha 2 (Holosmetky), která směřuje
proti určení stanoveném v ÚP. V rozporu s regulativy je zde zatím (!) realizováno oplocení a deponována zemina.
Příloha:
– hlavní výkres ÚP Zdib se zákresy

Ing. Vladimíra Kučerová,
Nová 150, 250 66 Zdiby;
Hana Jakoušová,
Svrkyně 42,
252 64 Velké Přílepy
(č. 11; D 8. 9. 2010;
čj. 1277/10/ST)

Jakožto vlastníci pozemků p. č. 403, p. č. 244, 247/6
v k. ú. Zdiby, dotčených předloženým záměrem ÚP
Zdib, vznášejí proti tomuto plánu námitky.
Dle našeho názoru, zhotovitel návrhu nedostatečně posoudil naše výhrady, které jsme několikrát uplatnili při
projednávání ÚP, týkajícího se zejména pozemků
p. č. 403, p. č. 244 a 247/6 v k. ú. Zdiby, které jsou
v našem vlastnictví, jakož to pozemků dalších. Nadále
trváme na všech argumentech, které jsme sepsali ve
svých předchozích podáních.
Uvažovaným rozdělením našeho pozemku p. č. 403
v k. ú. Zdiby, by vznikly 2 pozemky, přičemž ten
menší by mě1 rozměr o šířce od 5 – 15m a délce cca
80 m. K čemu by se dal využít pozemek tohoto tvaru
o výměře cca 650 m2? Návrhem ÚP dochází ke znehodnocení našeho společného majetku v dané lokalitě.
Proč se k výstavbě nové komunikace nemůže využít po
její rekonstrukci stávající komunikace, která jde po
hranici tohoto pozemku?
Opakovaně upozorňujeme, že se nikdo našimi připomínkami k ÚP věcně v minulosti nezabýval a nereagoval na jednotlivé podněty, vždy bylo vše odbyto jednotnou frází. Nabízeli jsme, že jsme ochotni s obcí
o umístění stavby jednat, nikdo však o to neprojevil zájem. Náš zájem o dohodu však nadále trvá.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. PK 244 (část
KN 247/1), KN 247/6 a PK 403 (část KN
403), k. ú. Zdiby, jsou v platném ÚPO Zdiby
(schválený 29. 12. 2006) zařazeny do ploch
s funkčním využitím OP „orná půda-stav“, tj.
nezastavěného území, a vzhledem k tomu, že
u těchto pozemků nedošlo k žádné změně
stavu ani využití, nelze při úpravě ÚPO Zdiby
na ÚP Zdib postupem podle § 188 odst. 1 stavebního zákona změnit jejich využití na zastavitelnou plochu BI „bydlení – v rodinných domech městské a příměstské-návrh“ a pozemky
zůstanou proto nadále zařazeny v ploše s využitím NZ „plochy zemědělské – orná půdastav“, jak je uvedeno v návrhu ÚP.

Marek Majsner,
Brožíkova 278/2,
150 00 Praha 5;
Kateřina Majsnerová,
Brožíkova 278/2,
150 00 Praha 5
(č. 12; D 9. 9. 2010;
čj. 1299/10/ST)

Na základě zveřejněného návrhu na úpravu územního
plánu obce Zdiby vznášíme jako majitelé pozemku
100/59 k ú Brnky (Zlatý Kopec) námitku k této úpravě.
Žádáme o vynětí z etapizace (Z114) výše zmíněný pozemek určený pro výstavbu rodinného domu, a to z následujících důvodů:
1. Námi plánovaná výstavba RD na pozemku č: 100/59
nijak nezvětší zatížení stávajících komunikací v obci
Zdiby. Většinu stavebního materiálu pro výstavbu
již máme uloženou na pozemku. Jedná se o materiál,
který nebyl spotřebován při dostavbě sousedního
RD.
2. Pozemek p. č. 100/59 není nově vzniklým pozemkem na Zlatém kopci a proto má svou přístupovou
cestu, která byla do rozparcelovaní vedlejších pozemků jedinou přístupovou cestou. Tuto cestu běžně
využíváme pro přístup k nemovitosti. Jedná se
o cestu směrem do Dolních Chaber a budeme ji používat při stavbě RD.
3. Rozparcelováním sousedních pozemků nám vznikla
další přístupová cesta, kterou obhospodařuje sdru-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 100/59, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z114, nemůže být proto
z etapizace vyjmut.
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Marek Majsner,
Brožíkova 278/2,
150 00 Praha 5;
Kateřina Majsnerová,
Brožíkova 278/2,
150 00 Praha 5
(č. 12; D 9. 9. 2010;
čj. 1299/10/ST)
(DOKONČENÍ)

žení vlastníků ZDIBY II. Infrastruktura, kterou vybudovalo sdružení (osvětlení, vodovod – hlavní řád,
kanalizace – hlavní řád) bude postupně předána bezúplatně obci Zdiby. Na výše zmíněné jsme přispěli
částkou 108.000,– Kč.
4. Na vlastní náklady jsme vybudovali hlavní vodovodní a kanalizační řád v ulici Kolmé, v délce 48m.
Celkové náklady na vybudování obou řádů byly ve
výši 86.416,– Kč plus projekt. Obě tato díla budou
bezúplatně předány obci Zdiby.
5. Na povolení výstavby RD čekáme od roku 2005.
Tehdy nám na Obecním úřadě bylo sděleno, že už se
neudělují výjimky, a že v roce 2006 bude nový
územní plán, kterým bude udělování výjimek zrušeno a stavba povolena. Na základě této informace
jsme postupně (počínaje rokem 2006) přihlásili obě
děti do zdejší základní školy. Vzhledem k tomu, že
máme rok 2010, bychom opravdu rádi v co nejkratší
době zahájili stavbu.
Předem děkujeme za kladné vyřízení naší námitky.
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie z KM
– Smlouva darovací – vodovod hlavní řád v ul. Kolmé
– Smlouva o dílo – kanalizace hlavní řád v ul. Kolmé

