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I.

Základní údaje

I.a

Důvody pro pořízení nového územního plánu obce
Územní plán obce byl vydán opatřením obecné povahy pod č. 1/2010 ze dne 12. 10. 2010, účinnosti
nabyl dne 28. 10. 2010.
Změna č. 1 Územního plánu Zdib, zpracovaná na základě zadání schváleného dne 21. 12. 2016, byla
vydána opatřením obecné povahy č. 1/2018/OOP, které nabylo účinnosti dne 24. 10. 2018 a
upravovala zejména rozsah zastavitelných ploch a stanovovala podmínky pro využití ploch.
Územní plán a Změna č. 1 tvoří platnou územně plánovací dokumentaci obce Zdiby.
Obec rozhodla o pořízení nového územního plánu z následujících důvodů:
- nemožnost naplnění cílů platného ÚP
- potřeba uvedení do souladu všech pilířů udržitelného rozvoje,
- potřeba celospolečenské dohody o podobě území,
- potřeba koncepčního rozvoje části Brnky,
- potřeba nových ploch občanské vybavenosti a řešení lokálních center částí obce,
- potřeba řešení dopravní infrastruktury obce, zejména omezení dopadu tranzitní dopravy na
zastavěného území obce včetně hledání alternativních dopravních tras,
- potřeba řešení systému veřejných prostranství a sídelní zeleně a jeho provázání se systémem
krajinné zeleně a rekreačních funkcí krajinného zázemí zastavěného území obce
- změny v území, změny v nadřazené ÚPD a změny v legislativě od roku 2010, kdy byl pořízen platný
ÚP,
- doporučení příslušného úřadu územního plánování k pořízení nového ÚP pro rozsah nedostatků
platného ÚP.

I.b

Vymezení řešeného území
Řešeným územím územního plánu Zdiby je správní území obce, které zahrnuje katastrální území
Brnky [792390], Přemyšlení [623512] a Zdiby [792411].

I.c

Určený zastupitel
Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při zpracování územního plánu obce byla
Zastupitelstvem obce Zdiby určena usnesením č. 15/2/2019 ze dne 27. 6. 2019 JUDr. Eva Slavíková,
starostka obce.

I.d

Usnesení o pořízení
Pořízení nového územního plánu obce bylo schváleno Zastupitelstvem obce Zdiby na jeho zasedání
dne 27. 6. 2019 pod číslem usnesení 15/2/2019.
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Požadavky na zpracování územního plánu
Zastupitelstvo obce Zdiby na základě zmocnění uvedeného v § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), stanoví v souladu s § 47 odst. 1 stavebního
zákona, § 11 odst. 2 a 3 a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
(dále jen „vyhláška“), tyto hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu.

II.a

požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
požadavky na urbanistickou koncepci

II.a.1.1 upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
- zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území (kap. 2 Politiky územního rozvoje České republiky, odst. 14 - dále
jen „PÚR ČR“) tím, že bude chráněn a rozvíjen jedinečný charakter zástavby jednotlivých částí obce a
bude rozvíjeno zapojení zastavěného území, zastavitelných ploch a významných bodů v krajině,
zejména stop historických sídel a prvků lidské činnosti v krajině jako základu charakteru venkovské
krajiny zázemí Prahy,
- chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví (kap. 2 PÚR ČR, odst. 14) tím, že bude kladen důraz na
zapojení hodnotných celků v území do celku obce, včetně historických areálů, na jejich smysluplné
využití a harmonicky vztah se svým okolím, které nesnižuje jejich hodnotu,
- předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel (kap. 2 PÚR ČR, odst. 15) tím, že zastavěné území a
zastavitelné plochy budou regulovány s ohledem na přiměřeně komfortní veřejná prostranství s
dostatečnou technickou a dopravní infrastrukturou a občanským vybavením a nebude umožněno
vytvářet defragmentovány sociálně segregované lokality bez dostupnosti veřejné infrastruktury,
- při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují
stav i hodnoty území, vhodná řešení územního rozvoje hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli (kap. 2 PÚR ČR, odst. 16) tím, že podněty obyvatel a uživatelů území budou jednotlivě
vyhodnoceny v kontextu s celkovou koncepcí rozvoje správního území obce,
- vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje
objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových
hledisek (kap. 2 PÚR ČR, odst. 16a) tím, že bude obec uvažována s vědomým širšího celku, do kterého
je zasazena, s vazbami mezi obcí a sousedními obcemi a mezi Prahou jako přirozeným vztažným
bodem, ke kterému se vztahuje, koordinovány budou trasy biokoridorů, prvky struktury krajiny,
dopravní infrastruktury, návaznosti cyklotras, pěších stezek a ploch rekreace,
- podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury (kap. 2 PÚR ČR, odst. 18) tím, že stávající (tzn. ke
dni schválení tohoto zadání) sídelní části a soustavy osídlení s vlastními přirozenými centry budou
stabilizovány a bude zváženo jejich doplnění o logicky navazující území; v místních sídelních částech,
které nemají přirozená centra s funkcí komunitních sociálních aktivit, bude prověřen návrh takových
center, i jako součást navržených zastavitelných ploch v blízkosti těchto místních částí,
- vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, hospodárně využívat
zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území včetně zajištění minimalizace její
fragmentace (kap. 2 PÚR ČR, odst. 19) tím, že bude vyhodnocen potenciál přestavbových ploch v
zastavěném území obce a rozsah zastavitelných ploch s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a
technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení, limity rozvoje území a ochranu
krajiny, znovuvyužití přestavbových ploch a opuštěných/nevyužívaných v zastavěném území, jejich
zapojení do struktury obce, bude preferováno před rozvojem obce mimo zastavěného území,
- v rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny (kap. 2 PÚR ČR, odst. 20a) tím, že budou vytvářeny jasné okraje
jednotlivých sídelních celků včetně lokalizace zastavitelných ploch a chráněna volná krajina při
zachování její kompozice a kvalitní pěší prostupnosti,
- vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu,
podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (kap. 2 PÚR ČR, odst. 22) tím, že budou vytvořeny
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podmínky pro vznik cyklistických tras mimo dopravní prostor silnic ve vazbě na okolní obce a bude
prověřena možnost vzniku nových pěších propojení v krajině, na rozhraní sídla a krajiny a
v zastavěném území obce ve vazbě zejména na vodní toky a krajinná rozhraní a morfologické hrany.

