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Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP
l

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDIB
***************************************************************
Zastupitelstvo obce Zdiby, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
podle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), ve spojení s § 55 odst. 1, 6 a 7 stavebního
zákona, usnesením č. 2/10/18 ze dne 4. října 2018

vydáv á
změnu č. 1 územního plánu Zdib
ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „změna č. 1“), jejíž územně plánovací dokumentaci
zhotovila společnost SAUL s.r.o., IČO 43224229, projektantem Ing. arch. Jiřím Plašilem, autorizovaným architektem ČKA 01603, kterou se mění a doplňuje územní plán Zdib, vydaný jako opatření
obecné povahy č. 1/2010 dne 12. října 2010 a účinný dne 28. října 2010 (dále jen „ÚP Zdib“ nebo jen
„územní plán“), zejména takto:
1. Změnou č. 1 se doplňuje a mění textová část ÚP Zdib, jak je uvedeno v části dokumentace A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU změny č. 1.
2. Změnou č. 1 se aktualizuje vymezení zastavěného území ke dni 31. srpna 2017, jak je uvedeno
v kapitole Aa. „VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“, v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona v katastrálních území Brnky, Přemyšlení a Zdiby, tvořících území obce Zdiby.
3. Změnou č. 1 se mění a doplňuje rozsah vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch
systému sídelní zeleně, jak je uvedeno v kapitole Ac. „URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ textové části návrhu změny č. 1 a v jeho grafické části.
4. Změnou č. 1 se dále doplňuje a mění textová část ÚP Zdib v kapitolách
a) Ad. „Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování“,
b) 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 apod.“,
c) Af. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“,
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d) 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“,
e) Ah. „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo“,
f) Ak. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“,
i) 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
vyhl. č. 500/2006 Sb.“,
j) Am. „Stanovení pořadí změn v území (etapizace)“
textové části změny č. 1 označené jako „A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU“.
5. Pro řešené území změny č. 1 se stanovují podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a prostorového uspořádání tak, jak jsou vymezeny ve výkresu B.2 – Hlavní výkres grafické
části změny č. 1.
6. Změna č. 1 nemění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, vymezení ploch
a koridorů územních rezerv, vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, a vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního
zákona, jak je stanoveno ÚP Zdib.
7. Změna č. 1 nestanovuje kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.
8. Nedílnou součástí změny č. 1 je její textová část a výkresy grafické části změny č. 1, kterými se
mění obsah grafické části ÚP Zdib. Grafická část změny č. 1 obsahuje výkresy
a) B.1 Základní členění území, 1 : 5000,
b) B.2 Hlavní výkres, 1 : 5000,
c) B.3 Doprava, 1 : 5000,
d) B.4 Vodní hospodářství, 1 : 5000,
e) B.5 Energetika a spoje, 1 : 5000,
f) B.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5000,
g) B.7 Výkres etapizace, 1 : 5000.
9. Ode dne účinnosti změny č. 1 ÚP Zdib (§ 55c stavebního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu)
platí nadále ÚP Zdib, pokud toto opatření obecné povahy, tj. změna č. 1, nestanoví jinak.

Odůvo d n ě n í
Odůvodnění změny č. 1 obsahuje textovou a grafickou část takto:
A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1. Textová část odůvodnění územně plánovací dokumentace změny č. 1 zpracovaná projektantem v rozsahu části II odst. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jako samostatná část
změny č. 1 označená jako „TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO
PLÁNU ZDIB“ je nedílnou součástí tohoto odůvodnění.
2. Postup při pořizování změny č. 1 územního plánu Zdib
Změna č. 1 územního plánu Zdib byla pořízena na základě zprávy o uplatňování územního
plánu Zdib za období od jeho vydání dne 12. října 2010 v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zá–2–
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kona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., obsahující pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP
Zdib.
Pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Zdib v uplynulém období od jeho vydání dne
12. října 2010 (dále také jen „Zpráva“) schválilo Zastupitelstvo obce Zdiby usnesením č. 1/3/2015
ze dne 18. března 2015 a na základě ní schválilo pořízení změny č. 1 územního plánu Zdib podle
§ 55 odst. 1 stavebního zákona Zastupitelstvo obce Zdiby usnesením č. 12/1/17 ze dne 25. ledna
2017 podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) stavebního zákona z vlastního podnětu, a současně
pověřilo Ing. Jiřího Žáčka, místostarostu obce, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny
č. 1 jako tzv. „určený zastupitel“ ve smyslu § 47 a násl. stavebního zákona (dále jen „určený zastupitel“).
Pořizovatelem Zprávy a změny č. 1 byl 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.,
IČO 27101053, jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti
Ministerstva vnitra v územním plánování č. 800017664 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání
a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení Zprávy schválilo Zastupitelstvo obce Zdiby usnesením č. 1/3/2015 ze dne 18. března 2015 a na pořízení změny č. 1
schválilo Zastupitelstvo obce Zdiby usnesením č. 12/1/17 ze dne 25. ledna 2017 podle § 6 odst. 6
písm. b) stavebního zákona.
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 18. března 2015 oznámil Obecní úřad Zdiby veřejnou vyhláškou čj. 2015/030/Vj ze dne 16. dubna 2015 občanům obce Zdiby, fyzickým
a právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbám na
území obce Zdiby, orgánům veřejné správy a oprávněným investorům, možnost podávání návrhů
na pořízení změny ÚP Zdib, resp. návrhů na provedení změn v území oproti platnému ÚP Zdib.
Ve stanovené lhůtě, tj. do dne 4. června 2015, bylo uplatněno celkem 278 návrhů, o kterých rozhodlo Zastupitelstvo obce Zdiby usnesením č. 1/11/15 ze dne 9. listopadu 2015 a schválilo stejným usnesením zařadit do Zprávy 109 návrhů na pořízení změny územního plánu, jimž bylo vyhověno nebo částečně vyhověno, zbývajícím 168 návrhům nebylo vyhověno a 2 návrhy byly vzaty
na vědomí. Ihned po rozhodnutí Zastupitelstva obce Zdiby o návrzích na pořízení změny ÚP, byli
jejich navrhovatelé Obecním úřadem Zdiby informováni o výsledku jednání zastupitelstva v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona jednotlivě dopisy ze dne 1. prosince 2015.
Při pořizování Zprávy, návrhu a vydávání změny č. 1 bylo postupováno podle § 55 odst. 1 stavebního zákona s použitím § 47 odst. 1 až 5 stavebního zákona v etapách „zpráva o uplatňování“
a „návrh“ obdobně podle ustanovení § 50 až 54 stavebního zákona. Zpracování variantního řešení
návrhu změny č. 1 nebylo pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Zprávy požadováno.
Návrh Zprávy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 zpracoval podle předchozího usnesení Zastupitelstva obce Zdib č. 1/11/15 ze dne 9. listopadu 2015 pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Jiřím Žáčkem, podle § 47 odst. 1 s použitím § 55
odst. 1 stavebního zákona, a doručil ji veřejnou vyhláškou čj. 1621/2015 ze dne 17. prosince
2015 s jejím vystavením k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky podle § 20 odst. 1 stavebního zákona, a to od 23. prosince 2015 do 21. ledna 2016, a současně ji pořizovatel zaslal jednotlivě subjektům uvedeným v § 47 odst. 2 stavebního zákona v příloze oznámení pořizovatele čj. 1622/2015 ze dne 17. prosince 2015.
Na základě výsledků projednání, tj. vyhodnocení uplatněných vyjádření, stanovisek, podnětů
a připomínek k návrhu Zprávy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Jiřím Žáčkem, upravil pořizovatel návrh
Zprávy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 a předložil jej dne 18. dubna 2016 ke schválení Zastupitelstvu obce Zdiby.

–3–
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib

Zprávu o uplatňování územního plánu Zdib za období od vydání dne 12. října 2010, jejíž
součástí byly pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Zdib, schválilo Zastupitelstvo
obce Zdiby usnesením č. 1/12/16 ze dne 21. prosince 2016 podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47
odst. 5 ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona a dne 28. prosince 2016 byla předána obci
Zdiby pro zhotovitele, společnosti SAUL s.r.o., IČO 43224229.
Návrh změny č. 1 zhotovila v listopadu 2017 společnost SAUL s.r.o., IČO 43224229, projektantem Ing. arch. Jiřím Plašilem, autorizovaným architektem ČKA 01603, na základě schválené Zprávy a podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. a dne 19. prosince 2017 jej předala pořizovateli.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj území (dále také jen „VVURÚ“)
zhotovila v listopadu 2017 společnost ECODIS s.r.o., Na Dlouhém lánu 16, 160 00 Praha 6, IČO
24818771, Ing. Romanem Kovářem, PhD., držitelem autorizace MŽP v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí čj. 12060/ /1834/OPVŽP/01, prodloužené čj. 13109/ENV/15 s platností do
31. prosince 2021, na základě schválené Zprávy, přílohy stavebního zákona (část A VVURÚ)
a přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (části B až F VVURÚ) a dne 23. listopadu 2017 bylo předáno pořizovateli.
Společné jednání o návrhu změny č. 1 a VVURÚ se podle § 50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo dne 10. ledna 2018 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zdiby, Průběžná
11, Zdiby, a oznámeno bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Zdiby a sousedním obcím
jednotlivě pořizovatelem oznámením čj. 3549/2017/OÚ ze dne 19. prosince 2017. Současně pořizovatel doručil návrh změny č. 1 veřejnou vyhláškou čj. 3550/2017/OÚ ze dne 19. prosince 2017
a zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí minimálně po dobu 30 dnů, a to od 27. prosince
2017 do 9. února 2018 formou nahlédnutí do tištěného vyhotovení na obecním úřadu nebo do
elektronické prezentace na stránkách obce či výkonného pořizovatele PRISVICH, s.r.o.
Krajskému úřadu Středočeského kraje, jako nadřízenému orgánu a orgánu posuzování vlivů na
životní prostředí, byla k posouzení podle § 50 odst. 5 až 7 stavebního zákona předána dne
21. prosince 2017 dokumentace návrhu změny č. 1 spolu s VVURÚ podle § 50 odst. 2 stavebního
zákona v příloze dopisu pořizovatele čj. 2017/169/Vi ze dne 21. prosince 2017.
Pro fázi společného jednání bylo pořizovatelem stanoveno, že stanoviska a připomínky k návrhu
změny č. 1 a VVURÚ je možné uplatňovat nejpozději do dne 9. února 2018. Po skončení lhůty
pořizovatel došlé stanoviska a připomínky a žádost o vydání stanoviska k návrhu koncepce,
čj. 2018/046/Vi ze dne 2. března 2018, podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, doručil dne 5. března 2018 Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podle § 50 odst. 5 stavebního zákona jako
příslušnému úřadu k posuzování vlivů na životní prostředí.
Pořizovatelem byly podle § 50 odst. 7 stavebního zákona dne 16. května 2018 doručeny Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
úřad“) jako nadřízenému orgánu pro obce v příloze dopisu pořizovatele čj. 2018/071/Vi ze dne
16. května 2018 stanoviska a připomínky uplatněné při společném jednání podle § 50 odst. 2 a 3
stavebního zákona se žádostí o vydání stanoviska podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, který vydal stanovisko čj. 072618/2018/KUSK ze dne 8. června 2018 se závěrem, že „neshledal žádné
rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu“.
Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území podle § 51 odst. 1 stavebního zákona provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem, místostarostou obce Ing. Jiřím Žáčkem, a na základě závěrů uvedených ve „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib“ zpracoval pořizovatel „Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib po společném jednání“ a předal je dne
2. července 2018 společnostem SAUL s.r.o. a ECODIS s.r.o., k provedení úpravy návrhu změny
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č. 1 a VVURÚ před veřejným projednáním. Ke společnému jednání uplatnily právnické a fyzické osoby 64 připomínek. Dotčené orgány uplatnily celkem 12 stanovisek.
Úpravu návrhu změny č. 1 provedl v červenci 2018 zhotovitel, společnost SAUL s.r.o., projektantem Ing. arch. Jiřím Plašilem, na základě pokynů pro úpravu návrhu změny č. 1 po společném
jednání a dne 9. července 2018 jej předal pořizovateli. Ve stejném termínu bylo dopracováno vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 ÚP Zdiby na udržitelný rozvoj území podle požadavků orgánu
posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, dle stanovisek odboru
životního prostředí a zemědělství, čj. 040771/2018/KUSK ze dne 26. března 2018 a čj. 059732/
/2018/KUSK ze dne 24. května 2018 (uvedená pod poř. č. 5a a 5b vyhodnocení společného jednání návrhu změny č. 1), s tím, že toto dopracované VVURÚ musí před vydáním stanoviska podle
§ 50 odst. 5 stavebního zákona projít fází veřejného projednání podle § 52 stavebního zákona.
Veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu změny č. 1 a dopracovaného vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozbor území (oboje z 07/2018) podle § 52 odst. 1 stavebního zákona s výkladem projektanta zhotovitele, Ing. arch. Jiřího Plašila, nařídil pořizovatel podle § 22 odst. 1 stavebního zákona na den 9. srpna 2018 v 16:00 hodin ve Společenském domě ve Veltěži, Průběžná
114, Zdiby. Veřejné projednání bylo oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Zdiby
a sousedním obcím jednotlivě pořizovatelem oznámením čj. 2075/18 ze dne 4. července 2018.
Současně pořizovatel doručil návrh změny č. 1 a VVURÚ veřejnou vyhláškou čj. 2074/18 ze dne
4. července 2018 a zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí minimálně po dobu 30 dnů, a to
od 10. července 2018 do 16. srpna 2018. Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce
přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Jiřím Žáčkem, vyhodnotil podle § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky veřejného projednání a konstatoval, že ve stanovené lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 16. srpna 2018, bylo uplatněno
98 námitek dotčenými osobami (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a bylo uplatněno 10 připomínek subjekty uvedenými v § 172 odst. 4 správního řádu, právnickými a fyzickými osobami. Dotčené orgány uplatnily celkem 5 stanovisek podle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
K uplatněným námitkám a připomínkám zpracoval pořizovatel s ohledem na veřejné zájmy
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny
č. 1 a VVURÚ a doručil jej v příloze dopisu čj. 2018/127/Vi ze dne 3. září 2018 dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení,
uplatnily stanoviska s tím, že pokud dotčený orgán či krajský úřad neuplatní stanovisko v uvedené
lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnily
stanovisko pouze 2 dotčené orgány, ostatní nikoliv. V uplatněných stanoviskách vyjádřily dotčené
orgány svůj souhlas s návrhem pořizovatele, ostatní dotčené orgány vyjádřily svůj souhlas mlčky.
Na základě výsledků veřejného projednání byly pořizovatelem stanoveny „Pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Zdib před vydáním“ k provedení nepodstatné úpravy návrhu změny č. 1 před vydáním, kterou provedl projektant k podání návrhu na vydání změny č. 1.
Protože se v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona nejedná o podstatnou úpravu návrhu změny
č. 1 po veřejném projednání, ale pouze zpřesnění textové a grafické části návrhu změny č. 1 nenařídil pořizovatel opakované veřejné projednání.
Upravený návrh změny č. 1 z července 2018 pořizovatel dne 26. září 2018 předložil společně
s odůvodněním a návrhem na vydání změny č. 1 Zastupitelstvu obce Zdiby podle § 54 odst. 1
stavebního zákona.
3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 1 s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 1 s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením
vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1 PÚR ČR, schvá-
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lené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR ČR“), a soulad se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, účinnými dne 22. února 2012, ve znění
1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018 (dále je „ZÚR
Středočeského kraje“), jako územně plánovací dokumentací vydanou Zastupitelstvem Středočeského kraje, přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly B „VYHODNOCENÍ SOULADU
S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 1.
Regulační plán není pro území obce Zdiby Středočeským krajem vydán, ZÚR Středočeského kraje nevymezily žádnou plochu či koridor, ve kterých by rozhodování o změnách v území bylo podmíněno vydáním regulačního plánu.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 1 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizace č. 1, a v souladu se ZÚR Středočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací.
4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 1 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 návrhu změny č. 1 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území
přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly C „VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 1 územního plánu.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 1 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 1 s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 1 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly D „VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ“ textové části odůvodnění
návrhu změny č. 1.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 1 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů.
6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 1 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]
Soulad návrhu změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů přezkoumal pořizovatel
s použitím kapitoly E „VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 1.
Při pořizování návrhu změny č. 1 byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily
ve svých stanoviscích, a to zejména při společném jednání. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Jiřím Žáčkem, vyhodnotil uplatněné stanoviska a učinil závěry, které podle jejich charakteru promítl v procesu pořizování do pokynů pro úpravu návrhu změny č. 1
po společném jednání. Podle těchto pokynů byl návrh změny č. 1 upraven a dán do souladu
s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů a předložen při veřejném projednání podle § 52 odst. 1 stavebního zákona dne 9. srpna 2018.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 z 07/2018 byly pořizovatelem stanoveny pokyny k nepodstatné úpravě návrhu změny č. 1 před vydáním spojené se zapracováním výsledků návrhů rozhodnutí o námitkách a návrhů vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a dne 24. září 2018 předány zhotoviteli návrhu
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změny č. 1, firmě SAUL s.r.o. Nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 provedl projektant v září
2018, a takto byl návrh změny č. 1 z 09/2018 předložen Zastupitelstvu obce Zdiby dne 26. září
2018 k vydání.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako „Vyhodnocení společného jednání
o návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib“, „Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib po společném jednání“, „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního
plánu Zdib“ a „Pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib před vydáním“, které jsou součástí dokladů o pořizování a vydání změny č. 1 Zdib.
Při pořizování návrhu změny č. 1 ÚP Zdib nebyly řešeny žádné rozpory postupem podle § 136
odst. 6 správního řádu.
Formou žádosti o změnu stanoviska požádal pořizovatel dopisem čj. 2018/056/Vi ze dne 9. dubna
2018 Krajský úřad Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu (orgán ZPF) o přehodnocení nesouhlasného stanoviska se zastavitelnou plochou lokality Z67, jak bylo uvedeno v koordinovaném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, ředitele krajského úřadu, čj. 154657/2017/KUSK
ze dne 7. února 2018, ke společnému jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Zdib z listopadu 2017.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve změně stanoviska orgánu ZPF, čj. 046195/2018/KUSK ze dne 26. dubna 2018, vyslovil souhlas se zastavitelnou
plochou lokality Z67 za podmínek, které byly zapracovány do „Pokynů pro úpravu návrhu změny
č. 1 územního plánu Zdib po společném jednání“, podle kterých byl zpracován návrh změny č. 1
pro veřejné projednání konané dne 9. srpna 2018.
Formou dohodovacího jednání, uskutečněného dne 7. března 2018 na Městském úřadu Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního prostředí, bylo projednáno nesouhlasné stanovisko
orgánu ochrany přírody Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního
prostředí, oddělení ekologie krajiny, lesa a zemědělství, čj. OŽP-5233/2018 HUBHA ze dne 17. ledna 2018, doplněné pod čj. OŽP-6043/2018 HUBHA ze dne 18. ledna 2018, uplatněné ke společnému jednání o návrhu změny č. 1, jehož závěry byly na základě „Pokynů pro úpravu návrhu
změny č. 1 územního plánu Zdib po společném jednání“ zapracovány do návrhu změny č. 1 před
jeho veřejným projednáním dne 9. srpna 2018.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 1 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
7. Zpráva o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona]
Na základě Zprávy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 schválené dne 21. prosince 2016
byla společně s návrhem změny č. 1 zpracována v listopadu 2017 společností ECODIS s.r.o. dokumentace „Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj území“ podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a tato vystavena ve fázi společného jednání. Po společném jednání byla dokumentace VVURÚ na základě pokynů pořizovatele upravena a v červenci 2018 dopracován a vystavena ve fázi veřejného projednání společně s upraveným a posouzeným návrhem změny č. 1.
Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území obsahuje textová část odůvodnění návrhu změny č. 1 v kapitole F „ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ zpracovaná projektantem.
Závěry vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj území byly na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 promítnuty pořizovatelem do „Pokynů
pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 před vydáním“, a to zejména na základě stanoviska
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Krajského úřadu Středočeského kraje jako příslušného dotčeného orgánu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, čj. 110935/2018/KUSK ze dne 12. září 2018, které z důvodu dopracování
VVURÚ a jeho projednání bylo vydáno až po veřejném projednání, nikoliv ve fázi společného
jednání, jak je předpokládáno v § 50 odst. 5 stavebního zákona.
Podmínky pro fázi vydání a uplatňování změny č. 1 ÚP Zdib, uvedené v souhlasném stanovisku orgánu posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu změny č. 1, čj. 110935/2018/KUSK
ze dne 12. září 2018, byly na základě jejich vyhodnocení a závěrů pořizovatele promítnuty do
„Pokynů pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 před vydáním“ nebo již byly zapracovány do
návrhu změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání. Návrh změny č. 1 byl upraven projektantem
před podáním návrhu na vydání změny č. 1 podle § 51 odst. 1 stavebního zákona.
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na životní prostředí bylo
zohledněno tak, že podmínky, které lze ve změně č. 1 dle § 43 stavebního zákona akceptovat,
z hlediska jejich charakteru a podrobnosti, byly zapracovány do textové a grafické části návrhu
změny č. 1. Splnění povinnosti zohlednění požadavků a podmínek dle § 10g odst. 4 zákona č. 100/
/2001 Sb., vyplývajících ze stanoviska k vyhodnocení na životní prostředí a veřejné zdraví, bude
uvedeno v usnesení Zastupitelstva obce Zdiby o vydání změny č. 1 ÚP Zdib, které bude společně
se změnou č. 1 zveřejněno podle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.
ZÁVĚR: Změna č. 1 byla vyhodnocena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 19
odst. 2 stavebního zákona a orgán posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vydal
souhlasné stanovisko s podmínkami pro fázi vydání a uplatňování změny č. 1, které byly respektovány a do návrhu změny č. 1 zapracovány.
8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona [§ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona]
Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
čj. 110935/2018/KUSK ze dne 12. září 2018, jako příslušného úřadu k posouzení vlivů provádění
změny č. 1 na životní prostředí dle ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb., tvoří samostatnou přílohu k tomuto bodu připojenou k odůvodnění a ve vyhodnocení veřejného projednání o návrhu
změny č. 1 Zdib je pořizovatelem uvedeno pod položkou poř. č. 1b.
ZÁVĚR: K návrhu změny č. 1 bylo v průběhu řízení o vydání změny č. 1 vydáno souhlasné stanovisko krajského úřadu k posouzení vlivů provádění návrhu změny č. 1 ÚP Zdib na životní
prostředí a veřejné zdraví podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb.
9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly [§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona]
Na podkladě předloženého návrhu změny č. 1 z 07/2018 a dopracovaného vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj území z 07/2018, jehož součástí bylo podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 ÚP Zdib na životní prostředí,
zpracované podle přílohy stavebního zákona Ing. Romanem Kovářem, PhD., autorizovanou osobou
podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provádění změny č. 1
ÚP Zdib na životní prostředí, čj. 110935/2018/KUSK ze dne 12. září 2018, podle § 50 odst. 5
stavebního zákona, jako příslušný úřad podle § 20 písm. b) a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se navrhují
podmínky pro fázi vydání a uplatňováni změny č. 1.
Podmínky pro fázi vydání a uplatňování změny č. 1, uvedené v souhlasném stanovisku k jeho
návrhu z 07/2018, byly na základě jejich vyhodnocení a závěrů pořizovatele promítnuty do „Pokynů pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 před vydáním“ a návrh změny č. 1 byl podle
nich upraven před podáním návrhu na vydání dne 26. září 2018.
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Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo zohledněno tak, že podmínky, které lze v územně plánovací dokumentaci změny č. 1 akceptovat z hlediska jejich charakteru a podrobnosti, byly zapracovány do textové a grafické části návrhu změny č. 1. Požadavek na
zohlednění ostatní podmínek při řešení záměrů v následných podrobnějších dokumentacích je uveden v usnesení č. 2/10/18 Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 4. října 2018 o vydání změny č. 1
v souladu s § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., které bude zveřejněno společně s vydanou změnou č. 1 územního plánu Zdib.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 1 zohlednil všechny požadavky a podmínky stanoviska krajského úřadu
k posouzení vlivů provádění změny č. 1 na životní prostředí dle ust. § 10i zákona č. 100/2001 Sb.
10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [§ 53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona]
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění
návrhu změny č. 1 v kapitole I „KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ“.
11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [§ 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona]
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 1 v kapitole J
„VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH“.
12. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib z července
2018 konanému dne 9. srpna 2018 a jejich odůvodnění
Rozhodnutí o námitkách je vzhledem k svému rozsahu zpracováno samostatně jako příloha
pod označením „Bod 12 odůvodnění OOP č. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH“ tohoto odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP.
Poučení:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 správního řádu).
13. Vyhodnocení připomínek uplatněných ke společnému jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
z listopadu 2017 konanému dne 10. ledna 2018
Vyhodnocení připomínek je vzhledem k svému rozsahu zpracováno samostatně jako příloha
pod označením „Bod 13 odůvodnění OOP č. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ“ tohoto odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP.
14. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
z července 2018 konanému dne 9. srpna 2018
Vyhodnocení připomínek je vzhledem k svému rozsahu zpracováno samostatně jako příloha
pod označením „Bod 14 odůvodnění OOP č. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP“ tohoto odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP.
B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafickou část odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib tvoří výkresy
a) D.1 Koordinační výkres, 1 : 5000,
b) D.3 Výkres záborů půdního fondu, 1 : 5000,
b) D.4 Výkres doplněných ploch, 1 : 5000, který zobrazuje pouze plochy nově doplněné změnou
č. 1 a byl do odůvodnění doplněn na základě požadavku ze strany obce.
které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib.