MVDr. František Mates,
V Kopci 277, 250 66 Zdiby
(č. 13; D 30. 8. 2010;
čj. 1225/10/ST)

Podle návrhu ÚP Zdib (hlavního výkresu), je v k. ú.
Zdiby, v ulici Na Lada pozemek p. č. 431/13, jehož
jsem majitelem, rozdělen na 2 různé typy pozemků
(červeně vyznačena část určená k bydlení – BI a část
vyznačená jako plocha zemědělská, orná půda – NZ).
Vzhledem k tomu, že jsem také majitelem sousedního
pozemku p. č. 431/6, žádám, zda by pozemek p. č.
431/13 mohl být celý zařazen do typu BI. Žádného
z majitelů sousedních pozemků bych tím nijak neomezil i z důvodu, že na jednom ze sousedních pozemků
bude veřejně prospěšná stavba – parkoviště P4.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 431/13, k. ú.
Zdiby, není dle platného ÚPO Zdiby (schválen 29. 12. 2006) zařazen do zastavitelného
území, z tohoto důvodu jej nelze začlenit do
zastavitelné plochy návrhu ÚP Zdib, protože
se nepořizuje změna ÚPO Zdiby, ale úprava
územního plánu podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, při které nelze měnit rozsah zastavitelných ploch. Pozemek parc. č. 431/13,
druhem pozemku „orná půda“, proto zůstane
v části nadále chráněn jako ZPF, tj. jako plocha NZ „plochy zemědělské – orná
půda-stav“, a v části jako plocha BI „bydlení
– v rodinných domech městské a příměstskéstav“, jak je uvedeno v návrhu ÚP Zdib.

Jan Němec,
Cíglerova 1089/30,
190 00 Praha 9
(č. 14; D 9. 9. 2010;
čj. 1301/10/ST)

Žádám tímto, o změnu druhu pozemku k individuální
rekreaci, parc. č. 93/41 k. ú. Přemyšlení, na pozemek
stavební.
Tento pozemek je součástí „Sdružení parcel Přemyšlení“ vzniklého 24. 10. 2000, které vybudovalo inženýrské sítě a přístupové cesty, na čemž jsem se finančně
podílel poměrnou částí.
Jelikož byly všechny ostatní parcely tohoto sdružení již
převedeny na stavební, žádám tímto také o tuto změnu.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 93/41, k. ú.
Přemyšlení, je v platném ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) zařazen do ploch s funkčním využitím R „individuální rekreace-stav“
a vzhledem k tomu, že u tohoto pozemku nedošlo k žádné změně stavu ani využití, nelze
při úpravě ÚPO Zdiby na ÚP Zdib postupem
podle § 188 odst. 1 stavebního zákona změnit
jeho využití na zastavitelnou plochu BI „bydlení – v rodinných domech městské a příměstské-návrh“ a pozemek zůstane proto nadále zařazen v ploše RI „rekreace –plochy
staveb pro rodinnou rekreaci-stav“, jak je
uvedeno v návrhu ÚP.
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Martin Němec,
Nýdecká 443, 190 00 Praha 9;
Veronika Němcová,
Nýdecká 443, 190 00 Praha 9
(č. 15; D 9. 9. 2010;
čj. 1300/10/ST)

Žádáme tímto, o změnu druhu pozemku k individuální
rekreaci, parc. č. 93/5 k. ú. Přemyšlení, na pozemek
stavební.
Tento pozemek je součástí „Sdružení parcel Přemyšlení“ vzniklého 24. 10. 2000, které vybudovalo inženýrské sítě a přístupové cesty, na čemž jsme se finančně
podíleli poměrnou částí.
Jelikož byly všechny ostatní parcely tohoto sdružení již
převedeny na stavební, žádáme tímto také o tuto změnu.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 93/5, k. ú. Přemyšlení, je v platném ÚPO Zdiby (schválený
29. 12. 2006) zařazen do ploch s funkčním využitím R „individuální rekreace-stav“ a vzhledem k tomu, že u tohoto pozemku nedošlo
k žádné změně stavu ani využití, nelze při
úpravě ÚPO Zdiby na ÚP Zdib postupem
podle § 188 odst. 1 stavebního zákona změnit
jeho využití na zastavitelnou plochu BI „bydlení – v rodinných domech městské a příměstské-návrh“ a pozemek zůstane proto nadále zařazen v ploše RI „rekreace –plochy
staveb pro rodinnou rekreaci-stav“, jak je
uvedeno v návrhu ÚP.

Pavlína Pačesová,
U Jízdárny 999/16,
184 00 Praha 8;
Václav Pačes,
U družstva Život 898/24,
140 00 Praha 4
(č. 16; D 6. 9. 2010;
čj. 1247/10/ST)