II.a.1.2 upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
- vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na
zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické
struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a
srůstání sídel (Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, úplné znění po 2. aktualizaci, dále jen
ZÚR, odst. 6c) tím, že budou navrženy regulativy respektující a rozvíjející dochovanou historickou
venkovskou strukturu (sídel i krajiny) tak, aby byli zachovány její hodnoty a zároveň aby byla
životaschopnou v čase ve smyslu schopnosti adaptace na změny v území a způsobu života (např.:
změna způsobu života, poptávka po občanské vybavenosti a kvalitním veřejném prostoru,…),
dochovaný venkovský charakter sídla a krajiny bude respektován jako významná součást identity
obce, s kterou se její obyvatelé identifikují,
- posílit kvalitu života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných
prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení
sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny (ZÚR, odst.
7a) tím, že navrhovaný rozvoj sídla bude mít za cíl zvyšování kvalitativních parametrů v prospěch
zvýšení obytné hodnoty sídla a krajiny zejména pro důraz na rozvoj veřejného prostoru, lokálních
center lokalit a zvyšování kvality krajiny,
- vyváženě a efektivně využívat zastavěného území a zachovat funkční a urbanistické celistvosti sídel,
tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce
a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině (ZÚR, odst. 7b)
tím, že plochy pro další rozvoj sídla budou primárně vymezeny v zastavěném území, dále budou v co
největší míře využity plochy přestavby zejména u nevyužitých areál uvnitř zastavěného území,
možnost výstavby ve volné krajině bude přípustná jen v odůvodněných případech,
- pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud
volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí (ZÚR, odst. 11i) tím, že
budou prověřeny možnosti rozvoje obce zejména uvnitř zastavěného území s využitím proluk a ploch
bývalých zemědělských areálu či šlechtických sídel,
- koordinovat územní rozvoj s hl. m. Prahou, která je samostatným krajem a součástí rozvojové oblasti
obcí (ZÚR, odst. 11m) tím, že budou zajištěny zejména návaznosti veřejné infrastruktury,
- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity
dopravní a technické infrastruktury, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného
vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny (ZÚR, odst. 12d) tím, že bude prověřen rozsah a
lokalizace stávajících zastavitelných ploch a bude vyhodnocena jejich nezbytnost, případně veřejný
zájem,
- při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40 %
s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu; při umísťování zástavby na vysoce bonitních
půdách se doporučuje zvážit požadavek na vyšší koeficient zeleně (ZÚR, odst. 191i) tím, že bude pro
plochy průmyslových a výrobních areálu, logistické plochy a plošně významné komerční plochy
stanoven požadavek na minimální podíl nezpevněné části pozemku (resp. koeficient zeleně) ve výši
min. 40% a více a na půdách I. a II. třídy ochrany ve výši min. 60%,
- respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami (ZÚR, odst. 206f) tím, že budou navrženy regulativy regulující podobu staveb a
jejich polohu na parcele, tak, aby byly zachovány a novou zástavbou rozvíjeny kvality sídla.