–9–
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib

Poučení:
Proti opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP, tj. proti změně č. 1 územního plánu Zdib, nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
* * *
Jan Tvrdý v. r.
starosta obce

Ing. Jiří Žáček v. r.
místostarosta obce
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12. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib z července
2018 konanému dne 9. srpna 2018 a jejich odůvodnění
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. 2074/18 ze dne 4. července 2018, návrh změny č. 1
ÚP Zdib z července 2018 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP
Zdib na den 9. srpna 2018 od 16:00 hodin podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného
projednání se vyjma zástupců pořizovatele, projektanta, zhotovitele a výkonného pořizovatele,
nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 16. srpna 2018, obdržel dle § 52
odst. 3 stavebního zákona, 98 námitek dotčených osob vymezených v § 52 odst. 2 stavebního zákona, tj. vlastník pozemku a stavby dotčené návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, uvedených pod pořadovým čísly 7 až 104 vyhodnocení veřejného projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib z července 2018.
Zastupitelstvo obce Zdiby jako příslušný správní orgán podle § 172 odst. 5 správního řádu rozhodlo svým usnesením č. 2/10/18 ze dne 4. října 2018 o námitkách uplatněných k veřejnému
projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 1 ÚP Zdib z července 2018 a dopracovanému vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z července 2018 a jejich odůvodnění
zpracované s ohledem na veřejné zájmy pořizovatelem, Obecním úřadem Zdiby, ve spolupráci
s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Jiřím Žáčkem podle § 53 odst. 1 stavebního zákona, takto:

ROZH O D N U T Í O NÁM I T K Á C H

k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib
a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z července 2018
konanému dne 9. srpna 2018 a jejich odůvodnění
námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
A.B.E. kontrakt, s.r.o.,
IČO 25144693,
Ke Zdibsku 66,
250 66 Zdiby
(č. 7; D 23. 7. 2018;
čj. 2238/18)

Zapracování připomínek ke změně č. 1 ÚP Zdib, pozemek
parc. č.: 215/1, 215/2, 215/3, 213/2, 214/2, 214/4, 214/5, 214/6
a st. parc.: 316, 317/1, 318, 319, 320 vše v kat. úz. Zdiby (okr.
Praha-východ).
Žádáme Vás jako vlastníci pozemků o zapracování níže uvedených připomínek do změny č. 1 ÚP Zdib (dále jen „ÚP“) pro pozemek parc. č.: 215/1, 215/2, 215/3, 213/2, 214/2, 214/4, 214/5,
214/6 a st. parc. č.: 316, 317/1, 318, 319, 320 vše v kat. úz. Zdiby:
1. Pozemkům bylo v projednávaném „ÚP“ přiřazeno využití
„OM“ – občanské vybavení, komerční malá a střední, bez bližší specifikace výškové hladiny, která je uvedena v okolních
plochách „OM“. Vzhledem ke stávající výškové hladině okolní
zástavby objektů, která značně převyšuje 7,5 m, požadujeme
zachovat výškovou hladinu 12 m;

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.

1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky
prostorového uspořádání plochy
s využitím OM – občanské vybavení
– komerční zařízení malá a střední
kapitoly Af „Stanovení podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu
Změny č. 1 jsou stanoveny pouze
pro rozvojové plochy Z16, Z17, P3
a P6. Pro ostatní plochy s využitím
OM (stav i návrh) není prostorové
uspořádání stanoveno a jejich doplnění do ÚP Zdib nebylo Zprávou
požadováno. V jednotlivých případech stavebních záměrů budou podmínky prostorového uspořádání stanoveny při jejich umisťování.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
2. Část pozemku parc. č. 215/2 je „vklíněna“ mezi stávající admi- 2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnení: Pozemek parc. č.
nistrativní objekt a motorest „Stará pošta“ a nově vyznačenou
plochu „OM“, viz níže přiložený obrázek, bez funkčního vy215/2, k. ú. Zdiby, je dle KN druužití dané části pozemku. Z důvodu využití zmiňované „vklíhem pozemku „ostatní plocha“ se
něné“ části pozemku žádáme o přiřazení využití „OM“ podle
způsobem využití „ostatní komunivyznačení na obrázku.
kace“, a tak je tento pozemek i
Děkujeme za zapracování všech výše uvedených připomínek a
v současnosti využíván. Není důvod
zpětné písemné informování o jejich akceptaci ve změně ÚP č. 1
pro změnu využití části pozemku
Zdib.
parc. č. 215/2, která nebyla požadoV případě bližších informací a dotazů, kontaktujte pana Ing. Převána Zprávou ani Pokyny po SJ
mysla Vodičku, tel.: 602370084, e-mail:
a byla vznesena dodatečně až při
premysl.vodicka@baracom.cz.
veřejném projednání.
AUTO PALACE PRAHA k.s.,
IČO 17048052,
Na Chodovci 2457/1, 141
00 Praha 4
(č. 8; D 16. 8. 2018;
čj. 2531/2018)

Námitky vlastníka dotčených pozemků k „Návrhu č. 1 na
změnu ÚP Zdib“ po jeho veřejném projednání
Dne 9. 8. 2018 proběhlo, resp. mělo proběhnout ve Společenském domě ve Veltěži veřejné projednáni návrhu č. 1 změny ÚP
obce Zdiby a vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj
území (dále jako „změna ÚP“). Přestože jednání bylo starostou
a místostarostou Zdib z důvodu nevyhovujícího prostoru ukončeno předtím, než bylo zahájeno veřejné projednání změny ÚP a k
veřejnému projednání změny ÚP tak fakticky vůbec nedošlo, podává společnost AUTO PALACE PRAHA k.s. z opatrnosti tyto
námitky v zákonné lhůtě pro jejich podání po veřejném projednání změny ÚP, tedy do 7 dnů od konání jednání o veřejném projednání změny ÚP.
Společnost AUTO PALACE PRAHA k.s. (dále jen „APP“) jako vlastník pozemků p. č. 121/1, 130/35, 130/36, 488/5, 501/3 a
559 v k. ú. Zdiby, které se nacházejí v lokalitě, ve změně ÚP
označené jako „plocha Z19“ tímto v zákonné lhůtě podává ve
smyslu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona níže uvedené námitky proti změně ÚP po jejím veřejném projednání.
Procesní námitky k průběhu veřejného projednání:
1. Společnost APP je toho názoru, že 9. 8. 2018 veřejné projednání o změně ÚP neproběhlo, přestože starosta pan Tvrdý a
místostarosta pan Žáček na jednání prohlásili, že veřejné projednání proběhlo. Na jednání 9. 8. 2018 vůbec nedošlo k projednávání jednotlivých bodů změny ÚP a účastníci jednání,
mezi kterým byl i zástupce společnosti APP, vůbec nebyli seznámeni a nemohli se vyjádřit k jednotlivým návrhům v rámci
změny ÚP. Pro práva společnosti APP je tato skutečnost klíčová, neboť společnost APP je jedním z vlastníků pozemků v k.ú.
Zdiby, kteří jsou změnou ÚP dotčeni nejvíce, a to výrazně negativním způsobem. Společnost APP je proto toho názoru, že
veřejné projednání změny ÚP dle § 52 odst. 1 stavebního zákona dne 9. 8. 2018 neproběhlo, a proto ani nezačala běžet lhůta
pro podání námitek či připomínek ke změně ÚP dle § 52 odst.
3 stavebního zákona.
2. Společnost APP dále požaduje, aby proběhlo nové, řádné veřejné projednání změny ÚP, přičemž následně poběží nová,
zákonná sedmidenní lhůta pro podání námitek a připomínek ke
změně ÚP. Společnost APP má velký zájem na tom, aby byly
projednány změny ÚP týkající se ploch Z19, zejména ty
změny, které byly do změny ÚP doplněny až poté, co společnost APP v únoru 2018 podala připomínky ke změně ÚP.
Obsahové námitky ke změně ÚP:
1. Předmětem změny ÚP je mimo jiné stanovení prostorových
požadavků na plochu označenou jako Z19 s využitím OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá.
Doplňuje se text v tomto znění:
„pro plochu Z19:

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
Pozemky parc. č. 121/1, 130/35,
130/36, 488/5, 501/3 a 559, k. ú. Zdiby, ve vlastnictví podatele námitky, leží v zastavitelné ploše Z19 s využitím
jako plocha OK – občanské vybavení
– komerční zařízení plošně rozsáhlá
vymezené takto v ÚP Zdib, jejíž podmínky využití byly návrhem Změny č. 1
změněny. ÚPD charakteru ÚP je dynamicky se měnící rozvojovou dokumentací obce, která se musí přizpůsobit v čase jejím potřebám a nelze ji v
žádném případě považovat za nějaký
stabilní „kamenný“ dokument, který
odráží trvale stav při jejím vydání. Již
proto je v § 55 odst. 1 stavebního zákona pořizovateli uloženo předložit
každé čtyři roky zastupitelstvu obce
zprávu o uplatňování ÚP a podkud je
třeba ÚP změnit, může zpráva o uplatňování obsahovat pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP, a to je případ
návrhu Změny č. 1, který byl na základě Zprávy schválené Zastupitelstvem
obce Zdiby dne 21. 12. 2016 zpracován. Zprávou bylo požadováno, právě
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
– minimální % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku – 20
%, zeleň v rámci plochy Z19 situovat zejména podél jižní a západní hranice plochy;
– zástavba plochy Z19 musí mít přiměřený hmotový rozsah vůči
okolní zástavbě;“.
Doplnění prostorových regulativů je odůvodněno požadavkem
obce – viz str. 78 odůvodnění změny ÚP.
a) Společnost APP je toho názoru, že zpracovaný návrh změny
ÚP nerespektuje stávající prostorové uspořádání stanovené
platným ÚP Zdib. Kromě již stanovených regulativů (maximální výška stavby nad rostlým terénem 13 m, maximální %
zastavěných ploch vzhledem k celkové ploše a maximální výška stavby u stávajících ploch areálů obchodu a služeb) byly navíc stanoveny prostorové regulativy týkající se hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě. Zpřísnění této regulace znehodnocuje pozemky APP a ohrožuje legitimní očekávání APP týkající se hodnoty pozemků.
b) Požadavek „zástavba plochy Z19 musí mít přiměřeného
hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ je zcela nekonkrétní,
neboť není zřejmé, jakou „okolní zástavbu“ má změna ÚP na
mysli, zda se jedná o přímé či nepřímé sousedství. V přímém
sousedství se nachází plochy OK (jižně), které jsou z hlediska
velikosti ve vztahu k ploše Z19 maximálně třetinové, a plochy
NZ (zemědělské plochy), které jsou nezastavitelné. Nepřímo s
plochou Z19 sousedí také plocha SV – smíšená obytná venkovská.
c) Požadavek na hmotový rozsah obdobný okolní zástavbě je
irelevantní a nesplnitelný, neboť:
– plocha NZ je plochou nezastavitelnou, kde se žádná „okolní zástavba“ nevyskytuje a nemůže být ani navrhována;
– plochy OK jsou již zastavěny stavbami, které ale musí odpovídat měřítku velikosti své plochy, která je oproti ploše Z19 třetinová;
– plocha SV je plochou, která má úplně odlišné využití a nelze
hmotově srovnávat zástavbu v ploše „venkovského bydlení“ a
zástavbu v ploše „komerční zařízení plošně rozsáhlá“;
– nelze opomenout, že samotný název plochy OK – komerční zařízení plošně rozsáhlá předpokládá jiny plošný rozsah, tedy i
rozsah hmotový, neboť celková hmota souvisí i s velikostí plochy záměru. ÚP Zdib v případě požadavku na „malá a střední
zařízení“ stanovil plochu OM – občanská vybavení – komerční
zařízení malá a střední. Pokud tedy byl záměr omezit zástavbu
na předmětných pozemcích, pak jej nelze omezit ve vazbě na
okolní zástavbu. Navíc dle ustanovení § 20 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb. se při rozhodování v území automaticky předpokládá posouzení souladu navržené stavby s ohledem na souvislosti a charakter území. Tento požadavek nemůže suplovat ÚP,
a to s ohledem na svoji podrobnost v porovnání s podrobností
dokumentace pro územní rozhodnutí.
d) Co se týče minimální % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku, společnost APP považuje 20 % zeleně za zcela přiměřené vzhledem k rozsahu projektu „Areál Mazda Zdiby“, pro
která společnost APP získala platná správní povolení. Přesto se
společnost APP domnívá, že stávající úprava aktuálního ÚP
obce Zdiby je ohledně % zeleně v této lokalitě dostatečná a není třeba v tomto ohledu přijímat žádné změny ÚP. Společnost
APP v žádném případě nesouhlasí s tím, aby % zeleně bylo ve
změně ÚP pro plochu Z19 zvyšováno nad navrhovaných 20 %.
Společnost APP požaduje, aby pořizovatel změny ÚP respektoval stávající parametry v daném území označeném jako Z19, a to jak ohledně % zeleně, tak podmínek pro zástav-

ve vztahu pouze k ploše Z19, „…prověřit možnosti doplnění podmínek využití (regulativy) zastavitelné plochy
Z19 pro občanské vybavení – komerční zařízení plošné rozsáhlá (OK) s
ohledem na okolní obytnou zástavbu a
nemovité kulturní památky tak, aby při
zachování stávající maximální výšky
stavby nad rostlým terénem bylo určeno jasné nastavení % zastavěnosti, %
zeleně s vymezením zastavěné plochy
tak, že její součástí je plocha
zpevněná, jakož i výslovným stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči okolní zástavbě…“, tento přístup nelze považovat
za diskriminační, ale za důvodný, protože se jedná o největší zastavitelnou
plochu o výměře 15,2 ha vymezenou
v ÚP Zdib. Velkému plošnému rozsahu plochy Z19 odpovídá také podmínka návrhu Změny č. 1 na zpracování
ÚS pro tuto plochu při respektování
podmínek pro její pořízení uvedené
v kapitole Ak „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené
lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti“
textové části návrhu Změny č. 1. Lhůta
72 měsíců, tj. 6 let, pro vložení dat o
ÚS do evidence územně plánovací činnosti, se vzhledem k charakteru a složitosti řešení ÚS plochy Z19 jeví jako
přiměřená a budoucí využití území nezatěžující.
Pořizovatel na základě vyhodnocení
výsledků veřejného projednání návrhu
Změny č. 1 a VVURÚ, zejména stanovisek dotčených orgánů a při respektování opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na
životní prostředí uvedených v čl. 191
písm. i) textové části ZÚR, stanovil v
Pokynech pro nepodstatnou úpravu
návrhu Změny č. 1 před vydáním, že
podmínky plochy Z19 s využitím OK
budou vráceny před vydáním zastupitelstvem obce do stavu návrhu Změny
č. 1 (11/2017) projednaného v rámci
společné jednání. Nepodstatná úprava
proto, že podmínky pro využití plochy
OK v rámci zastavitelné plochy Z19
byly projednány ve fázi společného
jednání a podatelem připomínkovány,
nejedná se proto o nově nastavenou
regulaci využití plochy Z19.
Podatel namítá navržené požadavky
na změnu ÚP Zdib v lokalitě Z19 za
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bu plochy Z19. Stanovený požadavek „zástavba plochy Z19
musí mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“
je zcela nejasný a dopředu neodhadnutelný a nesplnitelný.
2. Předmětem změny ÚP je dále požadavek provést při změně v
území plochy Z19 ÚS.
Tento požadavek byl do změny ÚP doplněn až po odeslání připomínek APP ke změně ÚP. Navržená podmínka provedení
ÚS je požadována pouze pro lokalitu Z19, což společnost APP
považuje za diskriminující. Pokud bude požadavek schválen,
znamená to v zásadě omezení dispozice společnosti APP se
stávajícím povoleným projektem na pozemcích v ploše Z19
(byť i v interních stávající územní dokumentace a platného ÚP
obce Zdiby), a to po dobu pro vypracování ÚS, tedy až 72 měsíců, tedy až 6 let. Tato lhůta je navíc nepřiměřeně dlouhá, běžně aprobovaná délka lhůty pro vypracování ÚS činí dle ustálené judikatury 3-4 roky. Navrhovaná úprava změny ÚP ohledně
ÚS je nepřípustné omezení vlastnického práva stavebníka, zejména s ohledem na to, že podmínka vypracování ÚS je stanovena pouze pro lokalitu Z19 a žádnou jinou lokalitu v k.
ú. Zdiby.
Společnost APP proto žádá, aby ohledně tohoto bodu byla
zachována stávající úprava aktuálně platného ÚP a podmínka vypracování ÚS pro změny v lokalitě Z19 byla vypuštěna.
3. Společnost APP znovu upozorňuje, že předmětné pozemky,
jež jsou součástí změny ÚP (plochy Z19), jsou zatíženy platným územním rozhodnutím pro stavbu „Areál Mazda Zdiby“, které bylo vydáno dne 24. 10. 2006 pod čj. 823/
/R/St/2006 a nabylo právní moci dne 16. 2. 2007. Následně
bylo na stavby, které byly součástí územního rozhodnutí, vydáno stavební povolení, a to dne 16. 11. 2009 pod čj.
989/P/St/2009 a nabylo právní moci dne 8. 12. 2009. Platnost
stavebního povolení byla následně prodloužena až do 31. 12.
2017, přičemž v době platnosti stavebního povolení byla dne
15. 6. 2017 zahájena realizace staveb, které byly součástí
územního rozhodnuti a stavebního povolení. Výše uvedená
rozhodnutí jsou stále platná a při zpracování změny ÚP je musí
zpracovatel a pořizovatel respektovat. Z odůvodnění změny
ÚP totiž jednoznačně vyplývá, že zpracovatel a pořizovatel
změny ÚP se nezabýval existujícími rozhodnutími v území,
což je v rozporu s existujícím stavem, jak je uvedeno výše.
Změna ÚP by tak znamenala zásah do investičních záměrů,
a tedy poškození zájmů společnosti APP, které jsou založeny na platných limitech stávajícího ÚP Zdib.
4. Společnost APP se domnívá, že výše popsaná změna regulativů v lokalitě Z19, ve které se nacházejí pouze pozemky společnosti APP, je účelová s cílem poškodit společnost APP,
neboť v jiných lokalitách, kterých se změna ÚP týká, ke
zpřísňováni regulativů nedochází, nebo dochází ke zpřísňování v menším rozsahu, než je tomu u lokality Z19. Vlastníci
nemovitostí v jiných lokalitách tak budou zvýhodněni oproti
společnosti APP, neboť v jiných lokalitách zůstanou limity zástavby bez omezení, a tudíž tito vlastníci pozemků jako stavebníci nebudou nuceni přizpůsobovat své projekty změně ÚP. Ve
zdůvodnění změny ÚP je mj. uvedeno, že důvodem změny limitů v lokalitě Z19 je „...nepřipustit vznik objemově nevhodného využití této plochy v budoucnu...“. Tento argument společnost APP považuje za diskriminační, neboť APP na svým
pozemcích realizuje svůj projekt, pro který má platné stavební
povolení. Pokud chce pořizovatel změny ÚP zabránit výstavbě
„nevhodných“ staveb na území obce Zdiby, měl by se stejnou

nepřípustný retroaktivní zásah do
práv podatele ohrožující jeho stavební
záměr „Areál Mazda Zdiby“ v ploše
Z19, na který má platné a pravomocné
územní rozhodnutí. Tak to ovšem není,
protože návrh Změny č. 1 nezakládá
žádnou retroaktivitum, a není to ani
možné, stavební záměr podatele není
ohrožen. Podle § 43 odst. 5 stavebního zákona bude Změna č. 1 závazná
pro rozhodování v území, zejména pro
vydávání územních rozhodnutí, až po
nabytí účinnosti a na předchozí platné
a pravomocné územní rozhodnutí nemá dopad, ovšem pouze do doby jejich
změny, protože změna územního rozhodnutí musí být vydaná již v souladu
se Změnou č. 1.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
obezřetností do budoucna postupovat ve všech lokalitách dotčených změnou ÚP, neboť u všech stávajících projektů může
teoreticky v budoucnu dojít k jejich změně tak, že se z nich
změnou projektu stanou stavby objemově nevhodné.
Obecné námitky ke změně ÚP:
1. Jak společnost APP uvedla již ve svých připomínkách ke změně ÚP z února 2018, považuje změnu ÚP za nesystémovou,
protože neodráží veškeré plánované záměry, které se do platného ÚP Zdib promítnou v blízké budoucnosti, konkrétně plánovanou výstavbu tramvajové trasy v obci Zdiby. V této věci došlo v poslední době k posunu, neboť projekt (záměr) výstavby
tramvajové trati z Vozovny Kobylisy do Zdib schválila dne
28. 5. 2018 Rada Středočeského kraje a dne 17.7.2018 Rada
hl. města Prahy. Tyto informace jsou uvedeny rovněž na úřední desce obce Zdiby. V tomto kontextu považuje společnost
APP návrh na změnu ÚP za předčasný a nesystémový, neboť výstavba tramvajové linky bude znamenat potřebu významného zásahu do ÚP obce Zdiby. Pokud zastupitelstvo
obce Zdiby nyní schválí změnu ÚP, bude nepochybné, že změna ÚP je činěna zejména za účelem výrazného omezení dispozice společnosti APP s jejím projektem, pro který již má platná
správní povolení, a tím pádem i znehodnocení pozemků plochy
Z19 a celé investice společnosti APP v této lokalitě.
2. Společnost dále odkazuje na své další připomínky uvedené v
podání z února 2018, tedy zejména že navržená změna ÚP znamená „změnu pravidel v průběhu hry“, ze kterých společnost
APP vycházela při plánování této investice a snížení regulativů
lokalitě Z19 způsobí omezení volné dispozice APP s jejím projektem.
3. Společnost APP na závěr stejně jako ve svých připomínkách ke
změně ÚP z února 2018 opakuje, že navržené požadavky na
změnu ÚP v lokalitě Z19 považuje za nepřípustný retroaktivní zásah do práv vlastníka pozemků, znehodnocování pozemků v jejím vlastnictví a jejího projektu, který na předmětných pozemcích hodlá realizovat. Jelikož společnost
APP investovala do koupě předmětných pozemků a realizace svého projektu na předmětných pozemcích značné finanční prostředky, bude v případě schválení změny ÚP, jejíž výsledkem bude změna podmínek, za kterých finanční
prostředky vynaložila nucena uplatňovat nároky na náhradu škody z důvodu zmařené investice. Jelikož projekt je investičním záměrem mateřské společnosti APP (nizozemská
společnost), připadá v úvahu rovněž uplatnění nároku z titulu ochrany investic. Podle našich předběžných kalkulací,
podložených stanovisky odborných znalců, se škody mohou
pohybovat v řádech několika desítek milionů korun.
GONDRAND Invest, a.s.,
IČO 26418347,
Ke Zdibsku 240, 250 66
Zdiby
(č. 9; D 10. 8. 2018;
čj. 2398/18)

STANOVISKO KE ZMĚNĚ č. 1 ÚP
Na základě veřejného sdělení Obecního úřadu Zdiby ze dne 4. 7.
2018 ve věci projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, a to konkrétně ve věci
zřízení nové komunikace týkající se i našeho pozemku k. č. 206/1
Vám sdělujeme:
GONDRAND Invest, a.s. jako vlastník pozemku k. č. 206/1
tímto vyjadřuje svůj nesouhlas s návrhem změny č. 1 ÚP Zdib
ve smyslu umístění navrhované komunikace na části jmenovaného pozemku.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 206/1,
k. ú. Zdiby, o výměře 16857 m2 je dotčen novou komunikací v ploše cca
100 m2. Zábor této plochy je nezbytný
pro správné směrové trasování navrhované místní komunikace, veřejně
prospěšné stavby WD18 „komunikace
„V Boleslavce““ odpovídající požadavkům ČSN 736110 Projektování
místních komunikací.