Jako vlastníci pozemku p. č. 106/75, k. ú. Brnky, lokalita BC 21, uplatňujeme v dané lhůtě námitku k návrhu ÚP Zdib, týkající se etapizace a podmínečnosti
výstavby komunikace „Nová průběžná“.
Odůvodnění: lokalita Z105 (BC 21) je obytné území
téměř realizované s inž. sítěmi, jedná se o dostavbu lokality, kde stavba rodinných domů byla již částečně
provedena. Na pozemku je vodovodní a kanalizační
přípojka, elektřina a přístupová cesta je tvořena zpevněnou (asfaltovou) komunikací, tedy kriteria ÚP Zdib
jsou v tomto splněna.
Při pořízení výše uvedeného pozemku na podzim roku
2009 byla podmínkou jeho koupě možnost získání stavebního povolení na stavbu RD v dohledné době, ze
strany OÚ Zdiby nám bylo k tomuto předloženo „Vyjádření k pořízení změny v územním plánu“ tj. souhlas
obce se změnou ÚP, tedy vynětí z etapizace výstavby
na pozemku, který má ÚPO Zdiby určený charakter
„čisté bydlení“ (pozemek určen pro stavbu RD) a současný návrh ÚP Zdib tento souhlas nezohledňuje.
Dále vzhledem k tomu, že obec Zdiby, nemá dosud pro
plánovanou komunikaci zpracovanou projektovou dokumentaci ve všech stupních, projektová dokumentace
není projednána s příslušnými dotčenými orgány
a účastníky řízení, a nejsou zajištěny finanční prostředky, výběrová řízení apod., dá se usuzovat, že výstavba
komunikace nebude zahájena v nejbližší možné době.
Z těchto důvodů podáváme námitku proti Návrhu ÚP
Zdib, ve věci etapizace výstavby pro lokalitu Z105
(BC 21) a nesouh1asíme s podmínkou výstavby komunikace „Nová průběžná“ před dostavbou této lokality.
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie KM
– vyjádření obce ze dne 11. 11. 2010
– vyjádření obce ze dne 1. 6. 2009

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/75, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z103, nemůže být proto
z etapizace vyjmut. Označení lokality BC21 je
uvedeno v ÚPO Zdiby, v návrhu ÚP se již toto
označení nepoužívá.

Ing. Tomáš Radoň, Ph.D.
Na Zemské stezce 1900,
289 22 Lysá nad Labem
(č. 17; D 8. 9. 2010;
čj. 1273/10/ST)

Jako vlastník pozemku parc. č. 83/71 a 83/72, k. ú.
Přemyšlení podávám námitku proti etapizaci části
ÚP týkající se mimo jiné mnou vlastněných nemovitostí (v územní plánu zařazené do lokality BC12).
Nesouhlasím s tím, aby pozemky parc. č. 83/71
a 83/72, k. ú. Přemyšlení (v rámci rozvojových ploch
pro bydlení označených jako BC 12) byly v ÚP Zdib
zatíženy podmínkou etapizace, tj. aby možná výstavba

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě, situované jižně od
centra Přemyšlení, je stanovena etapizace již
platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006)
a při jeho úpravě na ÚP Zdib podle § 188
odst. 1 stavebního zákona musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty
jen zastavěné stavební pozemky zařazené do
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Ing. Tomáš Radoň, Ph.D.
Na Zemské stezce 1900,
289 22 Lysá nad Labem
(č. 17; D 8. 9. 2010;
čj. 1273/10/ST)
(DOKONČENÍ)

rezidenčního bydlení na těchto pozemcích byla podmíněna výstavbou 2. úseku komunikace „Nová Průběžná
– VPS 10“.
Důvodem pro podání námitky je fakt, že mnou vlastněné nemovitosti byly rozhodnutím zastupitelstva obce
Zdiby dne 23. 5. 2003 určeny pro výstavbu residenčního bydlení s tím, že výstavba samotná nezačne dříve,
než výstavba inženýrských sítí v ulici Přemyšlenská
(viz. kopie usnesení zastupitelstva). Vzhledem k tomu,
že výstavba inženýrských sítí v dotčené lokalitě byla
zahájena, je podmínka stanovená zastupitelstvem splněna v plném rozsahu.
Jako vlastník dotčených nemovitostí jsem byl výše
uvedeným usnesením zastupitelstva seznámen s podmínkami pro zahájení výstavby na mnou vlastněných
nemovitostech a žádné další podmínky či omezení mi
nebyly představiteli obce sděleny.
Jako vlastník nemovitostí parc. č. 83/71 a 83/72, k. ú.
Přemyšlení tedy podávám námitku proti tomu, aby
mnou vlastněné nemovitosti byly v rámci úpravy
územního plánu obce Zdiby vedeny v lokalitě, jejíž využití pro výstavbu je podmíněno realizací obslužné komunikace „Nová Průběžná“. Tato nová podmínka etapizace zásadním způsobem omezuje moje vlastnická
práva k uvedeným nemovitostem, které jsem zakoupil
za účelem výstavby residenčního bydlení.
Navíc uvádím, že existence výše uvedené obslužné komunikace žádným způsobem nesouvisí s eventuální
výstavbou na mnou vlastněných nemovitostech. Případná dopravní obslužnost mnou vlastněných pozemků je bezproblémově zajištěna stávající komunikační sítí v obci. Tento fakt bezpochyby zastupitelstvo
obce vzalo v potaz v rámci již zmíněného usnesení,
kde již obec všechny své podmínky pro výstavbu
v dané části obce vyjádřila.
Pro úplnost uvádím, že jsem v rámci realizace obslužné komunikace „Nová Průběžná“ dotčen jako
vlastník části pozemku, na kterém má být umístěno
rozšíření stávající komunikace „Na Brnky“.
Za předpokladu konzistentního postupu představitelů
obce při rozvoji dotčeného území (které obec naposledy deklarovala rozhodnutím zastupitelstva v roce
2003 již zmíněným usnesením zastupitelstva), jsem
připraven v rámci přípravy a realizace rozšíření komunikace jako vlastník dotčených pozemků plně spolupracovat, k čemuž jsem ochoten se smluvně zavázat i v
předstihu.
Přílohy:
– výpis z KN
– kopie KM
– kopie výpisu z usnesení zastupitelstva

zastavěného území, pro něž nelze etapizaci
uplatnit, ostatní pozemky, vymezené v návrhu
ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci
ponechány. Pozemky parc. č. 83/71 a 83/72,
k. ú. Přemyšlení, druhem pozemku „orná půda“, jsou vymezeny v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z52, nemohou být proto z etapizace vyjmuty. Označení lokality BC12 je uvedeno v ÚPO Zdiby, v návrhu ÚP se již toto
označení nepoužívá.