II.a.1.3 upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a
rozborů
- základním východiskem návrhu ÚP je celkový charakter sídla založený na kombinaci venkovských
sídel a rekreačního zázemí Prahy, situovaných v jedinečné prostorové a krajinné konfiguraci založené
na morfologických hranách a prazích,
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- v zastavěném území a v zastavitelných plochách budou stanoveny podmínky využití a prostorového
uspořádání s ohledem na charakter a památkovou hodnotu historické struktury zástavby, zejména
v okolí nemovitých kulturních památek a jejich ochranných pásmech, a dále s ohledem na charakter
jednotlivých částí obce včetně jejich vztahu k morfologii krajiny, ochraně krajinného rázu, obrazu sídla
a krajiny a panoramatickým pohledům na sídlo z krajiny a ze sídla do krajiny, s důrazem na stanovení
požadavků na ochranu kompozičních os v sídle a krajině včetně významných pohledů a průhledů,
- podmínky využití a prostorového uspořádání stanoví požadavky na charakter a strukturu zástavby,
výškovou regulaci zástavby, rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzitu jejich
využití včetně požadavků na podíl nezpevněné části stavebních pozemků schopných vsakování
dešťové vody v souladu s charakterem jednotlivých charakterových lokalit v území,
- respektovat a rozvíjet pestrost a různorodost struktur osídlení a prostředí přítomných na území obce,
různost jednotlivých části obce je základem identity území, stanoveny budou regulativy reflektující
místní specifika jednotlivých lokalit (struktura, morfologie, vztah vůči celku, charakter zástavby,…),
- při stanovení podmínek využití území a prostorového uspořádání zajistiti ochranu nemovitých
kulturních památek, zejména stavebních památek a dvorů v historických jádrech, prověřeny budou
možnosti jejich regenerace a využití, např. pro rozvoj občanského vybavení jednotlivých sídel,
prověřena bude možnost obnovy ploch historických parků či jiných exteriérových prostor těchto sídel
a jejich využití jako rozšíření nabídky veřejných prostor v sídle, i ve vazbě na vodní toky a krajinné
zázemí sídla v jejich blízkosti,
- prověřit možnost lokálního zvýšení intenzity využití sídla s cílem podpořit rozvoj životných lokálních
center včetně využití pro lokalitu atypických regulativů reflektujících specifické požadavky daného
místa,
- prověřit požadavky na rozvoj obce ve vazbě na záměry nadmístní infrastruktury, prověřit vymezení
zastavitelných ploch ve vazbě na záměr tramvajové trati Kobylisy - Zdiby v ul. Pražská, prověřit
lokalizaci zastávek tramvaje ve vazbě na vznik potenciálních lokálních center a možnosti rozvoje sídla
v docházkové vzdálenosti k zastávkám,
- prověřit řešení rozhraní jednotlivých převážně monofunkčních obytných celků sídla doplňováním
struktury sídla o centra lokální vybavenosti a veřejná prostranství,
- prověřit zachování území identity jednotlivých částí sídla a zamezit jejich srůstání a splynutí
jednotlivých charakterů částí sídla,
- vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu rozvojem sítě pěších a cyklistických tras a
jejich okolí včetně navazujícího občanského vybavení a veřejných prostranství, zejména podél
morfologických hran území – podél údolí Přemyšlenského potoka až k Vltavě, okraji trojsídlí Zdiby,
Veltěž a Přemyšlení, hranou od Zlatého kopce přes Brnky k Vltavě a dále podél Vltavy,
- stanovit podmínky využití chatových lokalit včetně jejich případné částečné transformace, zejména
na základě limitů urbanistické struktury chatových lokalit, jejich polohy v rámci obce a limitům
zajištění veřejné infrastruktury, prověřit možnosti transformace částí chatových lokalit ve vazbě na
stávající nebo navržená lokální centra, stanovit požadavky na maximální zastavěnost pozemků pro
individuální rekreaci,
- zastavitelné plochy a plochy přestavby přednostně vymezovat tak, aby rozvíjely charakter
jednotlivých částí obce, zejména s ohledem na charakter zástavby a vztah k morfologii krajiny,
možnosti rozvoje občanského vybavení a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu obce,
- zastavitelné plochy vymezovat tak, aby mohla být zajištěna jejich obsluha systémem veřejných
prostranství obce a byla zajištěna prostupnost a spojitost veřejných prostranství a cestní sítě v krajině,
vše s ohledem na vztah části obce k morfologii krajiny,
- při stanovování nových zastavitelných ploch respektovat záplavové území Q100 (ÚAP) a
minimalizovat podíl zastavitelných ploch v záplavovém území Q100,
- v návrhu vycházet z předpokladu maximálního nárůstu počtu obyvatel cca 20%-30% oproti
stávajícímu stavu pro stanovení rozsahu zastavitelných ploch, přičemž se předpokládá zejména obytná
zástavba nízkopodlažní s ohledem na charakter zastavěného území jednotlivých částí obce,
- posoudit rozsah požadovaných zastavitelných ploch z hlediska územního a popřípadě navrhnout
etapizaci rozvoje v závislosti na technických podmínkách připravenosti území, zejména veřejné
infrastruktury, a ekonomických dopadech pro obec,
- jako zastavitelné nebo nezastavitelné plochy budou zejména prověřeny, popřípadě navrženy nebo
dořešeny zastavitelné plochy dle platného územního plánu obce Zdiby ve znění změny č. 1.
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požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
II.a.2.1 požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu
II.a.2.1.1 upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
- při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat
rozsah fragmentace krajiny (kap. 2 PÚR ČR, odst. 23) tím, že dopravní a technická infrastruktura bude
navrhována v souběhu, pokud to bude účelné, a bude přednostně prověřováno a případně navrženo
její trasování s ohledem na požadavky na ochrany krajiny a posílení její prostupnosti,
- zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní silniční dopravy, mimo jiné i
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními
v území (kap. 2 PÚR ČR, odst. 23) tím, že budou prověřeny a případně navrženy alternativní dopravní
trasy pro silniční tranzitní dopravu a budou stanoveny podmínky pro zklidnění dopravy uvnitř
zastavěného území obce a zastavitelných ploch,
- na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu (kap.
2 PÚR ČR, odst. 24a) tím, že budou minimalizovány zátěže z dopravních staveb vhodným prostorovým
uspořádáním v jejich okolí, u nových záměrů dopravní infrastruktury (nové sběrné komunikace,
tramvajová trať Kobylisy – Zdiby) budou preferovány takové varianty, které budou znamenat zlepšení
současného stavu, tj. snížení zátěže pro okolní zástavbu jednotlivých částí sídla,
- zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy (kap. 2 PÚR ČR, odst. 29) tím, že budou
navrženy chybějící systémové prvky komfortní hromadné i individuální dopravní obsluhy (autobusové
zastávky, záchytná a účelová parkoviště motorových vozidel, parkoviště pro kola, apod.) a územní
podmínky pro úpravy dopravních křížení různých druhů dopravy na normové parametry.
- vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné (kap. 2 PÚR ČR, odst. 29) tím, že budou prověřeny
možnosti vzniku nových vazeb nemotorové dopravy, zejména mezi cíli dojížďky za prací nebo školou,
ale i za účelem rekreace v okolí (Praha a Klecany).