Římskokatolická farnost
Odolena Voda,
IČO 68381930,
U Fary 15,

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Podatel jako vlastník pozemků parc. č. 130/34, 130/40, 14/2 a
st. 15 v k. ú. Zdiby, zapsaných na LV č. 1240 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katas-

Námitka byla částečně zohledněna.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
250 70 Odolena Voda
(č. 10; D 15. 8. 2018;
čj. 2497/18)

trální pracoviště Praha-východ, využívá svého práva a proti návrhu změny č. 1 ÚP Zdib (dále jen „návrh změny ÚP“) podává v
zákonné lhůtě jako dotčený vlastník dle § 52 odst. 3 stavebního
zákona níže uvedené námitky.
I. Námitka:
a) Vymezení území dotčeného námitkou: zastavitelná plocha
Z19 (OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá).
b) Text námitky:
Podatel, Římskokatolická farnost Odolena Voda (dále jen
ŘKF), nesouhlasí s navrženými podmínkami pro plochu Z19
dle návrhu změny ÚP.
Považuje je za nedostatečně zdůvodněné a nedostatečně vyprecizované a požaduje, aby byly upraveny tak, že nepřipustí nevhodnou a necitlivou výstavbu do blízkosti kulturních
památek, Zdibského zámku, kostela Povýšení sv. Kříže a hřbitova.
V žádném případě není přípustné, aby se požadované % zeleně
vztahovalo k pozemkům ve vlastnictví ŘKF.
Podatel považuje za nezbytné, aby se navýšilo minimální procento zeleně vzhledem k celkové ploše na nejméně 40 % z plochy ve vlastnictví investora, aby se zpřesnil požadavek na „přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“, aby se rozšířilo
ochranné pásmo a aby se zpřesnily podmínky zpracování
územní studie ÚS1 vztahující se k ploše Z19.
Podatel požaduje, aby bylo vyhodnocení vlivů změn plochy
Z19 na životní prostředí doplněno do vyhodnocení SEA.
c) Odůvodnění námitky:
V odůvodnění návrhu změny ÚP se uvádí, že „v souladu s požadavkem zprávy o uplatňování ÚP Zdib se doplňují prostorové regulace, zejm. pro plochu Z19 a že smyslem regulací není
omezení aktuálně sledovaného záměru (ten regulace
respektují), ale nepřipustit vznik objemově nevhodného využití
této plochy v budoucnu.“.
V zadání byla následující podmínka: prověřit možnosti doplnění podmínek využití (regulativy) zastavitelné plochy Z19 pro
občanské vybavení komerční zařízení plošné rozsáhlá (OK) s
ohledem na okolní obytnou zástavbu a nemovité kulturní památky tak, aby při zachování stávající maximální výšky stavby
nad rostlým terénem bylo určeno jasné nastavení % zastavěnosti, % zeleně s vymezením zastavěné plochy tak, že její součásti je plocha zpevněná, jakož i výslovným stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči okolní zástavbě.
Podatel se domnívá, že navržené regulace nejsou dostatečně
zdůvodněné a dovolují vznik objemově nevhodného využití
této plochy v budoucnu. Podatel poukazuje především na následující nedostatky:
1. Stanovené prostorové regulace na ploše Z19 nesměřují k
vysokému zastoupení zeleně na všech zastavitelných plochách ve vlastnictví společnosti, nerespektují potřeby zajištění retenční schopnosti krajiny. Nezajišťují dostatečný odstup od kulturních památek a svou odstupovou vzdáleností
dostatečně nerespektují pietní místa. Stanovené minimální
procento zeleně (20 %) na ploše Z19 je nízké a v rozporu se
ZÚR.
V kontextu lze předpokládat, že na ploše Z19 bude 80 %
ploch zpevněných. To je v příkrém rozporu s deklarovanými
principy v návrhu změny ÚP, konkrétně s ustanovením, že
regulace směřuje k vysokému zastoupení zeleně na všech zastavitelných plochách a že, respektuje potřeby zajištění re-

plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
Námitka ve věci nedostatečnosti požadavků na zpracování ÚS ÚS1 zohledněna nebyla, protože před zpracováním ÚS musí pořizovatel v zadání ÚS
určit její obsah, rozsah, cíle a účel
podle § 30 odst. 2 stavebního zákona.
Podmínky pro její pořízení uvedené
v kapitole Ak „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené
lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti“
textové části návrhu Změny č. 1 jsou
pouze rámcové a usměrňující, nejsou
zadáním ÚS.
Zastavitelná plocha Z19 byla ve
VVURÚ vyhodnocena v souladu s požadavky orgánu posuzování vlivů na
životní prostředí, Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, které uvedl ve
svém stanovisku k návrhu Zprávy čj.
164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
2016.
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tenční schopnosti krajiny. Podatel žádá o úpravu podle původních pokynů.
Podatel dále požaduje lépe konkretizovat požadavek „přiměřeného hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě“. Podatel
zdůrazňuje, že výstavba v ploše nesmí narušit siluetu sídla,
která je vytvářena historickým jádrem obce, které tvoří zámek a kostel a obytnou zástavbou v navazujícím
Dále podatel požaduje, aby bylo jasně definováno, že u staveb komerčního typu musí být hmotově menší nebo srovnatelné s budovami stejného typu a využití, které podél místní
komunikace Pražská již v dané oblasti existují a jsou ve vizuálním kontaktu s historickými objekty.
2. Návrh změny ÚP nerespektuje stanoviska dotčených orgánů
Úprava návrhu změny ÚP, která snížila minimální procento
zeleně v ploše Z19 ze 40 % na 20 %, byla provedena až
poté, co dotčené orgány uplatnily k návrhu změny ÚP svá
stanoviska ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona.
Podatel především upozorňuje na souhlasné stanovisko
Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče.
Nastavení min. 40 % zeleně je důležité pro vydání souhlasného stanoviska dotčeného orgánu a nelze předpokládat, že
by orgán stanovisko změnil.
Podatel proto požaduje vrátit do návrhu změny ÚP pro plochu Z19 podmínku minimálního rozsahu zeleně ve výši 40
% a poté provést opakované veřejné projednání.
3. Požadavky pro zpracování ÚS nejsou dostatečné, je nutné
jejich doplnění
Podatel požaduje, aby došlo k upřesnění zadání, zejména ve
vztahu k regulaci výšky budoucích staveb, jejich prostorového uspořádání a aby byla zajištěna dostatečná ochrana kulturních hodnot v území.
Dopravní podmínky musí být nastaveny tak, aby výsledné
řešení směřovalo k odvedení dopravy z dané lokality na dálnici D8 a nikoliv na obecní komunikaci II/608.
4. Plocha Z19 nebyla posouzena v rámci vyhodnocení SEA
Plocha Z19 byla opominuta ve vyhodnocení vlivů návrhu
změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj území. Posouzení významu regulací výstavby v ploše Z19, odpovídající současné
dopravní i celkové imisní a hlukové zátěži předmětné lokality je zásadní a nezbytné z hlediska souladu se ZÚR a s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení, limitu rozvoje území a ochranu krajiny a vlivu na kulturní památky v obci.
Závěr
Podatel z výše uvedených důvodů požaduje, aby se u funkční
plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá navýšilo minimální procento zeleně vzhledem k celkové ploše ve vlastnictví společnosti na nejméně 40 %. Aby do
této plochy nebyly zahrnuty pozemky ve vlastnictví farnosti.
Dále podatel požaduje, aby byly dostatečně zachovány vzdálenosti od kulturních památek v obci, nejen z důvodu zachování
piety, ale i vzhledem k regulaci výšek a odhlučnění.
Dále podatel požaduje, aby bylo vyhodnocení vlivů plochy
Z19 na životní prostředí doplněno do vyhodnocení SEA, tak
aby se v rámci jejích regulativů konkretizoval požadavek na
„přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a specifikovaly se podmínky zpracování ÚS ÚS1.

–7–
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Bod 12 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Otevřeno o 106, z.s.,
IČO 03597041,
Javorová 1727/6,
182 00 Praha 8;
zástupce veřejnosti dle § 23
stavebního zákona
(č. 11; D 16. 8. 2018;
čj. 2515/2018)

NÁMITKA K NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
ZDIB
námitka zástupce veřejnosti ve smyslu § 23 stavebního zákona
PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI
Spolek Otevřeno o 106, z.s., Javorová 1727/6. Praha 8, Kobylisy,
tímto dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, přijímá zmocnění k zastupovaní veřejnosti ve věci námitky proti návrhu Změny č. 1 ÚP
Zdib.
VĚCNĚ SHODNÉ PŘIPOMÍNKY / NÁMITKY:
1. Nesouhlasíme s vypuštěním podmíněnosti zástavby v zastavi- 1. Námitce se nevyhovuje.
telných plochách platného ÚP Z51, Z52 a P5 (v dokumentaci
Odůvodnění: Zprávou o uplatňovázměny č. 1. označeny Z51a. Z51b, Z52 a P5) realizací komuniní bylo požadováno prověření možkace „Nová průběžná“ a požadujeme, aby byla zástavba v těch- nosti úpravy etapizace, kterou Proto plochách nadále podmíněna realizací celé komunikace „Nojektant zpracoval v návrhu Změny č.
1 z 11/2017 pro společné jednání.
vá průběžná“ – tedy zároveň veřejně prospěšnými stavbami
Po vyhodnocení výsledků společnéWD5 i WD6.
ho jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel
pokyny SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3,
úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh Změny č. 1 z 07/2018
pro veřejné projednání a odůvodnil
své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1, zejména pak
v kapitole I „Komplexní zdůvodnění
přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování a Pokynů do návrhu Změny
č. 1 je výsledkem odborné činnosti
Projektanta. Pořizovatel takto koná
z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o námitce, která se týká výsledku vysoce
odborné projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního
zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci.
2. Nesouhlasíme, aby Změnou č. 1 bylo legalizováno neoprávně- 2. Námitce se nevyhovuje.
né rozšíření zahrad RD na zemědělské pozemky na níže vyznaOdůvodnění: Požadavek na prověčených pozemcích na Zlatém kopci.
ření změny využití pozemku parc. č.
100/36, k. ú. Brnky, z plochy NZ –
plochy zemědělské – orná na zahradu je uveden v subkapitole 6.4 „Požadavky obce“ Zprávy o uplatňování a Projektant po prověření zařadil
část pozemku parc. č. 100/36 do zastavitelné plochy Z114b pro BI –
bydlení v rodinných domech měst-
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ské a příměstské (návrh) a část do
stabilizované plochy BI (stav), toto
řešení bylo součástí již návrhu Změny č. 1 z 11/2017 pro společné jednání a bez úprav i návrhu Změny č.
1 z 07/2018 pro veřejné projednání
a odráží reálné poměry v území a
pořizovatel jej považuje za konečné.
K odborné činnosti Projektanta –
viz odůvodnění u námitky č. 1.
3. Nesouhlasíme s převodem pozemků lokalitě níže označené čer- 3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Požadavek na prověně z ploch ZV zeleň na veřejných prostranstvích a RI pro rodinnou rekreaci do ploch BI pro bydlení v RD.
ření změny využití pozemku parc. č.
83/3, k. ú. Brnky, z plochy ZV – zeleň na veřejných prostranstvích (návrh) na BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské je
uveden v subkapitole 6.4 „Požadavky obce“ Zprávy o uplatňování a
Projektant po prověření zařadil severovýchodní část při komunikaci
do zastavitelné plochy Z119a pro BI
(návrh) a zbývající část byla ponechána v ploše ZV (návrh) s novým
označením plochy zeleně Z122. Toto
řešení bylo součástí již návrhu Změny č. 1 z 11/2017 pro společné jednání a bez úprav i návrhu Změny č.
1 z 07/2018 pro veřejné projednání
a pořizovatel jej považuje za konečné. K odborné činnosti Projektanta
– viz odůvodnění u námitky č. 1.
4. Nesouhlasíme s vymezením ploch Z67, která je vymezena na
4. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha
pohledovém horizontu. Namísto toho požadujeme okolo stávajících ploch OK v sousedství vymezit pás zeleně, který zmírní
Z67 byla na základě stanovisek dodopad halových staveb na daných plochách na krajinný ráz.
tčených orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy ochrany) a ochrany přírody a krajiny (zásah do krajinného rázu) uplatněných ke společnému jednání upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením této plochy do veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury WT8 – sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem
na vytvoření této plochy a pořizovatel toto řešení považuje za konečné.
Do ploch OK – občanské vybavení
– komerční zařízení plošně rozsáhlá
stávajících areálů již nelze zasahovat, pro ozelenění těchto areálů byl
stanoven koeficient zeleně a zeleň
měla být řešena v podmínkách jejich umísťování, a nikoliv požadovat
zábor pozemků pro vytvoření dodatečné izolační zeleně na úkor práv
jiných vlastníků.
5. Nesouhlasíme s vymezením nových zastavitelných ploch pro
5. Námitce se nevyhovuje.
bydlení: plochy Z29, Z26, Z27, Z28, Z25.
Odůvodnění: Požadavky na prověření změn využití pozemků parc. č.
374/19 (Z25), 364/4 (Z26), 364/1
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6. Nesouhlasíme se snížením minimálního % zeleně vzhledem k
celkové ploše pozemku pro plochu Z19 ze 40 % na 20 %.
ODŮVODNĚNÍ:
Ad 1)
Dohromady mají plochy Z51a, Z51b, Z52 a P5 rozlohu cca 7 ha,
tj. asi 60 až 80 nových RD. Doprava generovaná touto zástavbou
je návrhem Změny č. 1 ÚP Zdib připuštěna na stávající komunikační síť obce, konkrétně především ul. Průběžnou, tedy okolo
budov základní a mateřské školy. Generovanou dopravu však nepředstavuje pouze osobní doprava obsluhující RD, ale taktéž těžká technika při výstavbě. To je problematické vzhledem k tomu,
že již v minulosti nastaly problémy s narušením statiky objektů
okolo ul. Průběžná dopravou.
Změna tak na úkor obyvatel z okolí ul. Průběžná zhodnocuje pro
vlastníky předmětné plochy, aniž přináší cokoli pozitivního z pohledu veřejného zájmu. Při odsouhlasení takto významného rozvojového projektu by mělo být standardem, že obec jedná s majiteli dotčených nemovitostí o jejich příspěvku na investice do veřejného vybavení obce. Ať už jde o školská zařízení, veřejná prostranství, nebo se v tomto případě jasně nabízí investice do úprav
ulice Průběžná. Majitelům nemovitostí je na základě této změny
umožněno generovat vysoký zisk na základě výstavby na jejich
pozemcích. Noví obyvatelé budou následně využívat obecní veřejné vybavení, je tak zcela přirozené, aby byla ze strany obce vymezení takto rozsáhlé zastavitelné plochy podmíněno příspěvkem
na obecní investice.
Úprava dokumentace po společném jednání již tak redukovanou
etapizaci zástavby předmětných ploch dále omezila, když odstranila podmínku „provedení úprav ulice Průběžné (včetně křižovatek) zajišťujících zvýšení její kapacity dle následně zpracované
podrobnější dokumentace (včetně dopravně – kapacitního posouzení)“. Tato redukce byla provedena na základě pokynu pořizovatele č. SJ-III*2, přičemž zapracování tohoto pokynu je v dokumentaci odůvodněno následující formulací (str. 71):
„z informace ze strany obce vyplývá, že nezbytně nutná veřejně
prospěšná stavba odstraňující stávající dopravní závadu v ul. Na
Brnky v místě stávající stodoly na st. p. č. 3, k. ú. Přemyšlení a
úpravy nevyhovujícího šířkového uspořádání bude předmětem
řešení následující změny (č. 2) ÚP Zdib;“.
Touto úpravou Změna č. 1 ÚP Zdib popírá samu sebe, když zpochybňuje podrobné dopravní posouzení popsané v kap. I.D.l. To-