Věra Šantrůčková,
Bryksova 763/46,
198 00 Praha 9;
Jaromír Šantrůček,
Bryksova 763/46,
198 00 Praha 9
(č. 18; D 6. 9. 2010;
čj. 1257/10/ST)

Jakožto vlastníci pozemku parc. č. 106/13 v k. ú.
Brnky dotčeni veřejně prospěšným opatřením –
Etapizací „Červená etapa“ (WD5) a to k části týkající se shora uvedeného pozemku, resp. jeho zařazením
do Etapizace „Červená etapa“ / Lokalita č. Z109 (podmíněním výstavby na tomto pozemku realizací komunikace „Nová průběžná“ – WD5 – původní VPS 10).
Odůvodnění:

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V lokalitě Zlatý kopec je stanovena etapizace již platným ÚPO Zdiby (schválený 29. 12. 2006) a při jeho úpravě na ÚP
Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona
musela být tato zásada respektována. Z etapizace byly vyjmuty jen zastavěné stavební pozemky zařazené do zastavěného území, pro
něž nelze etapizaci uplatnit, ostatní pozemky,
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Věra Šantrůčková,
Bryksova 763/46,
198 00 Praha 9;
Jaromír Šantrůček,
Bryksova 763/46,
198 00 Praha 9
(č. 18; D 6. 9. 2010;
čj. 1257/10/ST)
(DOKONČENÍ)

Pro pozemek parc. č. 106/13 v kat. ú. Brnky byla na
zasedání zastupitelstva obce Zdiby dne 22. 5. 2009
udělena usnesením výjimka z Etapizace – vyhověno
pod bodem 1.a) – návrh na pořízení změny č. 24, tj.
vyhovění návrhu na pořízení změny územního plánu
obce Zdiby. Bodem 2. stejného usnesení uložilo zastupitelstvo obecnímu úřadu zařazení návrhu na pořízení
výše uvedené změny územního plánu obce Zdiby.
Zastupitelstvem rozhodnutá změna územního plánu
nebyla v rozporu s pokynem obecnímu úřadu do územního plánu dosud začleněna. Je zřejmé, že dané rozhodnutí zastupitelstva se vztahuje i na nově připravovaný ÚP. V tomto návrhu ÚP Zdib shora specifikovaném však toto rozhodnutí zastupitelstva (tj. výjimka
z etapizace pro daný pozemek), specifikované shora,
není začleněno.
Připomínáme, že naše věcně totožná námitka uplatněná
15. 3. 2010 proti předchozímu stadiu návrhu ÚP nebyla v novém návrhu ÚP zohledněna, ani jsme neobdrželi zdůvodnění jejího zamítnutí. Tím byl jednoznačně
porušen zákonem předvídaný postup při přípravě ÚP.
Nenaplněním usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 5.
2009 nám vznikla závažná finanční škoda, neboť na základě vyhovění návrhu na pořízení změny ÚP jsme pozemek jako stavební zakoupili /stanovili jsme si toto kriterium jako podmínku koupě v kupní smlouvě/, zaplatili
četné průzkumy pozemku a nechali vypracovat projekt
domu.
Stavbou tohoto domu jsme se rozhodli řešit naši tíživou bytovou situaci, do které jsme se dostali po narození potomka. Opakované nezahrnutí usnesení zastupitelstva do změny územního plánu nám způsobuje ekonomické a organizační problémy, zejména proto, že
jsme jednali v dobré víře s vědomím, že usnesení zastupitelstva bude řádně zapracováno, tak jak je v tomto
dokumentu uvedeno. V případě nezohlednění naší námitky budeme uplatňovat svá práva prostřednictvím
dostupných prostředků, zejména pak napadením územního plánu prostřednictvím podnětu k přezkumu krajským úřadem dle § 174 s.ř. a podáním návrhu NSS na
zrušení územního plánu, neboť by nebyl vydán v souladu se zákonem a byla zkrácena naše práva. Následně
jsme připraveni vymáhat náhradu škody – vynaložených prostředků investovaných do pozemku, který nebyl v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva vyňat z etapizace a byl tak porušen proces územního plánování
předvídaný zákonem.
Přílohy:
– informace o parcele
– zápis z usnesení zastupitelstva 22. 5. 2009 s výňatkem z přílohy
– písemné vyrozumění o vyhovění žádosti o vyjmutí
pozemku z etapizace

vymezené v návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, byly v etapizaci ponechány. Pozemek
parc. č. 106/13, k. ú. Brnky, druhem pozemku
„zahrada“, je vymezen v návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z109, nemůže být proto
z etapizace vyjmut. Toto není v rozporu s usnesením Zastupitelstva obce Zdiby ze dne
22. 5. 2009, které pouze schválilo návrhy na
pořízení změny ÚPO Zdiby, jimž se vyhovuje,
a uložilo Obecnímu úřadu Zdiby zařadit tyto
návrhy na změnu ÚPO Zdiby do pořizovaného ÚP úpravou ÚPO Zdiby podle § 188
odst. 1 stavebního zákona, tzn., že byly předány projektantovi, autorizované osobě pro
zpracování návrhu ÚP, čímž bylo usnesení zastupitelstva splněno.
V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu
č. 500/2004 Sb. se o námitkách rozhoduje při
vydávání územního plánu ve formě opatření
obecné povahy, není proto o nich možné rozhodnout v mezietapě.