II.a.2.1.2 upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
- zajistit vymezení a územní ochranu koridoru pro Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) v chybějícím
segmentu sever (D7 - D8 - D10) v proměnné šířce od 310 m do 710 m, ve výjimečných případech,
prochází-li koridorem hranice kraje, méně (ZÚR, odst. 119a),
- zajistit vymezení a územní ochranu koridoru pro dálnice koridor v šířce 600 m (v případě rekonstrukcí
v šířce 300 m), neuvádí-li se u konkrétního koridoru jinak (ZÚR, odst. 119a),
- zajistit vymezení a územní ochranu koridoru pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m (v případě
rekonstrukcí v šířce 100 m) (ZÚR, odst. 119b),
- neumísťovat obytnou zástavbu a zařízení školská, zdravotnická a sociální péče do blízkosti silničních
koridorů (ZÚR, odst. 119d),
- zajistit specifická opatření, která se uplatní jako požadavky na využití koridoru SOKP (ZÚR, odst. 120)
tím, že budou vytvořeny územní podmínky pro realizaci opatření v takovém rozsahu, která zajistí na
území obcí Horoměřice a Zdiby, že imisní příspěvky PM10, PM2,5, NO2 a B(a)P v okrajové obytné
zástavbě nepřesáhnou 1% ročního imisního limitu, dále bude případně upřesněno vymezení koridoru
SOKP za účelem minimalizace negativních vlivů na stávající interakční prvky v území a na kulturní
dědictví včetně historické kulturní krajiny,
- zajistit podmínky pro umístění stavby Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v chybějících
segmentech sever (D7 - D8 - D10) (ZÚR, odst. 120) tím, že budou vytvořeny územní podmínky pro
začlenění stavby do krajiny s důrazem na ochranu stávající zástavby před negativními vlivy dopravy;
vytvořeny územní podmínky pro založení zelených pásů podél komunikací s přihlédnutím k územnětechnickým a prostorovým podmínkám; zpřesněny návrhy mimoúrovňových křižovatek s cílem co
nejefektivněji napojit nižší komunikační síť,
- prověřit a případně zajistit plochy pro přestupní terminály na kolejovou hromadnou dopravu,
případně autobusovou, včetně záchytných parkovišť P+R a B+R (ZÚR, odst. 152),
- navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména v případech
dálkových „cyklotras“, v území rozvojových oblastí (vč. jejich okolí) a v turisticky atraktivních územích
(ZÚR, odst. 155a) tím, že budou prověřeny možnosti zřízení cyklostezek nejen jako segregované
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paralelní alternativy k místním komunikacím, ale i jako nové trasy vedeny sídlem i krajinou zlepšující
prostupnost území,
- vytvářet podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy (ZÚR, odst. 191a) tím, že budou
navrženy odpovídající opatření různého charakteru (dopravní, krajinářské, stavební,…) s cílem snížit
hlukovou zátěž v území.

II.a.2.1.3 upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a
rozborů
- prověřit trasování nové sběrné komunikace v řešeném území (v platném ÚP WD5 a WD6) ve
variantách, včetně prověření varianty trasování dle platného územního plánu, prověřit dopad
jednotlivých variant trasování na zastavěné území a vymezení zastavitelných ploch a možné změny
struktury území podmíněné trasováním komunikace,
- ve vazbě na řešení nové sběrné komunikace prověřit možnosti kvalitativních změn ulice Průběžné
vedoucích k řešení uličního profilu jako zklidněného se zvýšením obytného potenciálu veřejných
prostranství v prostoru historického jádra Přemyšlení, Veltěže a Zdib, prověřit a případně navrhnout
alternativní dopravní trasu ul. Pražská mimo historické jádro Zdib,
- v koncepci silniční dopravy vycházet ze stavu silniční sítě ve správním území obce ve smyslu zajištění
územních podmínek pro zlepšení normových parametrů v jejich stávajících trasách tak, aby nebyl
narušen charakter zástavby jednotlivých částí obce; na průjezdu zastavěným územím řešit v
parametrech místní obslužné komunikace, trasování nových komunikací řešit s ohledem na morfologii
a ochranu krajiny a dále tak, aby bylo přednostně využito možností stávajících tras dopravní
infrastruktury,
- v koncepci vozidlové dopravy místních obslužných komunikací (MOK) zajistit územní podmínky pro
zlepšení normových parametrů v jejich stávajících trasách, zajištění normových parametrů v nově
navrhovaných trasách a stanovit požadavky na komfortní dopravu v klidu; vytvořit územní podmínky
pro řešení dopravních závad v napojování místních komunikací na silnice III. třídy v zastavěném území;
při řešení zachovat charakter zástavby jednotlivých částí obce, přednostně řešit komunikace jako
obousměrné, přednostně nenavrhovat slepé komunikace, případně na takových komunikacích zajistit
plochu pro obratiště,
- v koncepci pěší a cyklistické dopravy zajistit územní podmínky pro zlepšení normových parametrů v
jejich stávajících trasách a pro zajištění normových parametrů v nově navržených trasách; v úsecích
silnic a místních komunikací spojujících sídelní části vytvořit územní podmínky pro doplnění chodníků,
- prověřit dopady záměru Silničního okruhu kolem Prahy na prostupnost území, kterým je veden a
případně navrhnout opatření k zamezení zhoršení současného stavu,
- v souladu s Generelem cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje a záměry obce územně zpřesnit
vedení cyklotras a cyklostezek ve správním území obce, s vědomím návaznosti na sousední obce,
- prověřit možnosti rozšíření cyklistických a pěších tras v krajině a stanovení podmínek prostupnosti
krajiny zejména ve směru severojižní s vazbou na Prahu a ve směru východozápadním s vazbou
sídelních celků na Vltavu,
- prověřit dopad záměru tramvajové tratě Kobylisy-Zdiby včetně souvisejících záměrů P+R parkovišť,
prověřit dopad záměru tramvajové tratě na uspořádání a charakter ul. Pražská,
- prověřit a navrhnout ochrannou krajinnou zeleň podél ploch a opatření dopravní infrastruktury
v dostatečné šířce tak, aby byl ochráněn dopad zejména nadmístní dopravní infrastruktury na
charakter a obraz sídla a krajiny,
- prověřit a případně navrhnout podmínky pro realizaci opatření ke snížení hluku a emisí v okolí
dopravní infrastruktury, zejména záměru SOKP a dálnice D8.