(Z27), 371/2 (Z28) a 227 (Z29), vše
k. ú. Zdiby, z plochy ZS – zeleň soukromá a vyhrazená na plochu BI –
bydlení v rodinných domech městské a příměstské jsou uvedeny v
subkapitole 6.4 „Požadavky obce“
Zprávy o uplatňování a Projektant
je po prověření zařadil do zastavitelných ploch Z25, Z26, Z27, Z28 a
Z29 pro BI. Toto řešení bylo součástí již návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání a
vyjma dílčí úpravy průchodu lokálního biokoridoru ÚSES LBK1 u
plochy Z28, také bez úprav i v návrhu Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a pořizovatel jej považuje za konečné. K odborné činnosti Projektanta – viz odůvodnění
u námitky č. 1.
6. Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19, uvedené v kapitole Af „Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ textové části návrhu Změny
č. 1 pro veřejné projednání
(07/2018) budou vráceny do stavu
návrhu Změny č. 1 pro společné
jednání (11/2017) – viz Pokyny
(bod VP*1).
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to posouzení bylo v předchozí fázi projednání zásadním argumentem, proč k omezení etapizace došlo, přičemž jeho závěry byla následující (zvýrazněno autorem námitky):
Jedním z požadavků zprávy o uplatňování bylo posouzení možnosti změny či zrušení etapizace, která využitelnost značné části
ploch na území obce podmiňovala realizací komunikace „Nová
Průběžná“. Tato komunikace je nutná pro odlehčení dnes již přetížené silnice III/2424 – Průběžné, která prochází historickou zástavbou, má některé dopravní závady a křižovatky se špatnými
rozhledovými podmínkami. Silnice III/2424 dnes tvoří dopravní
páteř obce a napojuje osídlení na 4 pruhovou silnici II/608, jejíž
kapacita je dostatečná. Jako podklad pro toto posouzení byla
zpracována společností AF Cityplan „Dopravní studie kapacity
křižovatek na území obce Zdiby“, která poskytuje kapacitní výstupy, na základě kterých byla navržena následující úprava etapizace využití rozvojových ploch na území obce Zdiby. A dále byla použita Dopravní studie obce Zdiby – ulice Průběžná a navazující křižovatky, Středočeský kraj, zpracovatel: SINPPS s.r.o.,
2016.
Ukázalo se, že nejslabším článkem dopravní sítě ve Zdibech je z
hlediska kapacitní rezervy křižovatka Průběžné (III/2424) s
Pražskou (II/608), která by už jen v případě využití proluk ve
stabilizovaných plochách bydlení na území obce byla zatížena
za hranicí své kapacity, a to i přes to, že byla nedávno stavebně
upravena. Řešením této situace je samozřejmě výstavba komunikace Nová Průběžná, což je ale náročné časově, finančně i z hlediska vlastnických vztahů v území, proto zhotovitel hledal další
možnosti, které by alespoň část rozvojových ploch umožnily využít dříve, než se podaří vybudovat Novou Průběžnou. Touto
možností je zkapacitnění výše uvedené křižovatky Průběžná ×
Pražská. Z důvodu prostorových (kontaktní stávající zástavba
a ochrana přiléhajícího zámeckého parku) nelze využít okružní
křižovatku, proto přichází v úvahu vybavení křižovatky světelnou
signalizací včetně souvisejících nutných stavebních úprav. Předpokládá se minimální navýšení kapacity křižovatky 40 %, které
umožní povolit využití některých ploch na území obce – fialová
etapa. Tato etapa (plochy, které pro přístup užívají komunikaci
Na Brnky mezi křiž. Průběžná × Na Brnky a Na Brnky × K Holosmetkům) je podmíněna realizací úpravy komunikace Na Brnky –
WD7a.
(...)
ZÁVĚR
Z výše uvedených údajů vyplývá, že využití ploch Z51a, Z51b, P5
a Z52 je nezbytné podmínit následujícími nutnými úpravami na
komunikační síti obce:
· úprava a zlepšení parametrů křižovatky Průběžná – Formanská dle „Dopravní studie obce Zdiby – ulice Průběžná a navazující křižovatky, Středočeský kraj (Sinpps s.r.o. Praha,
2016)“;
· úprava a zlepšení parametrů křižovatky Průběžná – Topolová – Prostřední – Příkrá – Spojovací dle „Dopravní studie
obce Zdiby – ulice Průběžná a navazující křižovatky, Středočeský kraj (Sinpps s.r.o. Praha, 2016)“;
· vybavení křižovatky Pražská – Průběžná světelnou signalizací včetně souvisejících stavebních úprav.
Na základě strohého komentáře citovaného výše, který odkazuje
na budoucí změny ÚP Zdib, je toto dopravní posouzení de facto
ignorováno (byť je paradoxně i nadále součástí odůvodnění dokumentace).
Jako nebylo možné souhlasit s omezením etapizace navrženém v
dokumentaci změny pro společné jednání, už vůbec nelze souhla-
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sit s dalším omezením etapizace provedeným v dokumentaci pro
veřejné projednání. I ze samotné dokumentace vyplývá, že výstavba ve „fialové etapě“ způsobí na ulici Průběžná dopravní kolaps.
Jako zásadní závadu celé dokumentace je třeba hodnotit stav,
kdy Vyhodnocení vlivu této změny na životní prostřední
(SEA) neobsahuje vůči předmětnému omezení etapizace naprosto žádný komentář. Ani v kapitolách věnujících se hluku či
kvalitě ovzduší neměl autor této dokumentace potřebu vyhodnotit
dopad dopravy generované z plochy pro 60 – 80 RD, kterou
Změna č. 1 ÚP Zdib nově vpouští na ulici Průběžnou. Tato ulice
probíhá v celé své délce zastavěným územím, je lemované především stavbami pro trvalé bydlení, popř. stavbami občanského vybavení.
Z uvedeného je zřejmé, že jak veřejnost, tak politické vedení obce, které má v kompetenci konečné vydání Změny č. 1 ÚP Zdib,
nemělo v průběhu projednávání této změny potřebné a objektivní
podklady, aby mohlo být kvalifikováno projednání této dokumentace jako korektní z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Za této situace není možné Změnu č. 1 ÚP Zdib v souladu s právními předpisy vydat.
Ad 2)
K legalizaci neoprávněného rozšíření zahrad RD na zemědělské
pozemky na níže vyznačených pozemcích na Zlatém kopci neshledáváme žádné legitimní důvody. Takový krok zásadně podlamuje stavební disciplínu mezi obyvateli obce, podlamuje důvěru
ve spravedlnost a fungování správních orgánů. Obyvatelé dotčených domů zcela svévolně rozšířili své zahrady do nezastavěného
území, Změnou č. 1 ÚP Zdib je tento stav akceptován jako daný
fakt. Plochy rozšířených zahrad jsou dokonce zahrnuty do ploch
stavu a v rámci Změny č. 1 ÚP Zdib tak není tato úprava ani posouzena z pohledu jejího dopadu na ZPF, tak z pohledu na životní prostředí. Takový postup je v rozporu se zákonem č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF, a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Ad 3)
Vymezení nové zastavitelné plochy Z119a je zcela nekoncepční
krok, kdy je v lokalitě Zlatý kopec s převažujícím rekreačním
charakterem doplněna nová zastavitelná plocha pro trvalé
bydlení. Toto další doplnění ploch pro zástavbu posiluje rezidenční funkci v území, přičemž tento postup spočívající v nahodilém doplňování dílčích zastavitelných ploch nelze hodnotit pozitivně. Postupně se totiž – de facto „salámovou metodou“ – přeměňuje rekreační charakter lokality na standardní rezidenční lokalitu, aniž by tomu odpovídal stav veřejné infrastruktury v území (šířka komunikací, podoba křižovatek), zástavba se zde neúměrně zahušťuje.
Považujeme za vhodnější, aby se nejprve stav celého území obce
komplexně vyhodnotil, následně se zvážily podmínky pro jeho
rozvoj a až poté by se případně navrhly jeho změny. Doplňování
dalších ploch bydlení by bylo nutné navrhnout pouze na základě
prověření jejich koordinace ÚS včetně řešení nezbytné infrastruktury, a to zároveň s potřebnou etapizací.
Ad 4)
I přes redukci rozlohy plochy Z67 a omezení možnosti jejího využití na technickou infrastrukturu (sběrný dvůr) hodnotíme vymezení této zastavitelné plochy stále jako nevhodné. Plocha je vymezena do volné zemědělské krajiny, umožní zastavět horizont
obce, obestavět jí ještě z její severní strany.
Navzdory požadavkům obsaženým v naší připomínce ke společnému jednání, není nikterak řešeno doplnění pásu zeleně, který
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by vizuálně utlumil negativní dopady sousedních halových
staveb. Umístění sběrného dvoru na tento horizont, který se obvykle vyznačuje umísťováním neuspořádaných hald různých materiálů, tyto negativní dopady nadále zhorší. Doplnění pásu zeleně je logickým důsledkem doplňovaného textu v kapitole Ae1.
Uspořádání krajiny (str. 11 textové části):
· v rámci rozsáhlých zemědělských ploch a po jejich okrajích a
podél cest zakládat meze a remízky doplněné vysokou zelení,
· při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným nebo výškovým parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz
a negativní dopady minimalizovat,
· nenarušit krajinné horizonty a celkový obraz obce v krajině.
Ad 5)
Plocha Z29 je umístěna za komerčními areály, z druhé strany
jsou pole. Plocha jako taková má potenciál spíše pro rekreaci, jako přechodová zeleň mezi obytnou zástavbou a komerčními areály. Vymezení plochy nenavazuje na logiku okolní zástavby ani
uspořádání krajiny. Kvůli napojení plochy je třeba dobudovat novou komunikaci křížící biokoridor, bydlení v této ploše nebude
nijak zvlášť kvalitní, na druhou stranu se nevyužije tato plocha
pro funkci, která by se hodila lépe (rekreace, park, sport). To vše
navíc s ohledem na to, že zelených (a zároveň intenzivně zemědělsky neobdělávaných) ploch v blízkosti obytného sídla Zdiby je
velmi málo.
Plochy Z26 a Z27 posouvají zástavbu na svah nad obcí, v místě,
kde by měl být pozvolný přechod mezi obytnou zástavbou a poli.
Není možné je dopravně napojit komunikací dostatečného profilu
při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.
Plocha Z28 zahušťuje v místě zástavbu a redukuje zelené plochy.
Jde o nesystémovou intenzifikaci využití území obce, ke které dochází bez koncepčního pověření únosnosti území.
Vymezení plochy Z25 podporuje vznik odloučené enklávy domů,
jejichž napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude nákladné jak ve fázi výstavby, tak (z pohledu obce především) ve
fázi následné údržby. V obdobné poloze je hospodárné buď plochy nevymezovat vůbec, nebo rozsahem dostatečně velké, aby
byly infrastruktury využívány více obyvateli.
Ad 6)
Oproti návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání je snížen koeficient zeleně ze 40 % na 20 %. V návrhu pro společné
jednání byl přitom tento vyšší koeficient zeleně srozumitelně
odůvodněn následujícím výrokem:
„Pro plochu Z19 se stanovuje vyšší procento zeleně z důvodu jejího sousedství s dvěma areály nemovitých kulturních památek v
historickém jádru Zdib (kostel Povýšení sv. Kříže a zámek Zdiby),
proto je potřeba v rámci plochy Z19 zajistit dostatečný pás izolační zeleně tak, aby nedošlo k výraznému narušení charakteru
prostředí výše uvedených památek.“
Předmětná úprava koeficientu byla provedena na základě pokynu
pořizovatele č. SJ-III*7, který byl odůvodněn nerovným přístupem k regulaci ploch, když ostatní plochy OK mají nastaven koeficient právě 20 %.
Toto odůvodnění je třeba odmítnout jako naprosto nesmyslné. V
rámci územně plánovací činnosti se reguluje využití reálného
území, ve kterém jsou podmínky v jednotlivých lokalitách přirozeně odlišné, a právě tomu se přizpůsobuje konkrétní regulace. V
původní verzi dokumentace bylo jasně vysvětleno, proč je třeba
právě v ploše Z19 stanovit koeficient vyšší. V žádném právním
předpisu či jiné obecné normě přirozeně není stanoveno, že tento
typ ploch by měl mít koeficient právě 20 %, ať už se taková plo-
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cha nachází kdekoliv. Zpracovatel dokumentace se touto úpravou
dopouští pozoruhodné nekonzistence, když popírá svou původní
argumentaci a koeficient na pokyn pořizovatele snižuje. Historické jádro obce, které si zaslouží vyšší ochranu, nikam nezmizelo,
přesto je tato argumentace z dokumentace vypuštěna a koeficient
snížen.
Neobstojí ani argument, že v rámci společného jednání uplatnil
připomínky majitel pozemků v ploše, přičemž poukázal na již vydané územní rozhodnutí v ploše. Regulace v ÚP se může od vydaných správních rozhodnutí odchylovat a takové řešení může
být legitimní. Práva vyplývající z platných rozhodnutí takováto
odchylná regulace nikterak nezpochybňuje, nicméně má smysl v
případě, pokud by se záměry investora v dotčené ploše změnily.
Nový projekt by už musel respektovat upravené regulační podmínky. Stejně tak je nedostatečným argumentem, že byla pro území stanovena podmínka ÚS. Ta sice může napomoci odpovědnějšímu uspořádání zástavby v ploše, nicméně nižší intenzitu využití
plochy zajistit nemůže.
Příloha: 18 podpisových listů s 239 podpisy
Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Holosmetky, Zdiby,
IČO 64934004,
Na Pěkné vyhlídce 567,
250 66 Zdiby
(č. 12; D 17. 8. 2018
čj. 2562/18)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby, jehož součástí
je vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA)
Podatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Holosmetky, Zdiby,
sídlo: Na Pěkné vyhlídce 567, Přemyšlení, 25066 Zdiby
Podatel je vlastníkem pozemků p. č. st. 211 (včetně stavby), st.
237 (včetně stavby), 65/6, 65/48, 65/51 a 66/1 v k. ú. Přemyšlení,
zapsaných v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha-východ, na
LV č. 2667 (dále jen „pozemky“). Dále je podatel vlastníkem a
provozovatelem místního vodovodu Holosmetky zásobujícího v
oblasti 246 odběratelů.
Podatel tímto využívají svého práva a podává v zákonné lhůtě jako dotčený vlastník podle § 52 odst. 3 stavebního zákona proti
NZ1ÚP níže uvedené námitky.
NÁMITKA PROCESNÍ: Neprojednání návrhu změny č. 1 ÚP
obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území s veřejností
Dne 9. 8. 2018 se mělo uskutečnit ve Společenském domě ve
Veltěži, adresa: Průběžná 114, Zdiby, od 16:00 veřejné projednání NZ1ÚP a VVURÚ. Pořizovatel této změny ÚP, ve spolupráci
s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě, nezajistil dostatečnou kapacitu místnosti, kde mělo dojít k veřejnému projednání NZ1ÚP a
VVURÚ, přičemž část místnosti určená pro veřejnost byla plná a
další lidé se do místnosti již nedostali (zůstali na chodbě i mimo
budovu). Navíc v místnosti bylo nesnesitelné vedro (asi 40 °C),
dusno a větrání zajišťoval jeden větrák. Vzhledem k počtu v minulosti vznesených připomínek a počtu přítomných bylo možné
předpokládat projednávání trvající několik hodin. Pořizovatel této změny také nezajistil žádné ozvučení a mezi veřejnost nebyly
slyšet ani formální pokusy osob sedících za stolem o přednesení
jejich výkladu. Starosta Tvrdý požadavky veřejnosti o přeložení
projednávání na jiný termín a hlavně do vhodnějších a lépe vybavených prostor odmítal. Výkonný pořizovatel i projektant se formálně pokusili provést výklad k NZ1ÚP, což však nebylo technicky možné provést. Výkonný pořizovatel pak bez dalších pokusů
situaci vyřešit konstatoval, že veřejné projednání proběhlo, starosta Tvrdý projednávání ukončili a opustili místnost.
Dále ještě podatel upozorňuje, že spolu s procesním pochybením
neprojednání NZ1ÚP a VVURÚ, došlo i k procesnímu pochybení – neprojednání „dopracovaného vyhodnocení SEA

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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s veřejností“ – což je v přímém rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) čj. 040771/2018/KUSK
ze dne 26. 3. 2018, kde KÚSK výslovně upozornil, že „stanovisko SEA vydá po projednání dopracovaného vyhodnocení SEA
s veřejností“ a dále tento úřad upozornil na to, že neprojednáním
koncepce posuzování vlivů na životní prostředí by byla veřejnost
krácena na svých právech a současně konstatoval, že: „Vyhodnocení stanoviska SEA by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť
dopracované vyhodnocení SEA by nebylo projednáno s veřejností ani dotčenými orgány před vydáním stanoviska SEA“.
Z ustanovení § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti
ve výstavbě výklad ÚPD. Zákonem vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a VVURÚ a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Takový přístup považuje podatel v procesu pořizování změny č. 1
ÚP Zdib za zcela nepřijatelný, neboť veřejné projednání je obligatorní součástí uvedeného procesu pořízení změny ÚPD. Veřejné projednání s možností vznášet námitky či připomínky je klíčovou fází tohoto procesu, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z ÚPD zcela rozhodující.
Vzhledem k tomu, že je podatel přesvědčen, že veřejné projednání dne 9. 8. 2018 v obci Zdiby nesplňovalo zákonné podmínky,
žádá, aby veřejné projednání bylo opakováno a aby pro počítání
lhůt stanovených zákonem byl rozhodný den konání skutečného
veřejného projednání.
Dále uvedené věcné námitky podává podatel jen z důvodu opatrnosti s ohledem na případný běh lhůt.
1. NÁMITKA VĚCNÁ: Nesouhlas s přesunutím otočky autobusů WD10.
Zdůvodnění uvedené ve Zdůvodnění NZ1ÚP (str. 104) k připomínce 40/3 je účelové. Otočka v původním umístění kolidovala s
komunikací Mezi lesy již v platném ÚP – nedošlo tedy k žádné
realizaci nových staveb. Argumentace (odůvodnění) podatele
uvedená v připomínkách k pracovní verzi NZ1ÚP z ledna 2018 v
podstatě trvá a podatel vzhledem k zdůvodnění neakceptace této
připomínky žádá, aby WD10 byla posunuta v současném rozsahu
směrem na východ na plochy nezastavěné tak, že WD10 bude z
valné části na nezastavitelné ploše LBK6, částečně součástí komunikace Mezi lesy. Jestliže nevadí komunikace kolidující s LBK6 (viz řešení připomínky 40/2), tak nemůže vadit kolize s otočkou autobusu.

1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu WD10 „točka pro autobusy“ je
podle Projektanta na nejvhodnějším
místě, protože nebyl nalezen jiný
vhodný alternativní prostor, kam by
bylo možné otočku přesunout. Její vymezení v trase navrhovaného lokálního biokoridoru LBK6 nelze, protože
tím by byla narušena jeho funkce. Přechodem lokálního biokoridoru ÚSES
přes pozemní komunikace není jeho
funkce narušena a v pravidlech pro
navrhování skladebných prvků ÚSES
jsou taková křížení přípustná a nelze
je vyloučit. Vymezení točky pro autobusy WD10 bylo v nezměněné poloze
součástí již návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání a bez
dalších úprav i návrhu Změny č. 1
z 07/2018 pro veřejné projednání a
pořizovatel jej považuje za konečné.
2. NÁMITKA VĚCNÁ: Nesouhlas se zakreslením vedení po- 2. Námitce se vyhovuje.
trubí vodovodu podatele (přetrvávající nesprávně zakreslení a Odůvodnění: Zákres vedení místního
vodovodu Základní organizace Českénové chyby v zakreslení).
ho zahrádkářského svazu Holosmetky,
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1. V oblasti Holosmetky III je vedení potrubí vodovodu podatele
zakresleno jako propojené s vedením „obecního“ vodovodu. U
křižovatky komunikací K Holosmetkům × Zelená je mezi vodovody asi 10 m a v ulici Polní končí vodovod podatele ve
směru od Zelené u pozemku 90/28 a ve zbývající části komunikace Polní není žádné potrubí. I kdyby se mělo jednat o zvažované (navrhované) propojení, tak je to zásadně chybně, neboť
vodovod podatele a „obecní“ vodovod jsou technicky jiného
provedení, a tak je nelze propojit – znamenalo by to vybudování veškerých rozvodů nových (nového vodovodu).
2. V oblasti Holosmetky III vede potrubí vodovodu podatele přes
pozemky až na pozemek 90/5 (nekončí tedy na pozemku 90/6.
3. U vodojemu Holosmetky I se nenachází žádná čerpací stanice.
Možná se jedná o chybu, kdy ve vodojemu Holosmetky III je
tlaková vodárna.
4. Zakreslení trasy potrubí v komunikaci U vodojemu je chybné –
vede při opačné straně komunikace a v podstatě středem plochy pod vodojemem (v NZ1ÚP středem WD10).
5. U komunikace Krátká je potrubí zakresleno „v zahradách“, přičemž vede středem této komunikace.
6. V komunikacích Na výhledu, K vodojemu, U skalky a na Pěkné vyhlídce se ve stejné trase jako vodovod podatele nachází
další vodovod „Skalkaři“. Jedná se tedy o dva nezávislé vodovody a tento druhý vodovod není zakreslen vůbec.
7. U vodovodu Skalkaři je nesprávně na pozemku 48/51 zakreslena čerpací stanice, přičemž je to zdroj – studna.
8. Ostatní odchylky od skutečnosti nejsou významné a lze je ponechat bez opravy.
Podatel žádá, aby došlo k opravě uvedených chyb, neboť na zakreslení (chybné) v platném ÚP se odvolávají různí žadatelé o
stavební povolení a roky trvající neustálé vysvětlování, že platný
ÚP je chybný, je více jak otravné.

Zdiby na Holosmetkách III, bude
upraven podle textového popisu uvedeného v námitce podatele – viz Pokyny (bod VP*2).

Mgr. Milan Baier,
Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Náhorní 102, 250 66 Zdiby 1. NÁMITKA č. 1
1. Námitka č. 1 nebyla zohledněna.
(č. 13; D 15. 8. 2018;
Zastavitelná plocha Z67 byla na záPozemek – resp. funkční plochu Z67 – TI1 – TECHNICKÁ
čj. 2493/2018)
kladě stanovisek dotčených orgánů
INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR
Jako vlastníci sousedních pozemků a pozemků v blízkosti ploochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy
ochrany) a ochrany přírody a krajichy Z67, k. ú. Přemyšlení, nesouhlasíme se zařazením plochy
Z67, jako veřejné plochy stavby technické infrastruktury „sběr- ny (zásah do krajinného rázu)
ný dvůr“ (TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRuplatněných ke společnému jednání
NÝ DVŮR).
upravena, a to, jak její výměra, tak i
Umístěním sběrného dvora, dojde k narušení pohody bydlení
využití se zařazením této plochy do
vlastníků RD v ulicích Spojovací, Náhorní, Vilové a vlastníků
veřejně prospěšných staveb technirelaxačních objektů v ulici Zahrádkářské.
cké infrastruktury WT8 – sběrný
Jsme si jisti, že sběrný dvůr výrazně změní ráz krajiny a do této
dvůr. Tím byl jednoznačně deklaronezastavěné části obce nepatří. Nehledě na to, že stávající dován veřejný zájem na vytvoření této
plochy a pořizovatel toto řešení popravní situace se tím značně zhorší.
važuje za konečné.
2. NÁMITKA č. 2
2. Námitka č. 2 byla zohledněna.
Pozemek – resp. funkční plocha Z19 – OK – OBČANSKÉ VYPodmínky využití plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízeBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ –
změna regulativ plochy
ní plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19, uvedené v kapitole Af
Nesouhlasíme s úpravou zastavitelné plochy Z19. resp. změnou regulativ této plochy, kde podíl zeleně byl snížen na 20 %
„Stanovení podmínek pro využití
což se významně dotkne těsného sousedství historického centra ploch s rozdílným způsobem
obce a sousedních RD.
využití“ textové části návrhu Změny
Žádáme, aby byl podíl zeleně byl minimálně ve výši 40-45 % a
č. 1 pro veřejné projednání
to tak, aby zeleň tvořila zelenou hranici obce proti halám Go(07/2018) budou vráceny do stavu
odman.
návrhu Změny č. 1 pro společné
Přílohy: 7 listů bez specifikace
jednání (11/2017) – viz Pokyny
(bod VP*1).
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Iveta Baštářová,
Na Brnky 25, 250 66
Zdiby;
Václava Šofrová,
Průběžná 113, Veltěž,
250 66 Zdiby;
Kateřina Tlapáková
Šofrová,
Chlum 87, 472 01 Chlum;
na základě právní moci zastoupuje:
Mgr. Jakub Jírovec,
advokát,
Jugoslávská 620/29,
120 00 Praha 2
(č. 14; D 16. 8. 2018
čj. 2572/2018)

Námitky ke změně č. 1 ÚP Zdib
I.
1. Podatelky jsou podílovými spoluvlastníky (každá s podílem
1/3) pozemků v katastrálním území Přemyšlení, obec Zdiby.
Jedná se, kromě jiného, o tyto pozemky parc. č.: 62/240,
62/242, 62/248, 62/249, 62/250, 62/251, 62/252, 62/280, vše
v k. ú. Přemyšlení, obec Zdiby (dále jen „Dotčené pozemky“).
2. Jelikož se navrhovaná změna č. 1 ÚP obce Zdiby (dále jen
„Změna ÚP“) dotýká i Dotčených pozemků, a to tak, že tyto
označuje za NP – plochy přírodní – louky, viz Změna ÚP a
plochy označené Z74a, Z74b, Z74c a Z74d, jsou Podatelky dotčenými osobami ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a
jsou proto oprávněny podat námitky ke Změně ÚP. Se změnovými body (Z74a, Z74b, Z74c a Z74d), kromě jiného, Podatelky opakovaně nesouhlasí, a proto ve stanovené lhůtě podávají
své námitky, jak je popsáno v bodě II. tohoto podání.
3. Podatelky současně podotýkají, že se sice snažily osobně
zúčastnit veřejného projednání Změny ÚP svolaného na 9. 8.
2018 od 16:00, jakožto zákonné procedury při přijímaní takto
významné změny / opatření obecné povahy, avšak marně. K samotnému projednání podle nich vůbec nedošlo, kdy věcná debata neproběhla z důvodu faktických překážek (zejména nedostatečná kapacita a nevyhovující podmínky v předmětných prostorech, které byly zjevně příčinou hádek mezi účastníky) a následného ukončení veřejného projednání. Podatelkám tedy nezbývá jinak, než podat své námitky touto cestou bez možnosti
veřejného projednání Změny ÚP (a zejména faktického dialogu
se zpracovatelem Změny ÚP).
II.
4. Pro Dotčené pozemky (které vznikly, spolu s dalšími pozemky
v této lokalitě, oddělením od pozemku parc. č. 62/159, k. ú.
Přemyšlení, obec Zdiby) bylo vydáno platné územní rozhodnutí dne 17. 10. 2006, čj. 498 R/St/2006 (dále jen „Územní rozhodnutí“).
Důkaz: Kopie Územního rozhodnutí včetně situačního výkresu
(obsahujícího mimo jiné i zákres biokoridoru LBK6 do katastrální mapy o 20 m šíři)
5. V návaznosti na Územní rozhodnutí a vydaná navazující povolení byla Podatelkami (nejen na Dotčených pozemcích) realizována stavba v podobě oploceného areálu sestávajícího z
předmětných stavebních parcel včetně energetických přípojek,
veřejného osvětlení a dopravní infrastruktury – asfaltové komunikace, to vše při současném respektování ochranného pásma elektrizační soustavy vedoucí skrze tento areál sloužícího
současně jako (oplocený a osázený vhodnými rostlinami) biokoridor LBK6 o šíři 20 m. Tato investice si vyžádala finanční
náklad Podatelek v řádu desítek milionů korun. I pro Dotčené
parcely bylo tedy v souladu s tehdejším ÚP vydáno Městským
úřadem Klecany, Stavebním úřadem, Územní rozhodnutí a navazující povolení. Toto stále platné Územní rozhodnutí (a navazující již konzumovaná povolení pro dílčí stavby – komunikace, energetické přípojky, veřejné osvětlení apod.) založilo
Podatelkám právo na umístění stavby, konkrétně celkem 56
RD, dále veřejného osvětlení, inženýrských sítí, atd. Všechny
Dotčené pozemky, které jsou několik let oplocené, plně zasíťované a připravené na výstavbu RD v souladu s Územním rozhodnutím, jsou součástí navrhované Změny ÚP.
6. Zpracovatel Změny ÚP tuto část (týkající se bodů Z74a, Z74b,
Z74c a Z74d), mimo jiné i v návaznosti dřívějších připomínek
Podatelek, odůvodňuje následovně: „V této lokalitě došlo k
úpravám pouze v souvislosti s aktualizací zastavěného území,
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kdy došlo i k využití některých pozemků, které jsou v platném
ÚP Zdib (2010) označeny jako nezastavitelné a dále došlo k
úpravě v oblasti otočky autobusů, která byla přemístěna z důvodu realizace místní komunikace „Mezi Lesy“, která opět není v souladu s platným ÚP Zdib; pokud bylo vydáno na některý
z pozemků, které jsou uvedeny, platné správní rozhodnutí, lze
podle něj postupovat bez ohledu na Změnu č. 1 ÚP Zdib; pokud ne, jedná se stále o nezastavitelné plochy; biokoridor LBK6 je v těchto místech vymezen v kontextu platného ÚP Zdib,
pouze v jižní části předmětné lokality byl zúžen a na základě
této připomínky upraven tak, aby byl trasován přes pozemek p.
č. 62/281.“.
7. Zpracovatel Změny ÚP, potažmo její Objednatel, tak zjevně
nadále nerespektují vydané Územní rozhodnutí (a navazující
povolení), které se, mimo jiné, vyjadřovalo i k parametrům
biokoridoru LBK6 co do jeho šíře (který byl Podatelkami, v
rozsahu jejich parcel a dle podmínek uvedených v Územním
rozhodnutí, tj. mimo jiné právě v šíři 20 m, již vybudován).
Přitom ve svém odůvodnění Změny ÚP zpracovatel připouští
odklon od Změny ÚP a tedy i stávajícího ÚP obce Zdiby. A sice s odvoláním na (i) již provedenou výstavbu na pozemcích v
dané lokalitě (uvedení do souladu se skutečností – kdy stavební úřad povolil v mezidobí, navzdory klasifikaci příslušných
pozemků dle stávajícího ÚP jako nezastavitelných, výstavbu
RD a tato byla realizována, mimo jiné pak i se souhlasem obce
Zdiby jako účastníka předmětných řízení) nebo (ii) dřívější vydaná správní rozhodnutí povolující umístění stavby (viz i dosud jen částečně konzumované Územní rozhodnutí či např. dosud nekonzumované stavební povolení vydané na pozemek
parc. č. 62/279. k. ú. Přemyšlení, obec Zdiby).
8. V souvislosti se zmiňovaným stavebním povolením na pozemek parc. č. 62/279 pak MÚ Klecany, Stavební úřad, vydal
pod čj. 2336/2016 dne 5. 4. 2016 nejprve „Sdělení ve věci povolení stavby RD“, které připouštělo výstavbu RD právě na
tomto pozemku označeném v ÚP obce Zdiby jako nezastavitelném. Sdělení stavebního úřadu se pak odvolává na stanovisko
Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 11. 1. 2016, čj.
003557/2016/KUSK, které přitom bere do úvahy právě Územní rozhodnutí vydané ve prospěch Podatelek a odvozuje
z něho, že na tomto pozemku lze navzdory podobě současného
ÚP stavět.
Důkaz: Kopie Sdělení ve věci povolení stavby RD čj.
2336/2016 vydaného Městským úřadem Klecany, Stavebním
úřadem
9. S ohledem na shora uvedené tímto podávají Podatelky své námitky spočívající v požadavku na úpravu / přepracování návrhu Změny ÚP, a sice:
(i) překvalifikaci ploch Z74a, Z74b, Z74c a Z74d na plo- (i) Námitce se nevyhovuje.
chy „bydlení – v rodinných domech, městské a příměstské“; Odůvodnění: Řešení pozemků parc. č.
62/240, 62/242, 62/248, 62/249,
62/250, 62/251, 62/252 a 62/280, k. ú.
Pře-myšlení, které jsou návrhem Změny č. 1 vymezeny jako plochy zeleně
Z74a, Z74b, Z74c a Z74d s využitím
jako plocha NP – plochy přírodní –
louky, nebylo požadováno Zprávou o
uplatňování, a proto po aktualizaci
zastavěného území provedeného Projektantem v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona bylo řešení ponecháno dle ÚP Zdib. Toto řešení bylo sou-
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(ii) respektování původně stanoveného parametru – šíře 20
m Podatelkami již vybudovaného biokoridoru LBK6 (resp.
jeho části zasahující do pozemků Podatelek);
kdy nevidí důvod, proč (plně v souladu s vyjádřením zpracovatele Změny ÚP, dosavadním postojem dotčeného stavebního
úřadu podpořeného stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje) nezjednat v rámci Změny ÚP soulad ÚP obce Zdiby s
dřívějšími správními rozhodnutími (zejména Územním rozhodnutím) a v souladu s nimi již částečně realizovanými stavbami
ze strany Podatelek.
10. Podatelky jsou připraveny zpracovateli na vyžádání předložit
dostupné dokumenty prokazující vynaloženou investici do vybudování předmětné infrastruktury a zasíťování Dotčených
parcel, jakož i zajistit fyzickou prohlídku daného areálu, ve
kterém se Dotčené parcely nacházejí.
Přílohy:
1. Plná moc právního zástupce Podatelek
2. Kopie Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 17. 10. 2006, čj.
498 R/St/2006, včetně situačního výkresu
3. Kopie Sdělení ve věci povolení stavby RD čj. 2336/2016 vydaného Městským úřadem Klecany, Stavebním úřadem
Eva Bláhová,
Augustinova 2061/20,
148 00 Praha 4;
Vladimír Bláha,
Augustinova 2061/20,
148 00 Praha 4
(č. 15; D 15. 8. 2018
čj. 2479/2018)