Ing. Miloslav Vomočil,
Dominova 2467/7,
158 00 Praha 5
(č. 19; D 6. 9. 2010;
čj. 1249/10/ST)

Jako vlastník pozemku parc. č. 364/4 k. ú. Zdiby,
uplatňuji tuto připomínku k ÚP Zdib:
V ÚP je výše uvedená parcela vedena jako „zeleň soukromá a vyhrazená“.
Vzhledem k tomu, že na parc. č. 364/5, 364/9, 364/10
a 364/11 stojí RD, navrhuji, aby bylo využití plo-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 364/4, k. ú.
Zdiby, nejsou dle platného ÚPO Zdiby zařazeny do zastavitelného území, a jsou vedeny
v ploše s funkčním využitím ZS „zahrady,
sady a parky-stav“, z tohoto důvodu jej nelze
začlenit do zastavitelné plochy návrhu ÚP
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Ing. Miloslav Vomočil,
Dominova 2467/7,
158 00 Praha 5
(č. 19; D 6. 9. 2010;
čj. 1249/10/ST)
(DOKONČENÍ)

charakteristika**)
chy parcely 364/4 změněno na „bydlení – v RD
městské a příměstské“.
Zdůvodnění: Předpokládám, že povolením staveb dvou
RD v těsném sousedství dala obec najevo, že rozvoj
zástavby v tomto území je možný. Vzhledem k tomu,
že chci být blíže k rodičům v pokročilém věku, chtěl
bych na své parcele postavit rodinný domek a zjednodušit tak případnou starost o rodiče. Jsem připraven se
přiměřeným způsobem podílet i na vyvolaných investicích, především přístupu k této parcele.

Zdib, protože se nepořizuje změna ÚPO
Zdiby, ale úprava územního plánu podle
§ 188 odst. 1 stavebního zákona, při které nelze měnit rozsah zastavitelných ploch. Předmětné pozemky, druhem pozemku „zahrady“
proto zůstanou nadále chráněny jako ZPF
v ploše s využitím ZS „zeleň soukromá a vyhrazená-stav“, jak je uvedeno v návrhu ÚP.

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Zdib“
(viz příloha č. 12 usnesení Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 12. října 2010), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací,
pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
**) Charakteristika námitky vyjadřuje její merit.
stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
ÚP – územní plán Zdib z června 2010
ÚPO Zdiby – územní plán obce Zdiby ZPF – zemědělský půdní fond

Poučení:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 správního řádu).
12. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010
Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel do skončení veřejném projednání dne 6. dubna 2010, v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona, 4 připomínky osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
návrhem územního plánu přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu.
Obecní úřad Zdiby, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkami zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Janem Tvrdým, je vyhodnotil a učinil k nim závěry, které jsou uvedeny v příloze č. 7 „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Zdib“ usnesení Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 12. října 2010 pro připomínky pod poř.
č. 5, 54, 55 a 56 takto:
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky**)
k veřejnému projednání dne 6. dubna 2010

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky sousedních obcí
Městská část Praha-Dolní
Chabry,
Hrušovanské nám. 253/5,
184 00 Praha 8
čj. MCPCH 00642/2010
(č. 5; D 31. 3. 2010; čj. ???)

Městská část Praha-Dolní Chabry zásadně nesouhlasí s vymezením koridoru pozemní komunikace
s evropským významem systému TEN-T Silniční
okruh kolem Prahy (Pražský okruh) v úseku Ruzyně – Březiněves přes zastavěné území sídelního
útvaru hl. m. Prahy. Koridor je veden přímo přes
městskou část Praha-Dolní Chabry. Odmítáme tudíž i dílčí úsek této komunikace (stavba 519
SOKP) obsažený v návrhu ÚP Zdib na území Středočeského kraje.

Připomínka nebyla akceptována.
Připomínku neuplatnil k tomu určený
orgán, a to Rada či Zastupitelstvo městské
části Prahy-Dolní Chabry, jak je uvedeno
v § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona,
k uplatněné připomínce proto nelze přihlížet jako k připomínce sousední obce a pořizovatel se jí zabýval jako připomínkou
právního subjektu.
Územní plán Zdib je v souladu s nadřazenou ÚPD, tj. územním plánem velkého
územního celku (ÚP VÚC) Pražského regionu, který byl schválen v 18. prosinci
2006 a je závazný pro územní plány v souladu s přechodnými ustanoveními § 187 odst. 7 a § 189 odst. 2 stavebního zákona. Nelze proto dopravní stavbu silničního okruhu
kolem Prahy (stavba 519 SOKP) vypustit
z veřejně prospěšných staveb návrhu ÚP
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Zdib. Současně podle § 52 odst. 4 stavebního zákona platí, že „Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání zásad územního
rozvoje (analogicky ÚP VÚC), se
nepřihlíží.“.

Městská část Praha-Dolní
Chabry,
Hrušovanské nám. 253/5,
184 00 Praha 8
čj. MCPCH 00642/2010
(č. 5; D 31. 3. 2010; čj. ???)
(DOKONČENÍ)

Připomínky fyzických osob (občanů)
Šimon Matoušek,
U Cihelny 198, 250 66 Zdiby
(č. 54; D 6. 4. 2010;
čj. 530/10/ST)