II.a.2.2 požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu
II.a.2.2.1 upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
- vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání dešťových vod jako zdroje vody (kap. 2 PÚR ČR, odst. 25) tím, že budou stanoveny podmínky
hospodaření se srážkovou vodou v intravilánu, prověřena bude možnost návrhu systému
modrozelené infrastruktury se zahrnutím vodních toků tekoucích územím, který mimo jiné bude plnit
i preventivní funkci proti přívalovým srážkám,
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- vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, (kap. 2 PÚR ČR, odst. 26) tím, že nebudou
vymezeny zastavitelné plochy v záplavových územích, zejména u Vltavy, zastavitelné plochy u
Přemyšlenského potoka budou prověřeny, jelikož vodní tok nemá vymezeno záplavové území,
- zajistit úroveň technické infrastruktury, zejména dodávky vody a zpracování odpadních vod tak, aby
splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti (kap. 2 PÚR ČR, odst. 30)
tím, že bude prověřeno a případně navrženo doplnění sítí a zařízení technické infrastruktury, s
ohledem na návrh zastavitelných ploch a účelnost řešení technické infrastruktury v celku obce nebo
její části.

II.a.2.2.2 upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
- zajistit vymezení a územní ochranu pro stavby přípolože ropovodu Družba R01 až R03 v šířce 300m
a jeho koordinaci se záměry v územních plánech obcí (ZÚR, odst. 169a).

II.a.2.2.3 upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a
rozborů
- rozvoj zastavitelných ploch podřídit reálnému stavu vodohospodářské technické infrastruktury,
popřípadě navrhnout etapizaci z hlediska technické připravenosti,
- prověřit možnosti hospodaření s dešťovou vodou jak na plochách veřejných prostranství a
komunikací, tak i na soukromých pozemcích a stanovit regulativy upravující tuto problematiku,
likvidaci srážkových vod řešit přednostně zadržováním s následným sekundárním využitím nebo
vsakováním na vlastním pozemku stavby nebo v jejím okolí,
- respektovat stanovené záplavové území Vltavy a jeho aktivní zónu (Stanovení záplavového území
řeky Vltavy, úsek Klecany – Mělník, vydal Krajský úřad Středočeského kraje, zn. 49755/04/OŽP – Bab
ze dne 9. 11. 2004).
- respektovat v nejvyšší možné míře stávající technickou infrastrukturu včetně jejich ochranných
pásem,
- stanovit podmínky pro řešení zásobení požární vodou v souladu s příslušnými platnými právními
předpisy.

II.a.2.3 požadavky na veřejné občanské vybavení
II.a.2.3.1 upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
- podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury (kap. 2 PÚR ČR, odst. 18) tím, že bude prověřeno
doplnění sídelní struktury o nová centra v místech, kde dnes chybí, tyto centra by měli být funkčními
centry lokalit, včetně přiměřeného vybavení občanskou vybaveností a veřejným prostorem,
- pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení
ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu (PÚR ČR,
kap. 2 odst. 28) tím, že bude prověřena potřeba doplnění občanského vybavení v jednotlivých částech
obce s ohledem na přirozené vazby osídlení a případně stanoveny podmínky pro její umístění.

II.a.2.3.2 upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
- posílit kvalitu života obyvatel a obytného prostředí… (ZÚR, odst. 7a) tím, že bude prověřena potřeba
občanské vybavenosti a následně zváženo možné doplnění center obce o nové plochy občanského
vybavení,
- soustředit se zejména na rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména
aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika) (ZÚR, odst. 7d) tím, že bude
prověřen způsob využití ploch zastavěného území a zastavitelných ploch v návaznosti na nadřazenou
infrastrukturu a podél ul. Pražská.

II.a.2.3.3 upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a
rozborů
- při stanovování způsobu využití území řešit jako přípustnou, popřípadě podmíněně přípustnou funkci
v základních funkčních typech, ve strategicky odůvodnitelných případech navrhnout jako základní
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funkční typ, občanské vybavení jako základní funkční typ upřesnit v souladu s požadavky vyhl. č.
501/2006 Sb., v platném znění,
- občanské vybavení celoobecního významu přednostně rozvíjet v trojsídlí Zdiby, Veltěž a Přemyšlení
ve vazbě na stávající vybavení, prověřit využití historických areálů dvorů a šlechtických sídel
v historických jádrech k rozvoji občanského vybavení obce,
- podporovat vznik občanského vybavení i mimo hlavní centra v centrech lokálních, v rámci
prověřování vzniku nových lokálních center doplňujících strukturu sídla bude prověřena potřeba a
možnost umístění občanského vybavení v těchto centrech,

II.a.2.4 požadavky na veřejná prostranství
II.a.2.4.1 upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
- zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území (kap. 2 PÚR ČR, odst. 14) tím, že budou jasně definovány podmínky
využití chránicí a rozvíjející veřejná prostranství - historické centra a subcentra v historické urbánní
struktuře jako základ struktury obce i jejího života,
- při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území (kap. 2
PÚR ČR, odst. 16) tím, že budou jako zastavitelná území navržena pouze ta, která umožní komplexní
řešení jak z hledisek územně technických (dopravní a technická infrastruktura), tak z hlediska
kompozičního, v němž bude kladen důraz na vymezení regulativů pro zajištění přiměřeného komfortu
veřejných prostranství také s respektováním jejich funkce sociální.

II.a.2.4.2 upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
- posílit kvalitu života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných
prostranství a velkých ploch veřejné zeleně… (ZÚR, odst. 7a) tím, že budou prověřeny možnosti vzniku
nových veřejných prostranství v místech k tomu vhodných jak v sídle, tak na jeho rozhraní s krajinou i
v samotné krajině.