Námitka ke změny č. 1 ÚP Zdib
Obracíme se na Vás jako vlastnící pozemku parc. č. 83/82, k. ú.
Přemyšlení, obec Zdiby, s námitkou v souvislosti s návrhem změny č. 1 ÚP Zdib.
Po seznámení se s dostupnými podklady vyjadřujeme nesouhlas s
tím, že Pozemky nebudou dotčeny změnou funkčního využití na
„BI – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. Pozemky tvoří jednolitou územní plochu spolu s pozemky parc. č.
83/24, 83/50, 83/53, 83/66, 83/63, 83/56, 83/20 (cesta), 83/21
(cesta), 83/47, 83/48, 83/51, 83/54, 83/57, 83/59, 83/64, 83/67,
83/80, 83/60, 83/79, 83/78, 83/65, 83/62, 83/58, 83/55, 83/52,
83/49 a 83/19 v napojení na pozemky parc. č. 98/1 (cesta), 98/2,
98/3, 98/4, 98/5 a 98/6. Tato skutečnost je zřejmá i ze způsobu
rozdělení původních pozemků na pravidelné parcely oddělené
užšími pozemky – cestami. Pozemky přirozeně navazují na stávající zástavbu ulice Luční ve zmíněné lokalitě a koncepčně ji dotváří do jednotného celku, což umožní dokončení jednotné infrastruktury v této lokalitě. Chtěli bychom poukázat na skutečnost,
že o přiřazení funkčního využití „BI – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ celé dotčené lokality žádali její vlastníci již při zpracování ÚP v roce 2006 (viz „Vyhodnocení projednání návrhu zadání ÚPO Zdiby“). Obec tehdy uvedla, že změna
dotčené lokality na zastavitelné území může být předmětem změny ÚP viz „Rozhodnutí o podaných námitkách vlastníků dotčených pozemků a staveb návrhem ÚPO Zdiby a o nesouhlasech s
vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení ÚPO Zdiby“,

částí již návrhu Změny č. 1 z 11/2017
pro společné jednání a bez úprav i návrhu Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné
projednání a pořizovatel jej považuje
za konečné. V případě, že pro pozemky ve vlastnictví podatele námitky bylo
vydáno platné a pravomocné územní
rozhodnutí, postupuje se při využití
území podle tohoto územního rozhodnutí a ÚP Zdib ani jeho Změna č. 1 se
nepoužije, nesmí však dojít ke změně
předmětného územního rozhodnutí,
která by byla posuzována z hlediska
souladu s platným ÚP Zdib.
(ii) Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Šířka lokálního biokoridoru LBK6 ÚSES nebude upravována,
toto nebylo požadováno Zprávou o
uplatňování, a proto je a bude ponechán tak, jak je byikoridor LBK6 vymezen v ÚP Zdib, pouze v jižní části
plochy Z74d byl zúžen a upraven tak,
aby byl trasován přes pozemek p. č.
62/281 na základě připomínky č. 45
podatele uplatněné ke společnému
jednání návrhu Změny č. 1 z 11/2017.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 83/82,
k. ú. Přemyšlení, druhem pozemku orná půda, leží ve stabilizované ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) nezastavěného území, která byla takto vymezena již v ÚPO Zdiby schváleném
Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12.
2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo beze
změny i v návrhu Změny č. 1. Změna
využití pozemku parc. č. 83/82 nebyla
požadována Zprávou o uplatňování a
nebyla proto ani předmětem řešení návrhu Změny č. 1, v tomto případě nelze
námitce vyhovět, protože podle § 55
odst. 6 stavebního zákona platí, že se
změna ÚP zpracovává, projednává a
vydává v rozsahu měněných částí a u
pozemku parc. č. 83/82, k. ú. Přemyšlení, se žádné části ÚP Zdib neměnily.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
jak bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 29. prosince 2006.
Svůj názor dále opíráme také o „Plán obce Zdiby“, který na základě zadání obce vyrobily v měřítku 1 : 6000 společnosti
PLANstudio, spol. s r.o. a Map Design, s.r.o., kde je předmětná
část území uvedena jako „plánovaná výstavba“. Je tedy zřejmé,
že záměr obce jakožto zadavatele kartografického díla byl shodný
se záměry vlastníků předmětné části území, tj. umožnit a zrealizovat na dotčené části území výstavbu odpovídající funkční využití „BI – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“.
Na základě výše uvedeného navrhujeme, aby pozemky, jejichž
současné funkční využití je „NZ – plochy zemědělské – orná
půda“ byly začleněny mezi pozemky s funkčním využitím „BI –
Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. Důvodem je
zachování celistvosti dotčené lokality a její urbanistické koncepce, když jak vlastníci dotčených pozemků, tak i obec samotná s
ohledem na parcelaci dotčených pozemků plánovali, že celá dotčená lokalita bude zahrnuta mezi plochy s funkčním využitím
„BI – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“.
Mgr. Antonín Bolina,
Sokolovská 14/324,
190 00 Praha 9;
Kateřina Pacáková,
Wagnerova 163/8,
149 00 Praha 4
(č. 16; D 15. 8. 2018;
čj. 2488/18)

Připomínka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Na základě kupní smlouvy, resp. výpisu z KN, LV 2790 jsme
vlastníky pozemku parc. č. 106/116, v kat. území Brnky.
Tento pozemek byl na základě podnětů, obcí (zadavatelem) akceptován a v zadání konceptu ÚP obce Zdiby určen pro bydlení a
výstavbu RD. Na základě této skutečnosti a sdělení stavebního
úřadu MěÚ Klecany byly na pozemku zákonnou cestou vybudovány inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení apod. a řádně zkolaudovány.
Ve stávajícím ÚP obce Zdiby však došlo ke změně, kde zpracovatel změnil určení výše uvedeného pozemku, což nebylo nikde
deklarováno a došlo tak k chybě.
Na základě uvedeného byla podána žádost na pořízení změny
ÚP, které Zastupitelstvo obce Zdiby na svých zasedáních dne 29.
9. a 24. 11. 2008 vyhovělo pod poř. č. 2, přílohy 1.
Z důvodů, které byly uvedeny v úvodu připomínky se domníváme, že navrhovaná změna č. 1 ÚP obce Zdiby by měla obsahovat
původní určení pozemku. Tzn. pozemek parc. č. 106/116 bude
určen pro bydlení a výstavbu RD a bude tak přidán do skupiny
Z102b, B.
Přílohy: Kopie výpisu z KN
Grafická příloha území dotčeného připomínkou
Kopie vyhovujícího stanoviska zastupitelstva na pořízení změny ÚP

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č.
106/116, k. ú. Brnky, s druhem pozemku „zahrada“ v zastavěném území s
navrhovaným využitím zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh) byl
takto zařazen již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne
29. 12. 2006. Toto zařazení převzal
ÚP Zdib účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i v návrhu Změny č. 1.
Pozemek parc. č. 106/116, k. ú. Brnky,
nebyl zařazen do zastavitelné plochy
bydlení v rodinných domech městské
a příměstské (BI-návrh), jak bylo požadováno v návrhu podatele čj.
1317/11/st ze dne 5. 9. 2011 na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č.
108, kterému však Zastupitelstvo obce
Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze
dne 9. 11. 2015 nevyhovělo. Změna využití pozemku parc. č. 106/116 nebyla
požadována Zprávou o uplatňování a
nebyla proto ani předmětem řešení návrhu Změny č. 1, v tomto případě nelze
námitce vyhovět, protože podle § 55
odst. 6 stavebního zákona platí, že se
změna ÚP zpracovává, projednává a
vydává v rozsahu měněných částí a u
pozemku parc. č. 106/116, k. ú. Brnky,
se žádné části ÚP Zdib návrhem Změny č. 1 neměnily.

Alena Boublíková,
Sedlecká cesta 171,
250 66 Zdiby
(č. 17; D 15. 8. 2018;
čj. 2484/18)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
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údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako

zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví
obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a není
tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená
pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak mohla stát
místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve změně č. 1
ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech parametrech, že plocha
Z67 slouží pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný
dvůr výhradně pro potřeby obce Zdiby. U plochy Z67chybí i také
jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění
příznivého koeficientu zastavění, min. procenta zeleně a max.
výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové
části návrhu změny ÚP kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2.
Vodního hospodářství (minimalizovat rozsah zpevněných ploch).
Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval vizuální dopady umístění sběrného dvora a
sousedních halových staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.

podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.

orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

Václava Čermáková,
Průběžná 3, 250 66 Zdiby
(č. 18a; D 13. 8. 2018;
čj. 2440/18)

Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Jako vlastník pozemku parc. č. 38/1 (zastavěná plocha s rodinným domem čp. 3) a parc. č. 313 (zahrada), vše v k. ú. Zdiby podávám tímto
NÁMITKU K NÁVRHU 1. ZMĚNY ÚP OBCE ZDIBY
a to z důvodu nesouhlasu s vyjmutí lokalit Z51a, Z51b, P5 a Z52
z etapizace, tj. podmínky výstavby Nové Průběžné.
Zdůvodnění:
Vyjmutí výše uvedených lokalit z etapizace dojde k navýšení provozu na Průběžné, s kterou přímo sousedí nemovitost v mém
vlastnictví (rodinný dům čp. 3). To se negativně projeví na již tak
zhoršeném ŽP s dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel a vlivem provozu těžké stavební techniky opět k ohrožení přilehlých
objektů otřesy s dopadem na jejich statiku. Toto bylo již v minulosti předmětem mnoha stížností včetně mojí a na základě toho
byl další rozvoj obce podmíněn etapizací, tj. výstavby Nové Průběžné.
Z výše uvedených důvodů trvám na dodržení etapizace v souladu s platným ÚP obce Zdiby.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je vý-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
sledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Václava Čermáková,
Průběžná 3, 250 66 Zdiby
(č. 18b; D 13. 8. 2018;
čj. 2440/18)

PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ZMĚNY ÚP
Podávám připomínku k návrhu č. 1 změny ÚP týkající se pozemku v mém vlastnictví parc. č. 412 v k. ú. Zdiby, ve kterém bylo
žádáno o změnu z dosavadního zemědělského užívání pozemku
na zastavitelnou plochu – čisté nebo smíšené bydlení.
Odůvodnění pro žádost o změnu je následující.
ÚP obce Zdiby předpokládá rozvoj sídel na pozemcích vedených
v ZPF. Zejména stanoví, že nové rozvojové plochy mají být navrhovány uvnitř zastavěného území, kde budou vyplněny především nezastavěné proluky a na plochách navazující na stávající
zástavbu. Pozemek parc. č. 412 v k. ú. Zdiby splňuje všechny výše uvedené předpoklady, což potvrzuje i přiložená katastrální mapa.
Současné vymezení užívání pozemku v platném ÚP obce jako
„zeleň na veřejných prostranstvích“ nemá žádné opodstatnění,
především vzhledem k faktu, že předmětný pozemek je umístěn
uprostřed smíšeného a čistého bydlení, a ve vzdálenosti 50 m od
předmětného pozemku se nachází les. Zároveň pro sousední pozemky využívané především pro účely bydlení je krajně nevhodné tento pozemek nadále využívat jako ornou půdu. BPEJ půdy
(21300) představuje průměrnou produkční schopnost, kterou je
možné využít v ÚP pro výstavbu a je též nutné podotknout, že toto číslo dokonce nezohledňuje současný stav půdy, která je prakticky nevyužitelná k účelu, jaký stanoví ÚP, a navíc ztratila parametry výše uvedeného čísla, např. charakteristiky sklonitosti a expozice, neboť se dnes nejedná o číslo 0 (úplná rovina až rovina se
všesměrnou expozicí). Samotný fakt, že je pozemek pod ochranou ZPF nijak nebrání jeho změně využití na čisté nebo smíšené
bydlení, neboť k jeho vynětí dojde až po změně ÚP.
Jako vlastník pozemku mám zájem, aby již nedocházelo k dalšímu omezování mých vlastnických práv k pozemku a ani obtěžování sousedních vlastníků pozemků zemědělskou činností, která i
z hlediska parametrů pozemku není již rentabilní a žádám o navrhovanou změnu užívání pozemku.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 412, k.
ú. Zdiby, s druhem pozemku „orná půda“ v zastavěném území s navrhovaným využitím zeleň – na veřejných
prostranstvích (ZV-návrh) byl takto zařazen již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12.
2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo beze
změny i v návrhu Změny č. 1. Pozemek
parc. č. 412, k. ú. Zdiby, nebyl zařazen do zastavitelné plochy bydlení v
rodinných domech městské a příměstské (BI-návrh), jak bylo požadováno
v návrhu podatele čj. 1087/15 ze dne 1.
6. 2015 na pořízení změny č. 1 ÚP
Zdib pod poř. č. 40, kterému však Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením
č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015 nevyhovělo. Změna využití pozemku parc. č. 412
nebyla požadována Zprávou o uplatňování a nebyla proto ani předmětem řešení návrhu Změny č. 1, v tomto případě nelze námitce vyhovět, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí,
že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí
a u pozemku parc. č. 412, k. ú. Zdiby,
se žádné části ÚP Zdib návrhem Změny č. 1 neměnily.

Bc. Lenka Černá,
Pomořanská 475/8,
181 00 Praha 8;
na základě právní moci zastoupuje:
Mgr. Pavel Černý,
advokát a jednatel společnosti
Frank Bold advokáti, s.r.o.,
IČO 28359640,
Údolní 33, 602 00 Brno

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Obecní úřad Zdiby oznámil prostřednictvím veřejné vyhlášky ze
dne 4. 7. 2018, čj. 2074/18, zahájení řízení o změně č. 1 ÚP Zdib
(dále jen „návrh změny ÚP“) a informoval o možnosti podat k
návrhu změny ÚP do sedmi dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu změny ÚP, tedy do dne 16. 8. 2018, připomínky a
námitky.
Podatelka jako vlastník pozemku parc. č. 106/15, k. ú. Brnky,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV
č. 2728, využívá svého práva a proti návrhu změny ÚP podává v

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č.
106/15, k. ú. Brnky, který je v ÚP Zdib
vymezen jako součást zastavitelné plochy Z111, byl od schválení ÚPO Zdiby
dne 29. 12. 2006 zařazen v etapizaci
s podmínkou realizace komunikace
„Nová Průběžná“, VPS 10, tato forma
etapizace byla převzata do ÚP Zdib
účinného dne 28. 10. 2010. Návrhu podatele čj. 1118/15 ze dne 1. 6. 2015
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(č. 19; D 2. 8. 2018;
čj. 2322/2018)

zákonné lhůtě jako dotčený vlastník dle § 52 odst. 3 stavebního
zákona níže uvedenou námitku.
I. Námitka týkající se plochy vymezené jako Z111
I. A. Vymezení území dotčeného námitkou
Námitka podatelky k návrhu změny ÚP se týká návrhu řešení obsaženého v textové i grafické části, a to konkrétně zastavitelné
plochy Z111 (BI – bydlení v RD).
I. B. Věcný obsah námitky
Podatelka nesouhlasí se záměrem zahrnout zastavitelnou plochu Z111, vymezenou na jejím pozemku, do etapizace, konkrétně do tzv. „zelené“ etapy, ve které je využití lokalit podmíněno realizací veřejně prospěšných staveb

na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib pod
poř. č. 63 Zastupitelstvo obce Zdiby
vyhovělo, ale v tom smyslu, že bude
řešení etapizace v návrhu Změny č. 1
prověřeno, a tak se i stalo, ale návrhem Změny č. 1 nebyla etapizace zrušena a pro pozemek parc. č. 106/15 se
navrhuje její pokračování v tzv. „ZELENÉ ETAPĚ“. Na etapizaci nemá
vliv žádné správní rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry, to
mělo účinnost pouze v případě platnosti a účinnosti stavební uzávěry, ze
které byla výjimkla povolena. Účinností nařízení obce Zdiby o zrušení
stavební uzávěry dne 14. 3. 2007 padla platnost i udělné výjimky. Namítaná
zastavitelná plocha Z111 byla vymezena platným ÚP Zdib a návrhem Změny č. 1 není dotčena a rovněž tak i její
zařazení do plochy s podmínkou vydání RP E. BRNKY – ZLATÝ KOPEC
není návrhem Změny č. 1 dotčeno.
V tomto případě nelze námitce vyhovět,
protože podle § 55 odst. 6 stavebního
zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu
měněných částí a u pozemku parc. č.
106/15, k. ú. Brnky, který je součástí
zastavitelné plochy Z111, se vyjma etapizace žádné části ÚP Zdib návrhem
Změny č. 1 neměnily. Námitku lze proto
spatřovat pouze k etapizaci, která byla
návrhem Změny č. 1 měněna.
Zprávou o uplatňování bylo požadováno prověření možnosti úpravy etapizace, kterou Projektant zpracoval
v návrhu Změny č. 1 z 11/2017 pro
společné jednání. Po vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51
odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny SJ-III*1, SJ-III*2,
SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1
před veřejným projednání. Projektant
zpracoval návrh Změny č. 1 z 07/2018
pro veřejné projednání a odůvodnil
své řešení v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje pořizovatel za konečné i když ne za ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků
Zprávy o uplatňování a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné
činnosti Projektanta. Pořizovatel takto
koná z důvodu, že není odborně nadán
si udělat úsudek a učinit závěr o námitce, která se týká výsledku vysoce
odborné projektové činnosti ve výstav-
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– komunikací WD5 („Nová Průběžná“ – východní část včetně
křižovatky se silnicí II/608 a křižovatky s ul. Chaberská, Zlatý
kopec a WD6) a komunikací WD15 (ul. Zlatý kopec). Zároveň
podatelka nesouhlasí s tím, aby zastavitelná plocha Z111 byla
zahrnuta do ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání
RP podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.
I. C. Odůvodnění námitky
Pro zahrnutí zastavitelné plochy Z111 do etapizace a do výčtu
ploch a koridorů, jejichž využití je podmíněno pořízením a vydáním RP, neexistují racionální důvody. Naopak proti zatěžování této plochy, jejíž součástí je i pozemek podatelky, výše uvedenými omezeními, hovoří hned několik důvodů.
I. C. 1. Nepřiměřená délka vymezení etapizace
Zatížení pozemku etapizací může vést ke stejným důsledkům jako zatížení pozemku stavební uzávěrou, přičemž k této problematice existuje ustálená judikatura, požadující pouze nezbytnou míru a časově omezené trvání takovéhoto omezení.
Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 6. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS
2691/09, konstatoval, že pokud by vlastnické právo bylo omezováno územním opatřením o stavební uzávěře po nepřiměřeně dlouhou dobu, aniž by byly prováděny práce na zpracování
ÚP, mohl by takový stav vyústit do neproporcionálního omezení vlastnického práva. Rovněž dle názoru Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) doba působení stavební uzávěry jako pojmově dočasného (přechodného) opatření představuje jeden z přezkumných bodů posouzení souladu tohoto opatření
se zákonem (rozhodnutí NSS ze dne 16. 6. 2011, čj. 4 Ao 3/2011
– 103).
V rozsudku ze dne 22. 4. 2011, čj. 5 Ao 2/2011-30, NSS uvedl,
že „aktuální právní úprava klade důraz na dočasný charakter
územního opatření o stavební uzávěře…, napadená stavební
uzávěra tento zákonný požadavek dočasného charakteru nesplňuje, naopak z jejího obsahu vyplývá, že má být stavební uzávěrou trvalou…“. Důvodem pro zrušení stavební uzávěry může dále
být i překročení nezbytného rozsahu omezení, tedy situace, kdy
stavební uzávěra omezuje stavební činnost více, než připravovaná
ÚPD (např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne
8. 12. 2015, čj. 40 A 5/2015 – 108).
Stavební uzávěru lze zrušit rovněž pro její rozpor se zásadou proporcionality, z níž podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze
dne 11. 8. 2016, čj. 50 A 7/2016 – 47 „plyne požadavek, aby
omezení vyplývající ze stavební uzávěry byla stanovena jen v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k cílům stavební uzávěry. Přiměřenost musí být věcná i časová.“.
Podatelka dále odkazuje na stanovisko Veřejného ochránce práv,
citované v nálezu Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. Pl.
ÚS 22/08, z nějž vyplývá, jaké podmínky by měly být pro vydání
rozhodnutí o stavební uzávěře splněny, v opačném případě to
může znamenat zásah do vlastnického práva. Podle Veřejného
ochránce práv: „jak územní plán, tak rozhodnutí o stavební uzávěře má podstatný vliv na vlastnická práva majitelů pozemků,
jež jsou těmito právními akty dotčeny, a to zvláště za situace,
kdy jsou předmětné pozemky na jedné straně územním plánem
určené k zastavění, na straně druhé pak rozhodnutím o stavební
uzávěře se zakazuje vlastníkům realizovat na předmětných pozemcích určitou formu vlastnického práva. Veřejný ochránce
práv v této souvislosti poukazuje na judikaturu Ústavního soudu
k omezení vlastnického práva, které je možné jen ve veřejném
zájmu, na základě zákona a za náhradu. Z těchto důvodů je dle
veřejného ochránce práv třeba, aby rozhodnutí o stavební uzávěře bylo vydáváno pouze ve výjimečných případech a obsaho-

bě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona,
vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
valo podrobné vymezení důvodů, pro které bylo vydáno a určovalo, v jakém rozsahu a po jakou dobu budou práva vlastníků
omezena. V dané věci má veřejný ochránce práv zato, že nebyly
splněny požadavky na rozhodnutí o stavební uzávěře, nejsou z
něj totiž seznatelné důvody, pro které bylo vydáno a současně neobsahuje časové vymezení stavební uzávěry.“ (zvýrazněno podatelkou).
Podatelka je přesvědčena, že výše uvedené závěry soudů lze
analogicky vztáhnout i na její případ, kdy se svým pozemkem
nemůže z důvodu zatížení etapizací volně nakládat již více než
11 let.
V prosinci roku 2006 byl vydán zastupitelstvem obce Zdiby
ÚPO, a to na základě tehdy platného zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platný do
31. 12. 2006 (dále jen „starý stavební zákon“), na základě, kterého byl pozemek podatelky zahrnut do tzv. etapizace (konkrétně
čl. 18 ÚPO z roku 2006 – Vymezení etapizace výstavby a změn v
území), ačkoliv starý stavební zákon institut „etapizace“ výslovně
neupravoval.
Následně v říjnu roku 2010 byl vydán nový ÚP (doposud platný),
přičemž se jednalo o postup podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, tedy o úpravu a projednání původního ÚPO z roku 2006 bez
jeho věcné změny. Konkrétně pozemek podatelky (zastavitelná
plocha Z111) spadá podle platného ÚP do tzv. „červené“ etapy
etapizace, což znamená, že využití lokalit je podmíněno realizací
2. úseku komunikace „Nová Průběžná“ (západní část veřejně prospěšné stavby WD5, WD6).
Přitom nelze tvrdit, že by podatelka nebyla aktivní a o vyjmutí svého pozemku z etapizace se po dobu několika let
nesnažila. Podatelka podala dvě žádosti o vynětí svého pozemku
z etapizace spolu s návrhem na pořízení změny ÚP, a to ze dne
29. 10. 2008 a ze dne 22. 7. 2011. Zastupitelstvo sice žádosti formálně do procesu pořizování ÚP zařadilo, nicméně fakticky pozemek nakonec vyňat z etapizace nikdy nebyl.
Podatelka zdůrazňuje, že její pozemek je již několik let plně
způsobilý ke stanovenému funkčnímu využití (BI – bydlení v
RD). Přípojky inženýrských sítí a přístupová komunikace jsou
dokončeny a zkolaudovány. Několikaletá nečinnost obce spočívající v nevybudování potřebných komunikací nemůže vést i s
ohledem na výše uvedenou judikaturu k tomu, že pozemek podatelky bude opět spadat do etapizace, čímž bude nadále znemožněno jeho využití v souladu se stanoveným funkčním využitím a se
záměry podatelky.
Další (patrně několikaleté) omezení by znamenalo neproporcionální zásah do vlastnického práva podatelky. Více než 11
let proto nelze považovat za přiměřenou dobu, po kterou může být pozemek podatelky zatížen omezením, které z požadavku etapizace vyplývá, přičemž navíc neexistuje legitimní důvod, pro který by mělo toto zatížení trvat.
Návrhy důkazů:
– žádost podatelky ze dne 29. 10. 2008
– žádost podatelky ze dne 22. 7. 2011
I. C. 2. Legitimní očekávání podatelky
Podatelka v minulosti nabyla legitimní očekávání, že na svém
pozemku bude moci stavět, a to zejména z toho důvodu, že jí zastupitelstvo obce schválilo usnesením ze dne 2. 12. 2004 udělení
výjimky z nařízení obce o stavební uzávěře. Toto usnesení bylo
přijato na základě žádosti podatelky ze dne 27. 10. 2004. Ačkoliv
se formálně jednalo o usnesení zastupitelstva, s ohledem na judikaturu (např. nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2001, sp. zn.
III. ÚS 446/2000), z níž vyplývá, že pojem „rozhodnutí“ je třeba