Navazuji na dopis z 18. 11. 2009
Připomínám, že v obci stále přibývají slepé ulice
v nové i staré zástavbě.
Upozorňuji na neprůchodné oblasti U Cihelny,
U Mlejnku, V Remízkách, které nejsou v ÚP řešeny.
1. V katastrech Klecany a Přemyšlení (hraniční oblast):
– Průchod od přechodu a plánované zastávky Remízky na Černou Skálu.
– Průchod ze Sluneční Stráně (Central Group) ke
klecanské škole.
– Silnička z Klecan na Zdibsko je plánována i pro
jízdní kola a pěší nebo bude předimenzována automobily?
2. V Katastru Přemyšlení:
Průchody, které je třeba řešit rychle, protože některé pozemky budou v nejbližší době stavebními
firmami prodány „konečným“ vlastníkům!
– Průchod mezi Central Group a V Remízkách
z ulice V Remízkách (p. č. 138/2) do ulice p. č.
138/1 proti ulici Bažantí přes pozemky 138/173
a 138/94.
– Průchod přes pozemek 138/165! Ukončení slepou ulicí je nepocholitelné!
– Průchody z ulice U Cihelny p. č. 138/12 k rybníku na jih přes 141/5.
– Zřízení chodníku v návaznosti na chodník z ulice
U Cihelny přes pozemky 141/2, 141/5 a další.
– Zřízení chodníku po hrázi rybníka.
– Zachovat průchody a průjezdy pro kola Central
Group přes pozemky 138/174, 138/169
3. Obnovení původních cest přes pole v katastru
Přemyšlení:
– Příchod ke škole a k obecnímu úřadu, k obchodu
po historické cestě uvedené již na starých mapách a zřejmě rozorané. Ze Zlatého Kopce přes
pole 431/1 cestou 463 a 470.
– Cesta 161, která vede od rybníka končí v polích,
před rozoráním pokračovala přes pole 133/5 na
Zdibsko.
– Pokračování ul. Turistů cestou 192, 193, 194
nebo polem 396.
4. Zkapacitnění Veltěžské pro jednosměrný
provoz.
RD postavené ve Veltěžské jsou architektonicky
koncipovány do klidné ulice. Při schvalování
stavby a plotů byla vámi ulice plánována bez dopravy. Schválené novostavby nyní již nejdou posunout či otočit. Navrhujete, aby byly podle ulice vystavěny betonové ploty jako v ul. Na Brnky?
Nerozumím návrhu přesunu žluté turistické značené trasy z klidné ulice Veltěžské a Turistů (kudy

Připomínky vzaty na vědomí.
Při úpravě platného ÚPO Zdiby (schváleného 29. 12. 2006) na ÚP Zdib podle § 188
odst. 1 stavebního zákona je možnost zapracování změn velmi omezena, a zejména je
tomu u komunikací, kde se střetává řada
protichůdných zájmů. Při provádění úpravy
ÚPD se proto zakresluje pouze to, co je
v platném ÚPO Zdiby nebo jako existující
legální stav. Na připomínky, vztažené k dopravě, bude proto možné reagovat až v případě budoucí změny ÚP Zdiby.
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Šimon Matoušek,
U Cihelny 198, 250 66 Zdiby
(č. 54; D 6. 4. 2010;
čj. 530/10/ST)
(DOKONČENÍ)

vede nyní, pravděpodobně se jedná o chybu ÚP)
do Chaberské a Průběžné.
Přílohy:
– 7× situace se zákresem

Ing. Zbyněk Smetana,
Skopec 123, 250 66 Zdiby
(č. 55; D 6. 4. 2010;
čj. 533/10/ST)

Připomínky k ÚP Zdib veřejně projednávanému
6. 4. 2010
Textová část Územního plánu:
str. 9 Doprava: Celé řešení dopravy je omezeno
v podstatě jen na „Novou Průběžnou“ a rozšíření
D8 a MÚK Zdiby. Úplně je však zamlčeno, že
„Nová Průběžná“ nikam „neprobíhá“, ale pouze
řeší napojení malé části obce. Ostatní velice problematické části obce nejsou – oproti stávajícímu
ÚP – řešeny ani zmíněny vůbec.
str. 9 Zásobování vodou: Stejně jako ve stávajícím
ÚP jsou zcela ignorovány další existující vodovody (s vodou plně odpovídající požadavkům na
pitnou vodu). V souvisejícím výkrese B.4 je jeden
z těchto vodovodů (Holosmetky I) zakreslen, ale
stále zcela chybně (jako studna je vyznačena úplně
jiná studna, není vyznačeno ochranné pásmo zdroje, vedení výtlaku je přes jiné pozemky). Vodovody Holosmetky II a Biroš – Skalkaři (nejsou
brány v úvahu vůbec). Toto bylo již připomínkováno na jaře 2006!
Nakládání s odpady je zmíněno jen nic neříkajícím
odstavcem (str. 66) v textové části Odůvodnění
ÚP. V platném ÚPO je to řešeno sice
nedostatečně, ale je to tam.
Grafická část Územního plánu:
obecně: Výkresy se mnohde liší od výkresů platného ÚP a odchylky není možné zahrnout pod
„…pouze úpravu platného … Touto úpravou se
ÚP věcně nemění…“ (citace z Odůvodnění ÚP –
bod Cb.). Změny jsou mnohde zásadní a mění využití ploch!!!
B2: 1) Proč ani nyní (toto bylo již připomínkováno
na jaře 2006!) nejsou respektovány (a zakresleny)
stávající řádně povolené a/nebo zkolaudované
stavby? Proč není respektován současný stav některých území? Nevyznačením všech již existujících RD, ale i již vydaných stavebních povolení, se
může zdát, že např. na Holosmetkách jsou RD jen
ojediněle, přičemž ve skutečnosti je to již skoro
30 % (RD + vydaná stavební povolení na stavbu
RD + trvale obývané RD kolaudované jako chaty
(nebo chaty charakteru RD?)). Kdyby bylo vše vyznačeno, těžko by mohlo být území do budoucna
označeno jako „plochy staveb pro rodinnou rekreaci“.
B2: 2) Není respektována skutečnost, např. u plochy NP mezi plochami Z56 a Z57 – plocha je již
nyní na základě územního rozhodnutí z roku 2006
zastavována (komunikace, zdi, ploty, sítě, základy
pro nadzemní stavby). Rovněž nejsou zakresleny
veškeré stávající inženýrské sítě (platí i pro další
výkresy).
B3: Podle textové části Odůvodnění ÚP se vychází
z rozboru v platném ÚP, ale již ten byl chybný
(vycházel z „tabulkových“ čísel nepodložených