II.a.2.4.3 upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a
rozborů
- stanovit základní koncepci veřejných prostranství jako kompozičního principu sídelních částí s
provázáním do volné krajiny a vymezit parametry veřejného prostranství jako samostatného
funkčního typu,
- vytvářet podmínky pro vznik lokální veřejných prostranství doplňujících chybějící vazby mezi
jednotlivými částmi sídla,
- s ohledem na zajištění pasivní bezpečnosti a plynulou prostupnost obce strukturu veřejných
prostranství přednostně řešit jako spojitou a minimalizovat její slepé konce,
- šířku veřejných prostranství stanovit tak, aby umožňovaly komfortní obsluhu území a umožňovaly
řešení požadavků na statickou dopravu a umístění sídelní zeleně, v zastavitelných plochách a plochách
přestavby vymezovat veřejná prostranství v šířce min. 13 m tam, kde je to územně – technicky možné,
- prověřit a navrhnout lineární veřejné prostranství přírodního charakteru s rekreačním potenciálem
podél Přemyšlenského potoka, které by tvořilo alternativu pěšího spojení k Průběžné ulici,
- prověřit možnosti vzniku krajinných veřejně přístupných ploch vyšší kvality než zemědělská krajina
(např. louky, sady) v těsné vazbě na sídlo, i jako součást rozhraní krajiny a sídla, které by byly spojením
požadavků na zvyšování pestrosti krajiny, a zároveň by sloužily k rekreaci obyvatel,

požadavky na koncepci uspořádání krajiny
II.a.3.1 upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
- zachovat ráz kulturní krajiny jako výraz identity území, jeho historie a tradice (kap. 2 PÚR ČR, odst.
14) tím, že koncepce krajiny bude zaměřena na zachování krajinného rázu, na ochranu přírodních
hodnot a na vytvoření předpokladů pro další zkvalitňování volné krajiny, a tím, že pro nezastavěná
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území bude prověřena účelnost vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření ve smyslu §
18, odst. 5 stavebního zákona,
- uplatnit tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji krajiny, která je živým v čase
proměnným celkem tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty (kap. 2
PÚR ČR, odst. 14) tím, že budou chráněný a dále rozvíjeny hodnotné prvky krajiny, avšak nikoliv jako
nespojité ostrovy hodnot, ale jako součást širšího v čase rozvíjeného (tvořeného) celku kulturní krajiny
okraje Prahy (včetně sídel),
- vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině
(kap. 2 PÚR ČR, odst. 20) tím, že bude prověřeno stávající trasování prvků ÚSES a v případě potřeby
navrženo alternativní vedení prvků ÚSES, a dále bude doplněn systém interakčních prvků v krajině
doplňující prvky ÚSES,
- vytvářet podmínky pro zvyšování a udržování ekologické stability krajiny, zajištění ekologických
funkcí a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích (kap. 2 PÚR ČR,
odst. 20) tím, že budou prověřeny možnosti změn v krajině, zejména zemědělské, které zvýší
funkčnost krajiny a posílí její ekologickou stabilitu, hodnotné prvky krajiny v zastavěném území budou
respektovány a zachovány, prověřen bude jejich možný rozvoj či doplnění o nové a jejich zapojení do
kompozice sídla či systému veřejných prostranství,
- vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu (kap. 2 PÚR ČR, odst. 20) tím, že bude popsán a dále
chráněn hodnotný obraz sídla a krajiny, stanoveny budou regulativy neznehodnocující tyto hodnoty,
zejména typickou siluetu srostlé trojice sídel usazené v zeleném údolí Přemyšlenského potoka, dále
obraz zemědělské krajiny zázemí Prahy na prahu Prahy a v údolí Vltavy,
- respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu (kap. 2 PÚR ČR, odst. 20) tím, že budou stanoveny
podmínky ochrany ploch na území chráněných území a zdrojů a akumulace vod,
- vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury (kap. 2 PÚR ČR, odst. 20a) tím, že
bude zajištěna prostupnost sídla a krajiny, bude zamezeno srůstání sídel a dopravní a technická
infrastruktura bude řešena přednostně tak, aby netvořila bariéry v území,
- vymezit a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně
přístupné zeleně (v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech), na
jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy;
cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst,
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a
zachování prostupnosti krajiny (kap. 2 PÚR ČR, odst. 21) tím, že volné plochy krajiny v extravilánu obce
budou chráněny před zastavěním a fragmentací, budou prověřeny možnosti úprav těchto ploch
s cílem zvýšení nabídky krátkodobé rekreace,
- vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod (kap. 2 PÚR ČR, odst. 25) tím, že
budou prověřeny možnosti uspořádání převážně zemědělské krajiny s cílem zlepšení zadržování
srážek v místě dopadu a zamezení kumulovaného odtoku vody z krajiny do nižších poloh směrem
k sídlu (možné ohrožení zdraví a majetku obyvatel).