– 28 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Bod 12 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
chápat v materiálním slova smyslu, disponuje podatelka rozhodnutím, které založilo její legitimní očekávání, že ze strany obce
Zdiby nebudou kladeny žádné překážky záměru výstavby RD na
jejím pozemku.
Podatelka proto trvá na tom, že na předmětné usnesení je nutno
nahlížet jako na „rozhodnutí“ a odkazuje například na rozsudek NSS ze dne 24. 5. 2006, čj. 1 Afs 147/2005 – 107, ze kterého
plyne, že „případné námitky, že rozhodnutí nemělo příslušnou
formu a nebylo vydáno v řádném řízení, je nutno odmítnout již
proto, že potřeba soudního přezkumu faktických správních rozhodnutí je ještě intenzivnější právě tam, kde správní orgán nepostupuje předem stanoveným a předvídatelným postupem podle
příslušného procesního předpisu.“.
Rozhodnutí pak pozbývá platnosti buď uplynutím stanovené doby, anebo jeho zrušením, přičemž ani jedna z těchto situací ve
vztahu k předmětnému usnesení nenastala. Skutečnost, že bylo
zrušeno nařízení obce Zdiby o stavební uzávěře, nemůže vést dle
podatelky automaticky k závěru, že tím došlo i ke zrušení jí udělené výjimky.
Na základě této skutečnosti podatelka nabyla legitimní očekávání ohledně možnosti výstavby RD na svém pozemku, přičemž ochrana legitimního očekávání je jednou ze základních
zásad právního řádu a státu, která by měla být respektována
všemi orgány veřejné moci, tedy i v procesu pořizování ÚPD a
jejích změn (srov. například nález Ústavního soudu ze dne 3. 6.
2009, sp. zn. I. ÚS 420/09, v němž se mj. uvádí, že „z charakteru
právního státu lze dovodit i legitimní požadavek, že se každý může spolehnout na to, že mu státní moc dopomůže k realizaci jeho
subjektivních nároků a nebude mu v jejich uplatnění bránit“).
I. C. 3. Nedostatečné odůvodnění etapizace a podmínky pořízení RP
Návrh změny ÚP výslovně neuvádí, z jakého důvodu je vymezení
etapizace nutné. Název bodu I.M „Odůvodnění stanovení pořadí
změn v území (etapizace)“ je dle podatelky zavádějící. V návrhu
sice jsou vymezeny jednotlivé etapy dle určitých dopravních staveb, jejichž realizace podmiňuje využití konkrétních ploch k výstavbě, avšak není konkrétně zdůvodněno, proč je realizace těchto dopravních staveb natolik zásadní, že do doby jejich výstavby
není možné pozemky plně využívat. Navíc není stanoven ani orientační termín, do kterého by se měly dopravní stavby realizovat,
což dále snižuje právní jistotu vlastníků pozemků.
Tutéž námitku lze uvést ke stanovené podmínce pořízení RP. V
bodě I.L „Odůvodnění 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 vyhl. Č. 500/2006 Sb.“ se žádné konkrétní odůvodnění neuvádí. Pouze se konstatuje, že návrh změny ÚP lokality podmíněné RP dle platného ÚP zachovává, resp. některé upravuje. Přímo k lokalitě, ve které se nachází pozemek podatelky, je
uvedeno „V severní části bylo zmenšeno řešené území RP E o
část plochy, která je již využita a není třeba řešit. Upravuje se seznam návrhových ploch, které jsou součástí řešeného území v návaznosti na řešení změny.“. Dle názoru podatelky z tohoto „odůvodnění“ není vůbec patrné, proč má být RP zpracován.
Podatelka dodává, že v bodě odůvodnění změny ÚP L.4 „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů po společném jednání“, konkrétně v kapitole III, SJ-III*1 se uvádí, že „se nechává bez komentáře, jak je možné, že došlo k využití některých pozemků (nyní
již stabilizovaných) bez splnění podmínky etapizace“. Z tohoto
vyjádření je zřejmé, že očividně došlo k povolení využití některých pozemků v oblasti bez splnění podmínky etapizace dle plat-
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
ného znění ÚP Zdib. Za této situace je nutno považovat za velmi
sporné, zda je vymezení etapizace vůbec účelné.
I. C. 4. Potenciální náhrada škody
Dle § 102 odst. 1 stavebního zákona platí, že vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva k pozemku nebo stavbě byla územním opatřením o stavební uzávěře omezena a byla mu tím způsobena majetková újma, náleží náhrada. Podatelka má za to, že stejně jako judikatura o stavební uzávěře by se uvedené ustanovení
analogicky mohlo aplikovat i na její situaci dlouhodobého omezení možnosti využití pozemku v důsledku etapizace.
Nejvyšší soud (dále jen „NS“) již v několika rozsudcích konstatoval, že nárok na náhradu může vznikat i v jiných případech, než
na které přímo dopadá § 102 stavebního zákona, a to na základě
přímé aplikace čl. 11 Listiny základních práv a svobod. V rozsudku ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1425/2014, NS
konstatoval, že „Dlouhodobý stav, kdy je vlastník pozemku omezen na svém vlastnickém právu bez jakékoliv náhrady, může nabýt ústavněprávní roviny a s přihlédnutím k okolnostem individuálního případu vést k přiznání náhrady za omezení vlastnického
práva na základě přímé aplikace článku 11 odst. 4 Listiny. Je totiž zřejmé, že obecná využitelnost a realizace vlastnických práv k
pozemku omezeného obsahem územního plánu je limitována
oproti stavu, kdy by územní plán konkrétní záměr využití pozemku nestanovil.“. Vdaném případě šlo o omezení v důsledku vymezení plochy pro veřejně prospěšnou stavbu, která se však více než
10 let nerealizovala. K podobným následkům však může vést i
dlouhodobé „blokování“ pozemku v důsledku etapizace.
Podmínění realizace stavby na pozemku podatelky etapizací, a
navíc i RP pro obec fakticky znamená, že se vystavuje budoucímu riziku nejen napadení ÚP pro rozpor se zákonem, ale
rovněž žaloby na náhradu škody.
II. Závěr
Podatelka zvýše uvedených důvodů žádá o vypuštění zastavitelné plochy Z111 z etapizace a z výčtu ploch a koridorů, jejichž využití je podmíněno pořízením a vydáním RP. V opačném případě by došlo k neproporcionálnímu zásahu do jejího
vlastnického práva, což ve výsledku může znamenat vydání
ÚP v rozporu se zákonem.
Přílohy:
– plná moc pro právního zástupce podatelky
– navržené důkazy dle textu
MUDr. Jana Červenková,
Výhledová č. ev. 294,
250 66 Zdiby
(č. 20; D 15. 8. 2018;
čj. 2492/2018)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Pozemky:
p. č. 83/60 o výměře 956 m2, v k. ú. Přemýšlení, obec Zdiby
zapsáno v KN ČR u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha,
KP Praha-východ na LV č. 3320 pro obec Zdiby, k. ú. Přemýšlení
Námitka:
Nesouhlasím se začleněním shora uvedeného pozemku a žádáme
o jeho změnu využití pro účely bydlení.
Pozemek se nachází v blízkosti komunikace na Brnky, která je v
tuto dobu rekonstruována.
Pozemek je možné napojit i na veřejnou infrastrukturu a v důsledku jeho blízkosti u komunikace, není vhodný pro zemědělské
využití.
Žádám o zvážení možnosti jeho přeřazení mezi pozemky zastavitelné.
Přílohy:
– výpis z KN ČR
– snímek z KM
– výřez z platného ÚP obce Zdiby

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 83/60,
k. ú. Přemyšlení, druhem pozemku orná půda, leží ve stabilizované ploše
zemědělské – orná půda (NZ-stav) nezastavěného území, která byla takto
vymezena již v ÚPO Zdiby schváleném
Zastupitelstvem obce Zdiby dne
29. 12. 2006. Toto zařazení převzal
ÚP Zdib účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i v návrhu Změny č. 1.
Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015
nevyhovělo návrhu na pořízení změny
č. 1 ÚP Zdib poř. č. 218, uplatněnému
podatelem pod čj. 1135/15 ze dne 2. 6.
2015. Tento návrh pod poř. č. 218 nebyl proto zařazen do Zprávy o uplatňování, jejíž součástí byly pokyny pro
zpracování návrhu Změny č. 1, a tudíž
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
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úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
– výřez z textové části ÚP obce Zdiby

nemohl být návrh poř. č. 218 ani
předmětem řešení návrhu Změny č. 1
Projektantem. Námitce nelze vyhovět,
protože podle § 55 odst. 6 stavebního
zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu
měněných částí a u pozemku parc.
č. 83/60, k. ú. Přemyšlení, se žádné
části ÚP Zdib neměnily.

MUDr. Jana Červenková,
Výhledová č. ev. 294,
250 66 Zdiby;
MUDr. Adam Pudlač,
Výhledová č. ev. 294,
250 66 Zdiby
(č. 21; D 15. 8. 2018;
čj. 2491/2018)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Pozemky:
p. č. 38, p. č. 79/2 a p. č. 1049, vše v k. ú. Brnky, obec Zdiby
zapsáno na LV č. 994 pro obec Zdiby, k. ú. Brnky
Námitka:
Shora uvedené pozemky jsou ve stávajícím ÚP Zdib vedeny pro
funkční využití: RI – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU
REKREACI.
Žádáme o zařazení těchto pozemků do plochy pro bydlení. Zrekonstruovali jsme zahradní domek č. ev. 294, pozemek jsme napojily na veřejnou síť vodovodu a jímku.
Stavba rekreačního domku byla zkolaudována na základě oznámení o užívání stavby potvrzeného Městským úřadem Klecany,
stavebním úřadem dne 24. 1. 2017 pod čj. 519/2017 a současně
splňuje i podmínky bydlení. Jsme ve Zdibech trvale hlášeni a máme zájem zde zůstat a trvale žít.
Žádáme o zvážení zařazení pozemku do funkčního využití: B1 –
bydlení – v rodinných domech městské a příměstské.
Celková výměra pozemků je 1506 m2 a pozemky jsou přístupné z
místní komunikace Výhledová.
Přílohy:
– výpis z KN ČR
– snímek z KM
– výřez z platného ÚP obce Zdiby
– výřez z textové části ÚP obce Zdiby

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 79/2,
st. 38 a st. 1049, k. ú. Brnky, jsou
v platném ÚP Zdib leží ve stabilizované ploše staveb pro rodinnou rekreaci
(RI-stav) zastavěného území, která byla takto vymezena již v ÚPO Zdiby
schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení
převzal ÚP Zdib účinný od 28. 10.
2010 a zůstalo beze změny i v návrhu
Změny č. 1. Námitce nelze vyhovět,
protože podle § 55 odst. 6 stavebního
zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu
měněných částí a u pozemků parc.
č. 79/2, st. 38 a st. 1049, k. ú. Brnky,
se žádné části ÚP Zdib neměnily.

Jan Česnek,
Prostřední 8, 250 66 Zdiby
(č. 22; D 13. 8. 2018;
čj. 2442/18)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Jako vlastník pozemku parc. č. st. 27, 720 (součástí RD Prostřední 8) a parc. č. 36/1 (zahrada), vše v k. ú. Zdiby, podávám tímto
NÁMITKU K NÁVRHU 1. ZMĚNY ÚPO ZDIBY.
Předně chci uvést, že jsem přesvědčen (na základě osobní účasti,
obrazového a zvukového záznamu a svědectví cca dalších 80
lidí), že veřejné projednání dne 9. 8. 2018 v obci Zdiby nesplňovalo podmínky stanovené v ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona
(na místě nebyl transparentním způsobem pořizován písemný záznam) a odst. 4 téhož ustanovení (nedošlo k veřejnému
přednesu/výkladu úprav návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby, když
tato nejen nebyla prezentována veřejně – nejméně jedna třetina veřejnosti se z kapacitních důvodů nevešla do místnosti a nic neviděla ani neslyšela, ale zejména byl výklad předkladatelem ukončen cca po 30 vteřinách, kdy bylo konstatováno, že jej není slyšet
ani v místnosti samé).
Z uvedeného je zřejmé a jako pisatel jsem přesvědčen o tom, že
nedošlo k veřejnému projednání změny č. 1 ÚP obce Zdiby a
současně také upozorňuji na skutečnost, že nedošlo ani k projednání „dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“ což je
v rozporu se stanoviskem KÚSK čj. 040771/2018/KUSK ze dne
26. 3. 2018, kde KÚSK výslovně upozornil, že „stanovisko
SEA vydá po projednání dopracovaného vyhodnocení SEA
s veřejností“ a dále tento úřad upozornil na to, že neprojednání
koncepce posuzování vlivů na životní prostředí by byla veřejnost
krácena na svých právech a současně konstatoval, že: „Vyhodnocení stanoviska SEA by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018. Zprávou o uplatňování bylo požadováno prověření
možnosti úpravy etapizace, kterou
Projektant zpracoval v návrhu Změny
č. 1 z 11/2017 pro společné jednání.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

Magdalena Česneková,
Prostřední 8, 250 66 Zdiby
(č. 23; D 13. 8. 2018;
čj. 2443/18)

dopracované vyhodnocení SEA by nebylo projednáno s veřejností ani dotčenými orgány před vydáním stanoviska SEA“.
Přesto, s ohledem na případný běh lhůt, podávám tuto
NÁMITKU K NÁVRHU 1. ZMĚNY ÚP OBCE ZDIBY
nesouhlasím s vyjmutím lokalit Z51a, Z51b, P5 a Z52 z etapizace, tj. z podmínky výstavby Nové Průběžné.
Zdůvodnění:
Vyjmutím výše uvedených lokalit z etapizace dojde k navýšení
provozu na Průběžné, se kterou přímo sousedí nemovitost v mém
vlastnictví (RD čp. 8). To se negativně projeví na již tak zhoršeném ŽP s dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel a vlivem provozu těžké stavební techniky dojde opět k ohrožení přilehlých
objektů otřesy s dopadem na jejich statiku. Toto bylo již v minulosti předmětem mnoha stížností včetně mojí a na základě čehož
byl další rozvoj obce podmíněn etapizací, tj. výstavbou Nové
Průběžné.
Z výše uvedených důvodů trvám na dodržení etapizace v souladu s platným ÚP obce Zdiby.

Po vyhodnocení výsledků společného
jednání podle § 51 odst. 1 stavebního
zákona zajistil pořizovatel pokyny SJIII*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu
Změny č. 1 před veřejným projednání.
Projektant zpracoval návrh Změny č.
1 z 07/2018 pro veřejné projednání
a odůvodnil své řešení v textové části
odůvodnění návrhu Změny č. 1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L
„Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje pořizovatel za konečné i když ne za ideální,
ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem
odborné činnosti Projektanta. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit
závěr o námitce, která se týká výsledku
vysoce odborné projektové činnosti ve
výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta ÚPD, který podle § 159
odst. 1 stavebního zákona odpovídá za
správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany
veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný roz-

prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

Petr Čevela,
Spojovací 248,
250 66 Zdiby
(č. 24; D 16. 8. 2018;
čj. 2580/2018)

voj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší

v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Lucie Čevelová,
Spojovací 248,
250 66 Zdiby
(č. 25; D 16. 8. 2018;
čj. 2581/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
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úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Pavel Doležil,
Půlnoční 185, 250 66 Zdiby
(č. 26; D 15. 8. 2018;
čj. 2487/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle

specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skla-

vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
diště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 sta-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Hana Dostálová,
Bílenecké náměstí 48/3,
184 00 Praha-Dolní Chabry
(č. 27; D 15. 8. 2018;
čj. bez)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak

vebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro
plochu Z19 a žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – kom-

vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpraco-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
erční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy
Z67, kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy
Z67 jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem

vání návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
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· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

Oldřiška Drahošová,
Střední 183, 250 66 Zdiby
(č. 28; D 13. 8. 2018;
čj. 2434/2018)

Námitka ke změně č. 1 ÚP Zdib podaná v řádném termínu
Vzhledem k tomu, že mě nebylo umožněno ze strany pořizovatele se jakýmkoliv způsobem k této změně vyjádřit, neboť veřejné projednání, které se mělo konat dne 9. 8. 2018 v 16:00
hodin bylo starostou panem J. Tvrdým předčasně ukončeno
nesouhlasím s vyřazením – neakceptováním mého požadavku
z procesu změn č. 1 ÚP Zdib a trvám na svém požadavku k
němuž jsem podala a dodala veškeré potřebné písemné doklady, které jsou uloženy na obecním úřadě Zdiby.

a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č.
413/30, k. ú. Zdiby, s RD čp. 183 na
pozemku parc. č. st. 657 leží ve stabilizované ploše RI – plochy staveb pro
rodinnou rekreaci (stav) s tím, že Projektant návrhu Změny č. 1 nevyhověl
požadavku Pokynů pro zopracování
návrhu Změny č. 1 Zprávy na jeho za-
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Kai Frank Engel,
Třeboradická 1068/33,
182 00 Praha 8;
Lucie Engelová,
Třeboradická 1068/33,
182 00 Praha 8018;
(č. 29; D 16. 8. 2018;
čj. 2543/2018)

Pro úplnost opakovaně uvádím:
Na stavební parcele – nikoliv na pozemku určeném pro rekreační účely – jsem v roce 2002 řádně na základě stavebního povolení zkolaudovala RD – nikoliv objekt určený pro rekreační
účely – na pozemku č. 413/30 st. 657 na základě čehož mě Obecním úřadem bylo přiděleno číslo popisné 183 a jako řádně zkolaudovaný RD byl tento zanesen do listu vlastníka na Katastrálním úřadě.
Dne 27. 5. 2015 jsem na Obecní úřad Zdiby podala se všemi požadovanými doklady písemný návrh na pořízení změny ÚP Zdib,
který je na Obecním úřadě Zdiby veden pod číslem jednacím
1043/15.
Dne 12. 11. 2015 jsem obdržela písemné vyrozumění, že mému
návrhu zastupitelstvo obce Zdiby na svém zasedání dne 9. 11.
2015 vyhovělo a tento doklad je u obecního úřadu Zdiby veden
pod pořadovým číslem 219.
V návrhu č. 1 ÚP Zdib však tato změna nebyla zanesena, a proto
jsem dne 7. 2. 2018 podala na obecním úřadě Zdiby písemnou
připomínku, která je vedená na obecním úřadě Zdiby pod čj.
492/18. Na tuto mou připomínku mě do dnešního dne nebylo odpovězeno. Následně jsem zjistila, že má připomínka není akceptována a vše se bude projednávat na veřejném projednávání dne
9. 8. 2018 v 16:00 hodin kde jsem se chtěla zeptat na důvody neakceptování mé žádosti a připomínky což mě jak shora uvedeno
nebylo umožněno.
Znovu a opětovně požaduji, aby ve změně č. 1 ÚP Zdib byl
můj RD včetně stavební parcely na základě Vámi odsouhlaseného návrhu a veškerých skutečností shora uvedených řádně
vyznačen. V opačném případě jsem připravena podniknout
veškeré potřebné kroky na uplatnění svého práva, a to všemi
právními prostředky.