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínka byla částečně akceptována.
Při úpravě platného ÚPO Zdiby (schváleného 29. 12. 2006) na ÚP Zdib podle § 188
odst. 1 stavebního zákona je možnost zapracování změn velmi omezena. Při provádění
úpravy ÚPD se proto zakresluje pouze to,
co je v platném ÚPO Zdiby nebo jako existující legální stav, tj. zejména aktualizace
zastavěného území vůči vymezeným zastavitelným územím dle ÚPO Zdiby. Připomínky
k ÚP Zdib bude pořizovatel soustřeďovat
a v případě pořízení změny ÚP budou zapracovány na základě zprávy o uplatňování
ÚP podle § 55 odst. 1 stavebního zákona.
V kapitole Ad2. „Vodní hospodářství – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU“ textové části návrhu
ÚP a ve výkrese B.4 „Vodní hospodářství“
grafické části návrhu ÚP budou doplněny
a správně zakresleny existující vodovody –
Holosmetky I, Holosmeky II a Biroš – Skalkaři – viz Pokyny (bod VP*8)..
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žádným porovnáním se skutečností). Toto bylo již
připomínkováno na jaře 2006!
B4: Viz výše k str. 9.
B6: Viz výše k B2 2).
B7: Proč došlo ke změnám ploch zahrnutých do
etapizace, když se jedná ,,…pouze úpravu platného … Touto úpravou se územní plán věcně nemění…“ (citace z Odůvodnění ÚP – bod Cb.)?

Připomínky právnických osob, občanských sdružení a fyzických osob podnikajících
Občanské sdružení Brnky – Pod
Hájem,
IČ 70867704,
Javorová 129, 250 66 Zdiby
(č. 56; D 6. 4. 2010;
čj. 522/10/ST)

Proč parcely v naší osadě parcelované od
r. 1946-47 původně na výstavbu RD, posléze po
r. 1948 změněné na rekreační oblast, po roce 1989
opět převedeny pro výstavbu RD, jsou v současné
době opět zařazeny jako rekreační oblast. Ptám se
dle jakého klíče je posuzováno, že některá oblast
je určena jako rekreační, jiná sídelní, když o rekreační oblasti se nedá hovořit.

Připomínka nebyla akceptována.
V připomínce se neuvádí o jaké parcely se
jedná. Obecně platí, že při úpravě platného
ÚPO Zdiby (schváleného 29. 12. 2006) na
ÚP Zdib podle § 188 odst. 1 stavebního zákona se žádné změny neprovádí, proto musela být rekreační oblast v lokalitě Pod Hájem vymezena již v současném ÚPO Zdiby.

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Zdib“ (viz příloha
č. 7 usnesení Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 12. října 2010), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým
bylo podání zapsáno (čj.).
**) Charakteristika námitky vyjadřuje její merit.
Pokyny (bod VP*x) = pokyny pro úpravu návrhu ÚP Zdib pro opakované veřejné projednání (+ číslo bodu) – viz příloha č. 8 usnesení
Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 12. října 2010
stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
ÚP – územní plán Zdib z února 2010
ÚPO Zdiby – územní plán obce Zdiby ZPF – zemědělský půdní fond

13. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání dne 9. září 2010
Pořizovatel podle § 53 odst. 2 stavebního zákona opakovaně veřejně projednal podstatně upravený
a přiměřeně posouzený návrh územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel do
skončení veřejném projednání dne 6. dubna 2010, v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona,
2 připomínky osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být upraveným návrhem územního plánu přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu.
Obecní úřad Zdiby, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkami zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Janem Tvrdým, je vyhodnotil a učinil k nim závěry, které jsou uvedeny v příloze č. 12 „Vyhodnocení opakovaného veřejného
projednání návrhu ÚP Zdib“ usnesení Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 12. října 2010 pro připomínky pod poř. č. 5 a 6 takto:
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky**)
k opak. veřejnému projednání dne 9. září 2010
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Připomínky sousedních obcí – 5
Hlavní město Praha,
Útvar rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 2077/57,
128 00 Praha 2
8110/2010
(č. 5; D 20. 8. 2010; čj. ???)

Z hlediska celkové urbanistické koncepce připomínáme, že návrh ÚP Zdiby nepřináší v oblasti
tvorby zeleného pásu kolem hl. m. Prahy žádné
nové podněty. V této souvislosti dáváme obci
Zdiby podnět k úvaze o posílení (rozšíření) ploch
zeleně (ať už lesních nebo nelesních) pro zvýšení
ekologické stability této převážně zorněné oblasti,
zejména pak ve vazbě na stávající či uvažované
plochy zeleně na území Prahy.
Odůvodnění: Radou HMP byly usnesením č. 1524
ze dne 4. 11. 2008 schváleny „Zásady a základní
prvky tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy“ jako
strategický podklad pro územně plánovací činnost