II.a.3.2 upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
- soustředit se na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících
ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození (ZÚR, odst. 7e) tím, že budou prověřeny
možnosti změn využití ploch v zemědělské krajině směrem k mimoprodukčním funkcím, navrženo
bude doplnění zemědělské krajiny o polyfunkční prvky struktury krajiny zvyšující její pestrost,
zadržování srážek a ochranu před erozí půdy a prostupnost krajiny,
- soustředit se na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech,
s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území (ZÚR, odst. 7f) tím, že budou
prověřeny možnosti využití lesů v území (i u vodních toků) k rekreačnímu využití za podmínky, že
rekreační funkcí nebude znehodnocena lesní půda, prověřit možnost vzniku lesoparků na lesních
pozemcích v návaznosti na zastavěné území,
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- respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES: nadregionální
biocentrum 2001 Údolí Vltavy (ZÚR, odst. 12g),
- při zpřesňování ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury v územních plánech zajistit
průchodnost turistických cest, minimalizovat zábor ZPF, minimalizovat zábor a zásah do PUPFL, zajistit,
aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů v území během povodňových průtoků (ZÚR, odst.
191a),
- ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných forem turismu,
zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území (ZÚR, odst. 198g) tím, že bude
prověřena možná přípustná míra využití ploch individuální rekreace a rekreačních objektů v území tak,
aby toto využití nepřiměřeně nezatěžovalo krajinu,
- chránit říční nivy; zamezit vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a
zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (ZÚR, odst. 198m) tím, že bude
respektována nezastavitelnost nivy, podporována bude přírodě blízka rekultivace vodních toků,
v zastavěném území bude prověřen vznik veřejných prostranství u vodních toků (zejména
venkovského a přírodního charakteru),
- chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu
krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného
rázu (ZÚR, odst. 206a) tím, že budou respektovány a chráněny hodnotné prvky krajiny, včetně
charakteristického obrazu krajiny, krajina bude rozvíjená v smyslu zvyšování její obytnosti, stability a
funkčnosti, ale i estetických kvalit,
- cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a
intenzifikaci chatových lokalit (ZÚR, odst. 206e) tím, že bude respektované současné vymezení
chatových lokalit, plošné zvětšení chatových lokalit nebude umožněno, plošné transformace
chatových lokalit k jinému účelu znamenajícímu vyšší zátěž pro území nebudou přípustné, případně
budou prověřeny možnosti lokální transformace v návaznosti veřejnou infrastrukturu (viz kap.II.a.1.3),
- provařit koridorové vazby v krajině v územích v podobě „zelené klíny“ – propojení příměstského
území s územím Prahy (ZÚR, odst. 224a) a případně implementovat do návrhu územního plánu,
koncepce uspořádání krajiny.

II.a.3.3 upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a
rozborů
- navrhnout opatření na ochranu hodnotného krajinného rázu přírodního parku Dolní Povltaví včetně
celistvého obrazu krajiny,
- prověřit kompletní konstrukci lokálního ÚSES ve vazbě na navazující funkční úseky nadřazených
prvků ÚSES a prvků ÚSES ve správních územích okolních obcí, doplnit ÚSES systémem interakčních
prvků chránících strukturu krajiny, prvky ÚSES budou přednostně vymezovány tak, aby reflektovaly
fyzický stav krajiny,
- prověřit a navrhnout obnovu, popřípadě doplnění sítě účelových komunikací, zejména s ohledem na
potřeby zemědělství, lesního hospodářství, turistiky a cykloturistiky,
- pozemky určené k plnění funkcí lesa chápat jako důležité a hodnotné krajinotvorné útvary,
spoluvytvářející krajinný ráz obce, prověřit doplnění lesních pozemků a nelesní zeleně podél údolních
niv a cestní sítě v krajině s ohledem na vedení prvků ÚSES,
- navrhnout taková řešení, která budou přispívat ke zlepšování zadržení srážkové vody v místech jejího
dopadu, podporovat její vsakování a navrhnout další opatření na zvyšování retence území, prověřit
stanovení odtokových povodí v zastavěném území i ve volné krajině, prověřit možnost obnovy
lokálních vodotečí včetně občasných,
- prověřit vymezení ploch údolních niv a ploch přirozené akumulace vod v krajině a stanovení
podmínek jejich ochrany, zamezit dalším úpravám vodních toků, které by zkracovaly délku jejich trasy,
denaturalizovaly charakter koryta a nivy a celkově snižovaly jejich hydrologickou, ekologickou a
estetickou hodnotu, chránit vodní zdroje a oblasti s výskytem podzemních vod v krajině včetně
využívaných objektů podzemních vod,
- intenzivně využívanou krajinu zázemí Prahy chápat jako neoddělitelné zázemí sídla s ohledem na
specifickou terénní konfiguraci Zdib, chápat sídlo jako součást krajiny, chránit obraz krajiny a sídla jako
spojitou a provázanou hodnotu tvořící charakter obytného prostředí,
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- prověřit možnost vzniku propojeného systému krajiny ve vazbě na sídlo jako pestrého rozhraní
krajiny a sídla propojujícího jednotlivé části obce na základě morfologie území, prověřit využití
rekreačního potenciálu této přírodně - rekreační krajiny na okraji sídla,
- prověřit a případně zapracovat požadavky „Územní studie krajiny ORP Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav“, zejména požadavky na změny využívání ploch a ochranu a využití sukcesních ploch na
zemědělské půdě,
- prověřit a případně zapracovat využitelné výstupy studie „Zelené pásy – vytvoření podmínek pro
vznik ploch veřejně přístupné zeleně“ (U-24 s.r.o, 2009), koordinovat na hranici kraje řešení s
návrhem přírodně rekreačních vazeb na území hlavního města Prahy.

II.b

požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení
jejich využití, které bude nutné prověřit
upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
V návrhu bude prověřeno a případně upřesněno vymezení ploch a koridorů územních rezerv a bude
stanoveno jejich využití, zejména:
- koridor kapacitní silnice Silniční okruh kolem Prahy (SOKP)
- koridor vodní dopravy VD2 vodní cesty Mělník (soutok s Labem) – Praha – Třebenice
- koridor DV1 pro zdvojení potrubí ropovodu Družba

upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem
V návrhu bude prověřeno a případně upřesněno vymezení ploch a koridorů územních rezerv a bude
stanoveno jejich využití, zejména:
- koridor pro stavbu D001 - Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) v chybějícím segmentu sever (D7 - D8 D10) v proměnné šířce od 310 m do 710 m,
- koridor pro stavbu D017 - silnici I/19 koridor v šířce 300 m,
- koridor pro nadregionální biocentrum NC2001 údolí Vltavy (Šárka, Roztoky, Větrušice).

upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z
problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně
doplňujících průzkumů a rozborů
V návrhu bude prověřeno a případně upřesněno vymezení ploch a koridorů územních rezerv a bude
stanoveno jejich využití, zejména:
- koridoru pro vedení komunikace WD5 a WD6 dle platného ÚP obce
- koridoru pro vedení tramvajové tratě Praha Kobylisy – Zdiby
- případné další koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury

II.c

požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit
vyvlastnění nebo předkupní právo
upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
- z PÚR nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.

upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem
V návrhu bude prověřena, upřesněna, vymezena a koordinována s dalšími záměry v území a
navazujícími správními územími územní ochrana pro VPS:
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- D001 - koridor SOPK: úsek Ruzyně - Březiněves (+2 x MÚK) včetně všech vyvolaných přeložek a
souvisejících staveb
- D017 - koridor I/9: : úsek Zdiby – Býškovice, vč. úpravy MÚK Zdiby (+4 x MÚK)
- NC2001 - nadregionální biocentrum NC2001 údolí Vltavy (Šárka, Roztoky, Větrušice)

upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z
problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně
doplňujících průzkumů a rozborů
Návrh prověří potřebnost VPS a VPO ve správním území obce obzvláště na podporu:
- zlepšení kompozičních a prostorových parametrů veřejných prostranství obce s ohledem na jejich
komfortní využití,
- zlepšení dopravní obsluhy zastavitelných částí obce a řešení nadmístních a regionálních dopravních
tras,
- zlepšení technické infrastruktury obce,
- zajištění realizovatelnosti nutných opatření pro základní funkci ÚSES,
případně je navrhne a řádně zdůvodní.
Po dohodě s obcí budou VPS a VPO stanoveny pro vyvlastnění nebo pro předkupní právo, jakož i pro
vyvlastnění a předkupní právo zároveň.
Plošné asanace v území se nepředpokládají.

II.d

požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
- z PÚR nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.

upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem
- ze ZÚR nevyplývají žádné požadavky pro řešení v ÚP obce.

upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z
problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně
doplňujících průzkumů a rozborů
- prověřit a navrhnout pro rozhodování o změnách v území podrobnější ÚPD a ÚPP, obzvláště v těchto
lokalitách, a to z uvedených důvodů:
Regulační plán:
Prověřit a případně navrhnout pro rozhodování o změnách v území podrobnější ÚPD, jmenovitě
v lokalitách:
1) lokalita Z19 dle platného územního plánu obce
důvod: stanovení podrobné územní struktury a dopravní obsluhy lokality, stanovení požadavků na
veřejná prostranství a charakter zástavby včetně přiměřeného objemového řešení zástavby, podílu
zastavění a podílu nezpevněné plochy schopné vsakování dešťové vody, stanovení stavebních a
uličních čar, požadavků na vedení páteřní dopravní infrastruktury obce a požadavků na zachování
charakteru a obrazu krajiny, ochranu krajinného rázu a panoramatických pohledů na sídlo z krajiny a
ze sídla do krajiny,
2) lokalita Z117 dle platného územního plánu obce
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důvod: stanovení podrobné územní struktury a dopravní obsluhy lokality, stanovení požadavků na
veřejná prostranství a charakter zástavby včetně přiměřeného objemového řešení zástavby, podílu
zastavění a podílu nezpevněné plochy schopné vsakování dešťové vody, stanovení požadavků na
posílení propojení veřejných prostranství a sídelní zeleně Zlatého kopce a Brnek a prověření
požadavků na etapizaci lokality,
popřípadě v dalších lokalitách s ohledem na potřebu zpodrobnění řešení podmínek využití a
prostorového uspořádání.
Územní studie:
Prověřit a případně navrhnout pro rozhodování o změnách v území podrobnější ÚPP, zejména
v zastavitelných plochách větších než 2 ha.
důvod: zajištění koordinace využití plochy s rozvojem veřejné infrastruktury obce
Dohody o parcelaci:
K prověření u všech navrhovaných zastavitelných ploch, s výjimkou ploch, u nichž v konkrétním
případě ve vztahu ke stabilizované navazující struktuře zástavby bude prokazatelně tento požadavek
neproporcionální k sledovanému účelu.
důvod: parcelace v návaznosti na územní strukturu vymezenou územním plánem.

II.e

požadavky na zpracování variant řešení
Návrh územního plánu nebude obsahovat varianty řešení.

II.f

požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení
Obsah návrhu územního plánu bude v souladu se stavením zákonem, a to v rozsahu přílohy č. 7
vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Územní plán bude zpracován nad
katastrální mapou.
Výrok územního plánu bude obsahovat:
- textovou část
- grafickou část
- výkres základního členění území
1:5 000
- výkres hlavní
1:5 000
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1:5 000
- další výkresy, integrovaná a samostatná schémata
dle potřeby
Odůvodnění územního plánu bude obsahovat:
- textovou část
- grafickou část
- výkres koordinační
1:5000
- výkres širších vztahů
1:100 000
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1:5 000
- další výkresy, materiály, integrovaná a samostatná schémata dle potřeby
Návrh územního plánu bude pro účely společného jednání odevzdán ve dvou tiskových vyhotovení a
jednom vyhotovení na datovém nosiči ve formátu *.PDF.
Dojde-li k úpravě návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány a
posouzení návrhu Krajským úřadem Středočeského kraje, bude návrh územního plánu odevzdán pro
účely veřejného projednání ve dvou tiskových vyhotoveních a jednom vyhotovení na datovém nosiči
ve formátu *.PDF.
Čistopis územního plánu bude odevzdán v pěti tiskových vyhotoveních a jednom vyhotovení na
datovém nosiči ve formátu *.PDF.

II.g

požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území
Bude doplněno po vyhodnocení Krajským úřadem Středočeského kraje.
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