řazení do plochy BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské,
protože je koncepčně nevhodný. Z důvodu existence staveb pro bydlení i
v dalších plochách RI, byly podmínky
využití plochy RI doplněny v kapitole
Af. „Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 o přípustnou funkci „rodinné domy – pouze stávající;“. Více v subkapitole I.F
„Odůvodnění stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ kapitoly I „KOMPLEXNÍ
ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO
ŘEŠENÍ“ textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování do návrhu Změny č. 1 je výsledkem vysoce
odborné projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona,
vyžadující zvláštní oprávnění Projektanta, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Námitka proti změně č. 1 ÚP obce Zdiby
Jsme vlastníky pozemků p. č. 106/136 a p. č. 106/137 oba v k. ú.
Brnky již 12 let v ulici Zdibská, a proto podáváme námitku proti
změně č. 1 ÚP obce Zdiby za účelem zrušení etapizace výstavby,
abychom mohli konečně po tolika letech čekání postavit větší RD
na obou těchto parcelách. Nabízíme dokonce věnovat obci Zdiby
přiměřené finanční prostředky na krytí nákladů architektů spojených s vypracování této změny č. 1 ÚP. Pozemky jsou přístupné
přímo z ulice Zdibská, která leží na p. č. 106/81 v k. ú. Brnky,
které jsme také vlastníky ve výši podílu 1/4. Se souhlasem obce
Zdiby jsou k těmto pozemkům přivedeny všechny sítě (elektropřípojka, vodovodní a kanalizační přípojka) a v ulici je postaveno
z našich peněz i veřejné osvětlení. Všechny tyto stavby již 12 let
vinou obce chátrají a ztrácejí na hodnotě.
Naše pozemky jsou dávno připraveny k výstavbě RD, ale obec
Zdiby nám jeho stavbu neustále zakazuje. Za tuto dlouhou dobu
ale vyrostly ve Zdibech další stovky RD bez ohledu na etapizaci,
což považujeme za diskriminaci. Naposledy jsme podali návrh na
změnu ÚP obce Zdiby dne 21. 12. 2011 a potom v roce 2013,
kdy bylo podáno přes 200 žádostí občanů, ale projednání této
změny bylo zastupitelstvem obce dne 4. 8. 2014 zrušeno.
Prosíme proto, aby byla na našich pozemcích p. č. 106/136 a
106/137 etapizace výstavby zrušena, protože jsou oba pozemky
stále zařazeny do funkčního využití: Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č.
106/136 a 106/137, k. ú. Brnky, které
jsou v ÚP Zdib vymezeny jako součást
zastavitelné plochy Z102 a návrhu
Změny č. 1 pak zastavitelné plochy
Z102b, byly od schválení ÚPO Zdiby
dne 29. 12. 2006 zařazeny v etapizaci
s podmínkou realizace komunikace
„Nová Průběžná“, VPS 10, tato forma
etapizace byla převzata do ÚP Zdib
účinného dne 28. 10. 2010. Návrhům
podatele čj. 1908/11/st ze dne 21. 12.
2011 a čj. 1909/11/st ze dne 21. 12.
2011 na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib
pod poř. č. 82 a 83 Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo, ale v tom smyslu,
že bude řešení etapizace v návrhu
Změny č. 1 prověřeno, a tak se i stalo,
ale návrhem Změny č. 1 nebyla etapizace zrušena a pro pozemky parc. č.
106/136 a 106/137 a další se Projektantem stanovuje její pokračování
v tzv. „ZELENÉ ETAPĚ“. Pořizovatel
toto řešení projednal při společném
jednání a veřejném projednání a považuje jej za konečné, i když ne za ideální, ale za kompromisní.
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Ing. Katřina Fabiánová,
Javorová 1727/6, 182 00
Praha 8;
Lukáš Kubíček,
Javorová 1727/6, 182 00
Praha 8
(č. 30; D 14. 8. 2018;
čj. 2446/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Obecní úřad Zdiby jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib (dále též
jako „pořizovatel“), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 4. 7.
2018, čj.: 2074/18, vyvěšenou na úřední desce obce Zdiby dne 9.
7. 2018 (podle ust. § 6 odst. 2 stavebního zákona) oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ, a veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib dne 9. 8. 2018.
Pořizovatel pravděpodobně zcela záměrně svolal veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib na období kulminace letních školních prázdnin od 16:00 hod., a to do naprosto nevyhovující velmi malé místnosti ve Společenském domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby, kde t. č. nebyly splněny základní hygienické předpoklady účasti veřejnosti.
Na veřejné projednání se dostavila veřejnost v počtu výrazně
převyšujícím kapacitu místa konání, pročež část veřejnosti ani
nemohla být přítomna v předmětné místnosti, kde mělo projednání probíhat. Navíc, hygienické podmínky na místě samém byly zcela nepřípustné, když počet osob uvnitř místnosti
zcela převyšoval možnosti daného místa a teplota vzduchu dosahovala hodnoty až 40° C.
Z těchto důvodů nebyly pořizovatelem splněny zákonné podmínky pro konání veřejného projednání, které tak platně neproběhlo, neboť nedošlo k žádnému věcnému veřejnému projednání změny č. 1 ÚP Zdib zejména po obsahové stránce, ani
veřejnost nebyla seznámena s jakýmikoli informacemi týkajícími se návrhu změny č. 1 ÚP Zdib.
Podatelé však z důvodu opatrnosti pro případ, že by pořizovatel měl i přes shora uvedené za to, že veřejné projednání proběhlo, podávají tyto námitky, jak uvedeno níže, a to s výhradou dalšího doplnění v návaznosti na výsledky a zjištění z veřejného projednání návrhu, které musí být pořizovatelem, jako nezbytná podmínka zákonnosti celého procesu pořizování
změny č. 1 ÚP Zdib, svoláno opakovaně a zákonně a řádně
provedeno.
Podatelé, jako spoluvlastníci – každý v rozsahu ideální 1/2 – pozemků p. č. 426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby, obec Zdiby, zapsáno na
LV č. 2530, v katastru nemovitostí u Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, tedy jako vlastníci pozemků dotčených návrhem řešení změny č. 1 ÚP Zdib,
tímto podávají k předloženému návrhu své níže uvedené námitky
podle příslušných ustanovení stavebního zákona:
Žádostí podatelů (č. 9) bylo požadováno:
· pozemek par. č. 426/7 – 6.048 m2, zahrada,
bonita půdy: 2018 m2 – V. třída; 475 m2 – 1. třída, 3.555 m2
– I. třída
Na bydlení BI
· pozemek parc. č. 426/8 – 1943 m2, manipulační plocha, ostatní plocha, nemá evidované BPEJ – na pozemku se nachází
stavba, tudíž leží v zastavěné části obce – tuto skutečnost
jsme doložili pasportem stavby v září 2012 (viz příloha 30 –
Pasport stavby).
Na bydlení BI.
Podatelé tímto v předepsané lhůtě podávají tyto své námitky
proti návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ, jakož i celému řízení o změně č. 1 ÚP Zdib:
Podatelé se předně domnívají, že obec Zdiby v oblasti územního
plánování dlouhodobě porušuje zákony a jiné právní předpisy,
které má při výkonu své přenesené působnosti povinnost dodržovat. Podatelé přitom vycházejí ze skutečnosti, že zatímco zastupitelstvo obce rozhoduje podle ust. § 6 odst. 5 písm. a), b) a c) stavebního zákona při vydávání ÚP a jeho změn v samostatné pů-