Připomínka vzata na vědomí.
Připomínku neuplatnil k tomu určený
orgán, a to Rada hlavního města Prahy, jak
je stanoveno v § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona, je proto irelevantní a pořizovatel se jí nezabýval.
Připomínky uváděné z metodického hlediska nelze aplikovat při úpravě územního
plánu podle § 188 odst. 1, kdy se neprovádí
žádné průzkumy či rozbory, ale vychází se
z platného ÚPO Zdiby (schváleného 29. 12.
2006), kdy se nezasahuje do schválené urbanistické koncepce, trasování územního
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Hlavní město Praha,
Útvar rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 2077/57,
128 00 Praha 2
8110/2010
(č. 5; D 20. 8. 2010; čj. ???)
(DOKONČENÍ)

města s cílem založit základní prvky zeleného pásu
a zajistit vazby zeleně do středočeského regionu,
zvyšovat tak postupně ekologickou stabilitu a rekreační potenciál celého dotčeného území.
Z hlediska přírody a krajiny upozorňujeme:
– na nesoulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací ÚP VÚC Pražského regionu, podle
něhož má územím obce Zdiby procházet regionální biokoridor (označovaný RK 1146) územního systému ekologické stability (ÚSES), propojující oblast hl. m. Prahy s ÚSES obce Bořanovice. ÚP Zdib zde však uvažuje pouze s biokoridorem lokálním;
– po stránce metodické: k mnoha prvkům ÚSES
nejsou ve výkresu B.2 Hlavní výkres přiřazeny
odpovídající plochy s rozdílným způsobem využití, tj. plochy kategorie zeleň;
– doporučujeme zvážit podobu podmínek stanovených pro plochy s rozdílným způsobem využití;
zejména kombinace územně plánovacích podmínek s provozními podmínkami a s limity vyplývajícími z jiných obecně platných předpisů.
Z hlediska dopravy připomínáme nad rozsah
našeho dopisu ze září 2009:
– Postupné zvýšení kapacity obytného území Zdib
je podmíněno současným zajištěním odpovídající kvality a kapacity příměstské autobusové dopravy a přijatelných podmínek v terminálech HD
města.
Odůvodnění: Rozvojové předpoklady obce se ve
svém odůvodnění opírají o velmi dobrou dostupnost terminálu metra C Kobylisy. Z pohledu hl.
města Prahy nepokládáme tento důvod za jednoznačně pozitivní. Terminál stanice metra Kobylisy
není vybaven záchytným parkovištěm. Tlak individuální automobilové dopravy na zaparkování vozidla se již dnes projevuje úplnou saturací ulic
v okolí stanice metra živelně parkujícími vozidly.
Rovněž koncový autobusový terminál u Střelničné
ulice je již v současných podmínkách zcela
vytížen. Územní a prostorové podmínky ani v budoucnosti zřejmě neumožní v dané lokalitě vybudovat plošné ani objektové parkoviště v potřebné
kapacitě.
– Plochy v rozsahu lokalit Z19, Z20, Z21 požadujeme podmínit územní studií zahrnující vyhodnocením vyvolaných dopravních nároků s dopadem na územní hl. m. Prahy.
– Na území Zdib je nezbytné navázat na nově navrhované hlavní cyklotrasy A 281, A 283, A
287.

systému ekologické stability a dalších systémů v území. Změna ÚP se předpokládá
po vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které nahradí ÚP VÚC Středočeského kraje, jehož platnost končí
31. 12. 2011.

Městská část Praha-Dolní
Chabry,
Spořická 42/314, 184 00 Praha 8
bez čj.
(č. 6; D 30. 8. 2010; čj. ???)

Návrh ÚP Zdib obsahuje též krátký úsek stavby
519 SOKP. Vzhledem k tomu, že severozápadní
segment SOKP mezi Ruzyní a Březiněvsí, tj.
stavby 518 a 519 nemá oporu v ÚPD hl. města
Prahy (a je též v rozporu s PÚR 2008), žádáme,
aby předmětný úsek SOKP byl z návrhu ÚP Zdib
vypuštěn.
Zdůvodnění:
V květnu t.r. se ve sporu o jižní či severní variantu
okruhu vytvořila přelomová situace, a to dalším
rozhodnutím NSS, když tento soud vyhověl žalobě

Připomínka nebyla akceptována.
Územní plán Zdib je v souladu s nadřazenou ÚPD, tj. územním plánem velkého
územního celku (ÚP VÚC) Pražského regionu, který byl schválen v 18. prosinci
2006 a je závazný pro územní plány v souladu s přechodnými ustanoveními § 187 odst. 7 a § 189 odst. 2 stavebního zákona. Nelze proto dopravní stavbu silničního okruhu
kolem Prahy (stavba 519 SOKP) vypustit
z veřejně prospěšných staveb návrhu ÚP
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městských částí Suchdol a Dolní Chabry a několika fyzických osob a zrušil Zásady územního rozvoje (ZÚR) HMP v grafické a textové části týkající
se ploch a koridorů celého úseku SOKP – RuzyněBřeziněves (tzv. jižní varianta vedená přes Suchdol). (Rozsudek NSS ze dne 20. 5. 2010 ve věci
žaloby č.j. 8 Ao 2/2010 – 327 – Návrh na zrušení
opatření obecné povahy č. 8/2009 – Zásady územního rozvoje h1. m. Prahy schválené usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ze dne 17. 12.
2009)
Příloha:
– rozsudek

Zdib. Současně podle § 52 odst. 4 stavebního zákona platí, že „Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání zásad územního
rozvoje (analogicky ÚP VÚC), se nepřihlíží.“. Zásady územního rozvoje hl. města
Prahy nemají působnost na území Středočeského kraje.

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Zdib“
(viz příloha č. 12 usnesení Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 12. října 2010), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací,
pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
**) Charakteristika námitky vyjadřuje její merit.
stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
ÚP – územní plán Zdib z června 2010
ÚPO Zdiby – územní plán obce Zdiby ZPF – zemědělský půdní fond

B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafickou část odůvodnění územního plánu tvoří výkresy
D1. Koordinační výkres, 1 : 5000
D2. Výkres širších vztahů (zařazeno v textové části), bez měřítka
D3. Výkres záborů půdního fondu, 1 : 5000
které jsou nedílnou součástí odůvodnění územního plánu.
Pou čení:
Proti územnímu plánu Zdiby, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
* * *

Jan Tvrdý v. r.
starosta obce

Zdeněk Jurkenik v. r.
místostarosta obce
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