Námitky nebyly zohledněny.
Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015 nevyhovělo návrhu na pořízení změny č.
1 ÚP Zdib poř. č. 9, uplatněnému podatelem pod čj. 651/15 ze dne 8. 4.
2015, a tento návrh pod poř. č. 9 nebyl
proto zařazen do Zprávy o
uplatňování, jejíž součástí byly pokyny
pro zpracování návrhu Změny č. 1, tudíž nemohl být návrh poř. č. 9 ani
předmětem řešení návrhu Změny č. 1
Projektantem. Námitku brojící proti
vyřazení návrhu poř. č. 9 na pořízení
změny č. 1 nelze uplatňovat k návrhu
Změny č. 1, který byl zpracován na základě schválené Zprávy o uplatňování
v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona za použití § 50 až 54 stavebního
zákona.
Vymezení pozemku ostatní plochy
parc. č. 426/8, k. ú. Zdiby, ve vlastnictví podatele připomínky, spolu s pozemkem ostatní plochy parc. č. 426/4,
k. ú. Zdiby, jako návrhové plochy orné
půdy (OP-návrh), označené jako OP2
a OP3, bylo provedeno již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce
Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení
převzal ÚP Zdib účinný od 28. 10.
2010 a vymezil plochu pozemků parc.
č. 426/4 a 426 jako návrhovou plochu
zemědělskou – ornou půdu
(NZ-návrh). V návrhu Změny č. 1 je
stejná plocha zařazena opět do plochy
změn Z45 jako plocha zemědělská –
orná půda (NZ-návrh), pouze došlo k
vypuštění vymezení zastavěného území
na pozemku parc. č. 426, protože jeho
vymezení nebylo v souladu s § 58 stavebního zákona. Námitce nelze vyhovět, protože vymezení pozemku parc.
č. 426/8, k. ú. Zdiby, jako plochy zemědělské – orné půdy, nebylo provedeno v rámci projednávaného návrhu
Změny č. 1, jak je uvedeno výše. Návrhem Změny č. 1 není dotčeno využití
pozemku parc. č. 426/8, k. ú. Zdiby,
jako „orná půda“, které je stejné a
beze změn již od ÚPO Zdiby z roku
2006. Návrhem Změny č. 1 byla pouze
návrhová plocha NZ systémově očíslovaná jako plocha sídelní zeleně Z45 a
vypuštěno vymezení zastavěného území. Námitce nelze vyhovět, protože
podle § 55 odst. 6 stavebního zákona
platí, že se změna ÚP zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měněných částí a u pozemků parc. č. 426/7
a 426/8, k. ú. Zdiby, se žádné části ÚP
Zdib návrhem Změny č. 1 neměnily.
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sobnosti, proces pořizování ÚP, resp. jeho změn, probíhá v přenesené působnosti obce.
I.
Shrnutí situace
Podatelé jsou vlastníky pozemků parc. č. 426/7 o výměře 6048
m2, zahrada, a parc. č. 426/8 o výměře 1943 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, v k. ú. Zdiby, které zakoupili v roce 2000
(viz Přílohu č. 1 – informativní výpis z katastru nemovitostí).
V době zakoupení pozemků ze schváleného konceptu ÚPO Zdiby
z roku 1998 vyplývalo, že uvedené pozemky mají být podle nového ÚPO určeny k výstavbě RD, přičemž s tímto využitím pozemků vyslovily při projednání konceptu ÚPO Zdiby v roce 1998
souhlas všechny příslušné dotčené orgány. Tato skutečnost vyplývá mj. ze Záznamu z jednání ve věci dořešení záborů ZPF ke
konceptu ÚPD sídelního útvaru Zdiby ze dne 10. 7. 1996 (Příloha č. 2 – pozemky podatelů jsou v tomto záznamu označeny jako
č. lokality 45 a 46).
Následně byly na pozemcích podatelů na základě stavebních povolení, vydaných stavebním úřadem Klecany a v souladu se stanovisky obce Zdiby (viz například Přílohu č. 3 – Zápis z jednání
komise pro výstavbu obce Zdiby ze dne 20. 9. 2000, bod 64) vybudovány inženýrské sítě (kanalizační, vodovodní přípojky a
elektrické přípojky), které byly posléze řádně zkolaudovány (viz
například Přílohu č. 4 – kolaudační rozhodnutí ze dne 21. 5.
2001, čj. KV-107/2001 pro výstavbu domovní kanalizační přípojky a Přílohu č. 5 – kolaudační rozhodnutí ze dne 21. 5. 2001,
čj. KV-109/2001 pro výstavbu vodovodní přípojky na veřejný
vodovodní řad obce Zdiby). K navrženému umístění RD na pozemcích podatelů viz přiložený situační plán (Příloha č. 6).
V navazujících postupech územního plánování, tedy při pořizování nového ÚPO (2006), jeho aktualizace (2010) a při návrhu
jeho změny č. 1 (2012) byly výše uvedené pozemky podatelů
opakovaně vyřazeny z rozsahu vymezení zastavitelných ploch, a
to bez odůvodnění, resp. na základě diskriminačních důvodů, jak
bude dále rozvedeno. Naproti tomu byly mezi zastavitelné plochy
určené k výstavbě RD zařazovány jiné rozsáhlé pozemky.
Podatelům tak v důsledku pochybení obce Zdiby jako pořizovatele ÚP vznikla újma v podobě nemožnosti realizovat záměr výstavby RD na pozemcích, které k tomuto účelu v dobré víře a v
souladu s výslovně vyjádřenými stanovisky obce zakoupili.
V souvislosti se zakoupením uvedených pozemků, vybudováním
inženýrských sítí, právními a jinými odbornými službami přitom
podatelé již vynaložili náklady v podobě peněžních prostředků
značné výše.
II.
Obec Zdiby při výkonu své přenesené působnosti porušila
princip legitimního očekávání podatelů
Podatelé zakoupili výše uvedené pozemky parc. č. 426/7 a parc.
č. 426/8 za situace, kdy ze schváleného konceptu nového ÚPO
Zdiby z roku 1998 vyplývalo, že uvedené pozemky mají být určeny k výstavbě RD. S tímto zamýšleným využitím předmětných
pozemků vyslovily při projednání konceptu ÚPO Zdiby v roce
1998 souhlas všechny příslušné dotčené orgány. Obecní úřad
Zdiby dopisem ze dne 20. 4. 2000 (Příloha č. 7), adresovaným
podatelům potvrdil, že obec nemá námitky proti záměru výstavby
RD na uvedených pozemcích.
Následně byly na uvedených pozemcích podatelů na základě stavebních povolení, vydaných stavebním úřadem Klecany a v souladu se stanovisky obce Zdiby (Komise pro výstavbu) vybudovány inženýrské sítě (kanalizační, vodovodní přípojky a elektrické
přípojky), které byly řádně zkolaudovány.
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V souvislosti se zakoupením uvedených pozemků a vybudováním
inženýrských sítí vynaložili podatelé náklady ve značné výši, v
cenách odpovídajících času koupě pozemků a vybudování sítí (tj.
v letech 2000 – 2002). Podatelé byli ze strany obce Zdiby ještě i
následně ujištěni dopisem obecního úřadu ze dne 6. 2. 2002 (Příloha č. 8), že jejich pozemky budou podle připravovaného nového ÚP určeny k výstavbě RD.
V navazujících postupech územního plánování však byly výše
uvedené pozemky opakovaně vyřazeny z rozsahu vymezení zastavitelných ploch, a to bez řádného odůvodnění. Zároveň byly mezi zastavitelné plochy, určené k výstavbě RD, zařazovány jiné rozsáhlé pozemky. Podatelům tak vznikla značná újma v
podobě nemožnosti realizovat záměr výstavby RD na pozemcích,
které k tomuto účelu v dobré víře a v souladu s výslovně vyjádřenými stanovisky obce zakoupili.
Již v návrhu konceptu ÚPO z roku 2006 zpracovatel na základě
konzultace s pořizovatelem vyřadil pozemky podatelů z dalšího
zpracování, a to na základě údajné nevhodnosti zástavby z důvodu nevyhovujícího dopravního napojení. Přitom se jednalo o evidentně nepravdivý důvod, jelikož podatelé již při stavbě inženýrských sítí volili vhodné technologie a zásypové materiály, aby
bylo možné příslušné části pozemků překrýt asfaltovým povrchem a následně je napojit k dopravní infrastruktuře.
O tom, že se nejednalo o skutečný důvod, který by bránil zařazení pozemků podatelů mezi plochy pro bydlení, svědčí i skutečnost, že v ÚPO z roku 2006 byla zařazena do zastavitelných
ploch část pozemku parc. č. 80/1 v k. ú. Brnky o celkové výměře
13,2 ha. U tohoto pozemku přitom byla z důvodu nevyhovujícího
dopravního napojení nařízená etapizace, a navíc na něm nebyly
předem vybudovány inženýrské sítě.
Rozhodnutí pořizovatele ÚP o zařazení pozemků parc. č. 80/1 do
zastavitelných ploch tak bylo zcela nesmyslné a nesprávné, jelikož tím bylo zabráno podstatné procento možné zastavitelné plochy pro jednoho, vybraného vlastníka, a to na úkor jiných drobných vlastníků pozemků, mnohdy už zasíťovaných.
V roce 2010 proběhla aktualizace ÚP, která nabyla účinnosti 28.
10. 2010. Tato aktualizace byla odůvodněna požadavky právní
úpravy (§ 188 odst. 1 stavebního zákona), přičemž podle vypořádání námitek podatelů k návrhu této aktualizace ÚP (Příloha č. 9)
neměla vůbec řešit změnu využití pozemků. Navzdory této deklaraci však aktualizací došlo k zařazení dalších pozemků do zastavitelných ploch, přičemž opět měly zcela nesmyslně přednost
před drobnými stavebníky projekty s hromadnou zástavbou (konkrétně se jednalo o projekt společnosti Central Group), které ve
svém důsledku podstatně zvýšily dopravní zátěž v obci. Podatelé
v této souvislosti odkazují na bod 6. zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 29. 9. 2008 (Příloha č. 10).
V roce 2012 Zastupitelstvo obce Zdiby (dále též jako „ZO
Zdiby“) rozhodlo o tom, že pořídí změnu č. 1 ÚP, (dne 18. 7.
2012, usnesením č. 5/7/12). Podatelé v termínu stanoveném obcí
do 30. 6. 2012 znovu požádali o změnu využití území, tedy o to,
aby jejich pozemky p. č. 426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby byly zařazeny do ploch s funkčním využitím „Bydlení – RD městské a příměstské“.
Dne 24. 4. 2013 Zastupitelstvo obce Zdiby schválilo zadání změny č. 1 ÚP Zdiby. Zadání bylo upraveno o žádosti, které byly vyřazeny pro nesouhlas dotčených orgánů. Mezi vyřazenými žádostmi v Tabulce č. 1 překvapivě figurovala i žádost podatelů č.
9. Ta však byla vyřazena nedůvodně a v rozporu s realitou, jelikož se žádný z dotčených orgánů k této žádosti podatelů nevyjádřil negativně. Tuto skutečnost výslovně potvrdil Městský úřad
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Brandýs nad Labem-Stará Boleslav svým doplňujícím vyjádřením
k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Zdib ze dne 16. 10. 2013, čj.
100/67337/2012, adresovaným obci Zdiby.
Následně dne 8. 7. 2013 proto ZO Zdiby usnesením č. 5/7/13
schválilo úpravu zadání změny č. 1 ÚP Zdib: „a to v Tabulce č.
1, která kromě již odsouhlasených změn zahrnuje nově rovněž žádost označenou pořadovým číslem 9 (426/7 a 426/8 v k. ú.
Zdiby), tj. tyto pozemky na žádost jejich vlastníků zařazuje do
ploch s funkčním využitím „Bydlení – RD městské a příměstské“,
a ukládá MUDr. Markétě Hellerové, starostce Obce Zdiby, zajistit realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby.“
Požadavky na změny v území, stanovené ve schváleném zadání a uvedené v pokynech schválených zastupitelstvem, byli
zpracovatel a pořizovatel povinni do návrhu změny č. 1 ÚP
zapracovat. Odchýlit od zadání či pokynů by se mohli pouze v
tom případě v případě, že by k tomu byly dány zákonné důvody,
případně že tento požadavek vyplynul z nesouhlasných vyjádření
či stanovisek dotčených orgánů, která jsou pro zpracování návrhu
ÚP závazná. V případě předmětných pozemků podatelů však takové důvody pro nevyhovění jejich oprávněnému požadavku dány nebyly.
Podatelé upozornili prostřednictvím AK Šikola a partneři na to,
že schválený pokyn pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
ze dne 8. 7. 2013 usnesením ZO Zdiby č. 5/7/13 nelze vykládat
tak, že ZO rozhodlo pouze o tom, že předmětné pozemky podatelů budou opět zařazeny zpět do schváleného zadání z důvodu
možnosti přezkoumání vhodnosti tohoto požadavku zpracovatelem. Jelikož v daném případě již bylo zadání změny č. 1 ÚP
schváleno, šlo o pokyn pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP
Zdib ve smyslu ust. § 50 odst. 1 stavebního zákona. Rozpor návrhu změny č. 1 ÚP Zdib se schváleným pokynem ZO Zdiby
pak ve vztahu k předmětným pozemkům podatelů nebyl v návrhu opět jakkoliv odůvodněn. Návrh změny č. 1 ÚP Zdib byl
proto ve vztahu k výše uvedeným pozemkům podatelů nutno
považovat za nezákonný.
Podatelé k důvodnosti a vhodnosti svého požadavku, aby byly
oba pozemky v jejich vlastnictví p. č. 426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby
zařazeny do ploch s funkčním využitím „BI –bydlení – v rodinných domech městské a příměstské“, dále poukázali na materiál
vypracovaný na jejich objednávku renomovaným odborníkem na
krajinářské a urbanistické posuzování stavebních záměrů doc.
Ing. arch. Jiřím Löwem ze společnosti LÖW & spol. s r.o. s
názvem „Posouzení vhodnosti výstavby bydlení – osada Veltěž
v k. ú. Zdiby“ v srpnu 2013 (viz příloha).
Závěrem posouzení bylo, že výstavba objektu bydlení na pozemcích p. č. 426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby byla shledána jako přípustná s tím, že nebudou narušeny žádné hodnoty a limity v území.
Dílčí hodnocení doc. Ing. arch. Jiřího Löwa pak uvádějí, že záměr postavit na zmíněných pozemcích dva domy ve velkých zahradách s izolační zelení je nutno chápat jako čin ne-li zlepšující
obraz obce, pak ale rozhodně nenarušující. Doc. Ing. arch. Jiří
Löw dále mj. uvádí, že z hlediska vhodnosti předmětných pozemků pro výstavbu je nutno zkonstatovat, že je mnohem vhodnější
než velká část návrhů v okolí, nebo že zástavba na předmětném
pozemku by byla nesrovnatelněji mírnějším zásahem, než „sídelní kaše“ ve správním území obce.
K tomu podatelé doplnili, že předmětné pozemky jsou pro bydlení v RD využitelné bez nutnosti výstavby nové veřejné infrastruktury, konkrétně nejsou nijak podmíněny zbudováním komunikace
Nová Průběžná, realizací úpravy komunikace Na Brnky, realizace
úpravy křižovatky silnic II/608 a III/2424 (Průběžná × Pražská),
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či revitalizací Přemyšlenského potoka. S ohledem na uvedené je
ve vztahu k těmto pozemkům případné uplatnění jakékoliv etapizace nedůvodné.
Na předmětných pozemcích již jsou vybudovány a řádně zkolaudovány inženýrské sítě. Jedná se tedy o pozemky zainvestované, a tudíž svou povahou stavební. Nevyhověním žádosti podatelů o zařazení předmětných pozemků do ploch „B1 – bydlení – v
rodinných domech městské a příměstské“ a postupem pořizovatele, který je v rozporu s usnesením č. 5/7/13 ZO Zdiby, jsou tak
podatelé na svých vlastnických právech nepřípustně a nelegálně
omezováni.
Z výše uvedeného podatelé důvodně dovodili že jejich
požadavek, aby byly oba pozemky v jejich vlastnictví zařazeny
do ploch s funkčním využitím „BI – bydlení – v rodinných domech městské a příměstské“ je zcela v souladu s cíli a úkoly
územního plánování. Z nich podatelé zdůrazňují požadavky uvedené v ust. v § 18 odst. 2 a 4 stavebního zákona, zejména, že
„Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“ a
„Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.“.
Podatelé upozornili na skutečnost, že létající pořizovatel Tomáš
Měchura nesplňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe, tudíž není oprávněn ani změnu ÚP pořizovat. Proces pořízení změny č. 1 ÚP byl proto zatížen nezhojitelnou vadou, pro kterou byl
nakonec Krajským úřadem Středočeského kraje prohlášen za nezákonný a následně ukončen. Faktem však zůstává, že ZO Zdiby
při pořizování změny č. 1 ÚP o žádosti podatelů již rozhodlo,
DOSS neuplatnily žádné výhrady, a proto legitimní očekávání
podatelů zůstala taková, že postup obce bude vůči podatelům racionální, odůvodněný a nediskriminační, a to především na zákaz
libovůle při výkonu veřejné moci.
Podatelé tehdy téměř po 15 letech dosáhli toho, že alespoň jeden
z jejich pozemků parc. č. 426/8 byl do zastavitelných ploch znovu zařazen/navrácen. Nastala však obdobná situace, podobná té v
roce 2000, kdy pozemky v dobré víře koupili. Nejprve jejich pozemky v zastavitelných plochách byly, protože tak předchozí ZO
Zdiby rozhodlo a poté schválilo v Konceptu ÚP, aby následně
nové ZO Zdiby veškeré úkony pořizování ÚP zrušilo, a to bez
ohledu na porušení zásady kontinuity při rozhodování zastupitelstva.
V roce 2015 započalo druhé pořizování změny č. 1 ÚP. Protože
proces pořízení změny ÚP se opakoval, takže zasáhl i další volební obdob, tak nové ZO Zdiby rozhodlo o pořízení Zprávy o
vyhodnocení ÚP (dále jen „Zpráva“), jejíž závěrečná zjištění budou využita při zadání opakované změny ÚP. Veškerá usnesení
ZO Zdiby týkající se předchozí změny ÚP byla zrušena, včetně
usnesení 5/7/13, kterým předchozí zastupitelstvo rozhodlo o zařazení požadavku a návrhu podatelů do zpracování změny č. 1 ÚP.
Oproti deklarované potřebě výsledků ze Zprávy bylo rozhodlo o
tom, že do návrhu bude předáno 107 návrhů, a to za situace, kdy
nebylo možné odpovědně rozhodnout, zda a v čem je třeba ÚP
měnit, protože výsledky Zprávy dosud nebyly k dispozici.
Návrh podatelů nebyl do seznamu přijatých návrhů zařazen, pouze v následujících dnech podatelé obdrželi krátkou zprávu ze dne
12. 11. 2015 bez jakéhokoliv odůvodnění.
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V rámci Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu z prosince 2015 se pořizovatel s připomínkami
podatelů dle jejich názoru nevypořádal po právu, kdy v odůvodnění závěru o neakceptaci připomínek neuvádí žádné relevantní
skutečnosti a navíc uvádí nepravdu ohledně právního režimu a
platnosti předmětného usnesení č. 5/7/13 zasedání Zastupitelstva
obce Zdiby ze dne 8. 7. 2013, kterým, cit.: „Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu zadání změny č. 1 Územního plánu Zdib, a to
Tabulce č. 1, která kromě již odsouhlasených změn zahrnuje nově
rovněž žádost označenou pořadovým číslem 9 (426/7 a 426/8 v k.
ú. Zdiby), tj. tyto pozemky na žádost jejich vlastníků zařazuje do
ploch s funkčním využitím „Bydlení – RD městské a příměstské“,
a ukládá MUDr. Markétě Hellerové, starostce Obce Zdiby, zajistit realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby“.
III.
Obec Zdiby se při výkonu své přenesené působnosti v oblasti
územního plánování dopouští nepřípustné diskriminace
Podatelé se důvodně domnívají, že vyřazení jejich návrhu ze zadání změny č. 1 ÚP bylo motivováno nejen mstou za zrušenou
předchozí změnu č. 1 ÚP, ale také odvetou za současnou aktivistickou činnost spolku Otevřeno o 106, z.s., jehož předsedkyní je
matka obou podatelů Ivana Kubíčková.
Proto zůstala osobní schůzka s Ing. Žáčkem na obecním úřadu,
zcela bez efektu. Snahou podatelů bylo seznámit pověřeného zastupitele s relevantními dokumenty potvrzujícími oprávněnost legitimního očekávání. Zcela nepochopitelným výsledkem této
schůzky byly pomluvy o údajných spekulačních pozemkových
záměrech, šířené Ing. Žáčkem, a to nejen tvrzeními na veřejnosti,
ale také publikovanými v časopisu Z 11 distribuovaném po celém
území obce Zdiby.
Podatelé jsou přesvědčeni o tom, že zastupitel Ing. Žáček je ve
střetu zájmů, neboť v území pořizované změny č. 1 ÚP má osobní zájem. Je důvodné se domnívat, že mohl ovlivňovat průběh
pořizování této opakované změny č. 1 ÚP. Jedním z důkazů by
mohl být fakt nestandardního výběru současného létajícího pořizovatele Ing. Vicha, firma PRISVICH, s.r.o., který byl upřednostněn před nabídkou na bezplatné pořízení Zprávy a poté změny
ÚP od ORP Brandýs nad Labem.
Také pořizovatel Ing. Vich je ve střetu zájmů, neboť v letech
2005-2006 byl pořizovatelem ÚP, jeho úpravy (2008-2010), a to
za situace, kdy byl současně i zástupcem firmy AUTO PALACE
(nyní Goodman) žádost č. 206. Zastupoval také Marcelu
Žáčkovou, manželku pověřeného zastupitele, a to v souvislosti se
stavebními pozemky určenými k dalšímu prodeji, pro které zajišťoval územní rozhodnutí na stavebním úřadě.
Proto příkladem možného ovlivnění je plocha Z52, která je současnou změnou č. 1 ÚP navržena k vyjmutí z etapizace. Spolumajitelé: Marcela Žáčková, Zdiby, Cap Ivan, Brušperk, Průšová
Marie, Praha 4 – zastoupeni PRISVICH s.r.o. požádali dne 13. 7.
2007 SÚ v Klecanech o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemku p. č. (PK) 83/2 k.ú. Přemyšlení z důvodu prodeje nově
vzniklých pozemkových dílů pro výstavbu RD. Vzniklo 7 nových
pozemků: p. č. 83/90-83/96 (Příloha č. 30). Pozemek 83/90 – orná půda výměra 794 m2 – určení komunikace – byl prodán obci
Zdiby za dohodnutou cenu 100,- Kč (zastupitelstvo obce Zdiby
na jednání dne 12. 10. 2010 tak rozhodlo). Pod návrhem Z52 se
nacházejí právě výše zmíněné pozemky, jejichž spolumajitelkou
byla Marcela Žáčková, a to do doby, než byly rozprodány, a to i
se zřejmou vadou – nařízenou etapizací. Proto je v zájmu Ing.
Žáčka nejen pozemky z obecních finančních prostředků
zasíťovat, ale také zrušit jejich omezení, které nařízená etapizace
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představuje, a to přednostně oproti ostatním plochám, které v etapizaci i nadále zůstávají.
Podatelé dále upozorňují zejména na tyto další nerovné podmínky uplatněné při výběru návrhů změny č. 1 ÚP:
· Plocha Z25 – pozemek parc. č. 374/19, výměra 2393 m2 –
druh pozemku ovocný sad
Odůvodnění: VVURÚ str. 16:
Podstata změn
Podstata všech změn, kde dochází k převodu ze ZS resp. ZV na BI
resp. SV, spočívá v umožnění realizace obytné zástavby na stávajících zahradách, které se nacházejí uvnitř existující (vesměs roztroušené) zástavby…
Plocha Z25 – bylo vyhověno už v prvním pokusu o změnu č. 1
ÚP, a proto byl plynule zahrnut i do opakované změny ÚP, a to
bez jakýchkoliv obstrukcí, i když pozemek dosud nemá přístupovou cestu, ani inženýrské sítě. Naproti tomu podatelé byli ze současného návrhu změny č. 1 ÚP vyřazeni zcela bezdůvodně, neboť
z předchozího pořizování změny č. 1 ÚP jasně vyplynulo, že jejich záměr není v rozporu s ničím, co by mohlo významně ovlivnit jejich zařazení do opakované změny č. 1 ÚP. Zcela nedůvodně byla pominuta skutečnost, že pozemek parc. č. 426/8, jeho
součástí je stavby silážní jámy, je celou svou plochou v zastavěném území obce, tudíž bez BPEJ, a že pozemek parc. č. 426/7 je
právě tou zahradou, které jsou preferované k zastavění viz
Odůvodnění.
Podatelé několikrát zdůraznili, že mají osobní zájem na tom, aby
jejich RD obklopovala rozsáhlá zahrada, což je zcela jistě i ku
prospěchu obce. Navíc obec má k dispozici nástroj – RP – kterým může ovlivnit záměr investora. Samozřejmě, pokud jej uplatní i v obdobných případech.
Zcela navzdory těmto skutečnostem, a hlavně proti právům a
zájmu podatelů, pořizovatel navrhuje změnou označenou
NZ45 vyjmutí pozemku p. č. 426/8 ze zastavěné části obce –
převedení do orné půdy, a to bez ohledu na to, že podatelé
opakovaně doložili pasport stavby – silážní jámy, která se na
pozemku nachází, a kterou podatelé hospodářsky využívají,
kdy v současnosti je předmětem pronájmu třetí osobě. Není
tedy právně ani fakticky možné takovou legální stavbu měnit
na ornou půdu. I přesto, že pořizovatel si je a musí být existence této stavby vědom, vědomě ji opomíjí a podvodně a
protiprávně se tak snaží deklarovat předmětný pozemek se
stavbou a zpevněnou manipulační plochou jako ornou půdu,
když to není pravdou. Podatelé se tak důvodně domnívají, že
pořizovatel se tímto postupem snaží vyzískat kapacitu jiných
ploch k zastavění na úkor rozšíření nezastavitelných ploch.
Pořizovatelem navrhovaná změna označená NZ45 je tedy v
podstatě snahou o protiprávní vyvlastnění zamezující podatelům hospodářské využití jejich majetku omezující jejich vlastnická a majetková práva, což je zcela nepřípustný zásah do
základních práv a svobod podatelů zaručených jim Ústavou
ČR a Listinou základních práv a svobod ČR.
Podatelé mají za to, že předložený návrh pořizovatele je motivován ziskem z návratu orné půdy ku prospěchu těch záměrů, na
kterých mají zastupitelé zájem. Podatelé svým aktivním přístupem všemi podáními připomínek, a to nejen v obou pokusech
o změnu č. 1 ÚP, dostatečně prokázali, že jejich neměnným zájmem je využít oba pozemky k zastavění formou rozptýlené výstavby RD pro potřeby pouze 3 rodin podatelů, tudíž nikoli k zastavení masivní komerční zástavbou. Proto návrh pořizovatele
považují za šikanózní a diskriminační.
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Faktem stále zůstává, že ZO Zdiby při pořizování změny č. 1 ÚP
o žádosti podatelů již rozhodlo, DOSS neuplatnily žádné
výhrady, a proto legitimní očekávání podatelů zůstala taková, že
postup obce bude vůči podatelům racionální, odůvodněný a nediskriminační, a to především na zákaz libovůle při výkonu veřejné moci.
· Plocha Z26 – pozemek parc. č. 364/4, výměra 1592 m2 –
druh pozemku zahrada
· Plocha Z27 – pozemek parc. č. 364/1, výměra 2225 m2 –
druh pozemku zahrada
Plocha Z26 a Z27 posouvají zástavbu na svah nad obcí, v místě, kde by měl být pozvolný přechod mezi obytnou zástavbou
a poli. Není možné je dopravně napojit komunikací dostatečného profilu při dodržení obecných technických požadavků na
výstavbu. Kvůli ploše Z28 je redukováno i biocentrum. Pozemky jsou v blízkosti Přemyšlenského potoka.
Mezi základní zásady činnosti správních orgánů patří i zásada
ochrany práv nabytých v dobré víře a princip legitimního očekávání (§ 2 odst. 3 a 4 správního řádu), a které mají správní orgány
pří své činnosti (tedy i obec při pořizování ÚP) respektovat. Dále
lze v této souvislosti poukázat i na judikaturu Ústavního soudu či
Nejvyššího správního soudu (NSS), například na rozsudek NSS
ze dne 20. 7. 2005, čj. 6 A 25/2002 – 59. V tomto rozsudku NSS
uvedl: „Ústavní soud v posledních letech také bez váhání přiznal
ústavní ochranu legitimnímu očekávání jako základnímu právu v
mnoha případech. Tak např. nález č. 33/2004 ve svazku 32 Sb.
ÚS na příkladu závazného příslibu převést náhradní pozemky vyložil, že v právním státě platí princip ochrany důvěry ve vážnost
a závaznost aktů veřejné moci; stát se pak svého závazku nemůže
zbavit, jestliže nastanou v příslibu vymezené podmínky; jinak by
si počínal protiprávně. V nálezu č. 252/2004 Sb. ÚS Ústavní
soud připomenul, že k neoddělitelným znakům právního státu patří také předvídatelnost práva a ochrana oprávněné důvěry v
právo, nazývaná také oprávněným legitimním očekáváním. V nálezu č. 120/2004 ve svazku 34 Sb. ÚS shledal Ústavní soud v
„povinnosti neohrožovat důvěru osob v akty veřejné moci“
ústavní princip. Podobně srov. nálezy sp. zn. I. ÚS 353/04, II. ÚS
37/04, Pl. ÚS 6/05, I. ÚS 437/03, Pl. ÚS 50/04 (který označil
princip legitimního očekávání i za obecný princip komunitárního
práva), stanovisko Pl. ÚS-st. 21/05 a další… Jen pro úplnost
Nejvyšší správní soud připomíná, že obdobným způsobem nahlíží
na princip legitimního očekávání již po několik desítek let také
Soudní dvůr ES, zejm. pro obor hospodářských aktivit. Tato judikatura a jí vyslovené právní názory jsou konstantní - srov. k tomu
rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 7. 1957, Dineke Algera a
společníci proti Shromáždění ESUO (spojené případy 7/56, 3/577/57, Rec. 1957, str. 81), z novější doby např. rozsudek Soudního
dvora ze dne 10. 3. 2005, Španělsko proti Radě EU (C 342/03,
Sbírka rozhodnutí 2005, str. I 1975, bod 47), rozsudek Soudního
dvora ze dne 15. 12. 2005, Řecko proti Komisi ES (C-86/03,
Sbírka rozhodnutí 2005, bod 71.) a dále rozsudek Soudu prvního
stupně ze dne 18. 1. 2000, Mehibas Dordtselaan BV proti Komisi
ES (T-290/97, Rec. 2000, str. 11-15, bod 59).“.
Na základě výše uvedených principů lze konstatovat, že ačkoli
mají obce při pořizování ÚPD pro své území značnou volnost,
pokud jde o úvahu, jak má být regulováno využití jednotlivých
částí tohoto území, a jedná se o úvahu do značné míry politickou,
nejde zároveň o volnost bezbřehou. Kromě závazných požadavků
právních předpisů, k jejichž dodržování mají přispívat především
stanoviska příslušných dotčených orgánů, jsou orgány obce dále
omezeny i požadavkem nepoškodit legitimní očekávání dotče-
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ných osob, zejména vlastníků nemovitostí, pokud v průběhu
pořizování ÚPD vzniklo, a nepůsobit těmto osobám svévolnými a neodůvodněnými majetkovou škodu ani jinou újmu na
jejich právech. Podatelé v této souvislosti upozorňují i na rozsudek NSS ze dne 7. 1. 2009 čj. 2 Ao 2/2008 – 62, v němž se mj.
uvádí, že „I nemožnost stavět je totiž významným zásahem do
vlastnického práva majitele pozemku.“.
Podatelé jsou toho názoru, že obec Zdiby jejich legitimní očekávání porušila. Především byli podatelé ze strany obce opakovaně utvrzování v tom, že jejich pozemky budou určeny k výstavbě RD. Tento postoj obce vyplýval nejenom ze schváleného konceptu ÚPO z roku 1998, ale i z dopisu obce ze dne 20. 4. 2000 a
stanovisek obce Zdiby uplatněných v procesu výstavby inženýrských sítí na pozemcích podatelů. Z tohoto konzistentního postupu podatelé zcela legitimně očekávali, že jim obec umožní výstavbu RD, a na základě toho investovali na koupi pozemků a vybudování inženýrských sítí náklady ve značné výši.
Ačkoli tedy obec Zdiby opakovaně vyslovila souhlas s tím, že
na pozemcích podatelů dojde k výstavbě RD, následně vymezila jiný způsob přípustného využití těchto pozemků, aniž by
pro to uvedla přesvědčivé a pravdivé důvody. Obec Zdiby se
tak podle podatelů dopustila svévolného, šikanózního a tedy nezákonného postupu při výkonu své přenesené působnosti.
IV.
Obec Zdiby se při výkonu své přenesené působnosti v oblasti
územního plánování dopouští další nepřípustné diskriminace
Podle ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu má správní orgán při
své činnosti povinnost dbát na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo
podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
Zásadou zákazu libovůle a diskriminace ve vztahu k činnosti orgánů veřejné správy se obsáhle zabýval i NSS, například v usnesení svého rozšířeného senátu ze dne 23. 3. 2005, čj. 6 A 25/2002
– 42 (publ. pod č. 906/2006 Sb. NSS), podle nějž ,,[S]právní
uvážení je v prvé řadě vždy limitováno principy vyplývajícími z
ústavního pořádku České republiky; z nich lze vyvodit, že i tam,
kde vydání rozhodnutí závisí toliko na uvážení správního orgánu,
je tento orgán omezen zákazem libovůle, příkazem rozhodovat v
obdobných věcech obdobně a ve stejných věcech stejně (různost
rozhodování ve stejných či obdobných věcech může být právě
projevem ústavně reprobované libovůle), tj. principem rovnosti,
zákazem diskriminace, příkazem zachovávat lidskou důstojnost,
jakož i povinností výslovně uvést, jaká kritéria v rámci své úvahy
použil, jaké důkazní prostředky si opatřil, jaké důkazy provedl a
jak je hodnotil, a k jakým skutkovým a právním závěrům dospěl.
V této souvislosti je namístě poukázat i na Doporučení Rady ministrů Rady Evropy č. (80) 2, týkající se výkonu správního uvážení
správními orgány, které upravuje řadu požadavků na výkon
správního uvážení (zákaz sledovat jiný účel než ten, pro který
byla diskreční pravomoc stanovena; objektivnost a nestrannost;
rovnost a zákaz diskriminace; proporcionalita mezi negativními
dopady rozhodnutí na práva, svobody a zájmy osoby, a sledovaným účelem), jakož i požadavek na přezkum zákonnosti
správního uvážení soudem nebo jiným nezávislým orgánem.“.
Podatelé v této souvislosti namítají, že obec Zdiby v procesu
pořizování ÚP, jeho aktualizace i změny č. 1, porušila princip
zákazu diskriminace, jelikož v obdobných případech rozhodla
zcela opačným způsobem, a to bez relevantního důvodu.
Obec Zdiby zařadila mezi zastavitelné plochy rozlehlý pozemek
parc. č. 80/1 k. ú. Brnky, a to navzdory zcela nevyhovujícímu do-
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pravnímu napojení a bez vybudovaných inženýrských sítí. Dále
byly v rámci aktualizace ÚP do zastavitelných ploch zařazeny
pozemky určené pro hromadnou zástavbu, která by ve svém
důsledku výrazně zhoršila problémy s již tak nedostačující kapacitou dopravních komunikací (viz výše).
Dne 24. 4. 2013 bylo zastupitelstvem obce schváleno zadání
změny č. 1 ÚP (Příloha č. 11), kdy mezi vyřazenými žádostmi v
Tabulce č. 1 vedle žádosti podatelů č. 9, byla vyřazena také
žádost č. 155 (viz Přílohu č. 12 – Původní verzi přílohy č. 1
zadání změny č. 1 ÚP Zdib). Tato žádost, na rozdíl od žádosti podatelů, nebyla dodatečně doplněna do zadání a zastupitelstvo
obce k ní neschválilo žádný pokyn pro zpracování návrhu změny
č. 1 ÚP. Navzdory těmto skutečnostem byla žádost č. 155 pořizovatelem bez souhlasu zastupitelstva dodatečně do návrhu
změny č. 1 ÚP zařazena, a navíc kladně vyřízena. Návrh
změny č. 1 ÚP tak na pozemcích p. č. 98/3 a 98/4, oba v k. ú.
Přemýšlení, vymezuje plochu Z65 s funkčním vymezením
„Bydlení – RD městské a příměstské.“.
O diskriminačním přístupu obce k jednotlivým vlastníkům
pozemků v procesu územního plánování navíc svědčí i další
skutečnosti. Obec Zdiby uzavřela smlouvy o budoucích
smlouvách kupních s vlastníky pozemků, kteří měli zájem o to,
aby jejich další pozemky, vymezené původně jako plochy
zemědělské – orná půda, byly ÚP obce nově vymezeny jako
plochy pro bydlení v RD) a zároveň byly se vyňaty z etapizace.
Při splnění tohoto závazku obce byli budoucí kupující povinni s
obcí uzavřít kupní smlouvu o prodeji částí svých pozemků (pro
účely vybudování komunikace „Na Brnky“).
Podatelé jako příklad uvádějí smlouvu o smlouvě budoucí kupní
(Příloha č. 13), kterou obec Zdiby uzavřela s pány Lhotákem a
Jursou, spoluvlastníky pozemků p. č. 102/13 v k. ú. Přemýšlení a
p. č. 100 v k. ú. Zdiby. V preambuli smlouvu o smlouvě budoucí
se definuje zájem budoucích prodávajících, aby jejich pozemky,
vedené v ÚP jako plocha NZ (plochy zemědělské – orná půda),
byly na základě rozhodnutí obce Zdiby jako budoucího kupujícího převedeny na plochu Z – B1 (bydlení v RD) a zároveň se
vyňaly z etapizace. Dále tito vlastníci požadují zřízení sjezdu na
uvedený pozemek. Dle čl. II smlouvy mají povinnost do 30 dnů,
kdy obec rozhodne o změně ÚP, uzavřít kupní smlouvu na část
pozemku o výměře 170 m2, kterým ho prodají obci za 200 Kč/m2.
Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Zdiby usnesením č. 3/11/2013 na svém zasedání konaném dne 21. 11.2013
(Příloha č. 14). Podatelé odkazují rovněž na další smlouvy,
jejichž uzavření schválilo zastupitelstvo obce Zdiby usnesením
zastupitelstva č. 8/5/2012 ze dne 21. 5. 2012 (Příloha č. 15). Podatelé příkladnou citují bod 3. 4. smlouvy se společností SARA
CZ, s.r.o. (Příloha č. 16), v němž se uvádí, že ze strany budoucího oprávněného (tj. obce Zdiby) bude podpořena změna ÚP
obce Zdiby, na základě, níž budou vyjmenované pozemky
zařazeny mezi plochy k výstavbě RD. Tímto usnesením bylo
schváleno i „Společné prohlášení“ s vlastníky pozemků podél
komunikace na Brnky, jehož text však obec Zdiby odmítá zpřístupnit.
Podle podatelů je z těchto skutečností patrný diskriminační přístup ve vztahu k ostatním vlastníkům pozemků, kteří mají zájem
na jejich zařazení mezi zastavitelné plochy, ale smlouva o budoucí kupní smlouvě s nimi uzavřená nebyla. Vlastníci pozemků,
které se nenacházejí v rozsahu plánované komunikace „Na
Brnky“ jsou tak bez legitimního důvodu znevýhodněni.
Tuto motivaci pořizovatele při tvorbě změny č. 1 ÚP zcela jasně
demonstruje i následující část odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP
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(str. 24 – viz Příloha č. 17): „Pro některé lokality nebyla uplatněna etapizace z důvodu dříve uzavřených smluvních závazků
obce, které umožní směny či dary pozemků nezbytných pro realizaci některých důležitých staveb dopravní a technické infrastruktury v obci. Jedná se o lokality Z52, Z65, Z58 a Z5. Na část lokality Z51 nebyla uplatněna etapizace z důvodu umožnění obci
získání finančních prostředků na realizaci technické infrastruktury (kanalizace). Na lokality Z56 a Z57 nebyla uplatněna etapizace z důvodu existence dříve vydaných platných správních rozhodnutí povolujících výstavbu v těchto lokalitách.
Takový postup obce je ve vztahu k podatelům diskriminační,
neboť jednu skupinu vlastníků neoprávněně zvýhodňuje,
zatímco oprávněné požadavky podatelů nezákonně odmítá.
Povinností obce při pořizování ÚP je zajistit soulad jeho návrhu s
právními předpisy, což je zajištěno mj. pomocí vyjádření a stanovisek dotčených orgánů (§ 4 ost. 2 stavebního zákona). Ty svými
stanovisky mohou podstatně ovlivnit výslednou podobu změny
ÚP, neboť návrhy obce na změnu funkčního využití určitých
pozemků nemusí akceptovat. Tak tomu je i v případě pozemku p.
č. 102/13 v k. ú. Přemýšlení (žádost bod č. 179, plocha Z58 dle
návrhu změny č. 1 ÚP), k němuž se ve svém vyjádření k návrhu
zadání změny č. 1 ÚP podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona
negativně vyjádřil příslušný orgán ochrany přírody a krajiny
– Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, a to svým
vyjádřením ze dne 10. 12. 2012 (Příloha č. 18). Při schvalování
zadání změny č. 1 ÚP byl tedy pořizovatel povinen zohlednit vyjádření dotčených orgánů a předmětnou žádost se změn vyřadit.
Je zjevné, že obec Zdiby se v procesu pořizování změny č. 1 ÚP
prioritně snažila vyhovět těm žádostem o změnu funkčního vymezení pozemků či uvolnění z etapizace, k nimž uzavřela s
dotčenými vlastníky smlouvu o smlouvě budoucí kupní či darovací, v níž se předpokládá vyhovění těmto žadatelům co do
změny funkčního vymezení pozemků. V případě pozemku p. č.
102/13 k. ú. Přemýšlení jde přitom o pozemky, k nimž se již ve
fázi návrhu zadání změny č. 1 ÚP podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona negativně vyjádřil příslušný orgán ochrany přírody a
krajiny (viz výše). Navíc se samotné vymezení komunikace Na
Brnky v ÚP jako takové a její budoucí nákladné úpravy jeví být
jako zcela nesmyslné (viz níže).
Podatelé konstatují, že obec uzavřela smlouvy s vlastníky
pozemků často o výměře několika tisíců m2, které z povahy věci,
pokud budou v ÚP vymezeny jako plochy pro bydlení, nebudou
sloužit pouze k uspokojení individuální potřeby bydlení těchto
vlastníků. Naproti tomu požadavku podatelů, kteří požadují
pouze uspokojení jejich individuální potřeby bydlení,
nevyhověla. Pozemky vlastníků, s nimiž obec uzavřela výše uvedené smlouvy, tedy budou významně zhodnoceny, a vlastníci je
pak mohou např. rozprodat na stavby individuálního bydlení.
Další ilustrací diskriminačního postupu obce Zdiby je uzavření
„Smlouvy o spolupráci“ mezi společností „Obec Zdiby reality
s.r.o.“ a Janem Cahou (Příloha č. 19). Obec Zdiby v roce 2004
založila spolu se spol. Baracom a.s. (každý subjekt s 50%
podílem) společnost „Obec Zdiby reality s.r.o.“ (dále
„Společnost“). Společnost pak dne 31. 8. 2005 uzavřela s panem
Janem Cahou, vlastníkem pozemků v obci Zdiby, „Smlouvu o
spolupráci“. Tato smlouva jako svůj účel uvádí „zajištění
výstavby bytových domů na pozemcích uvedených v čl. 1 této
smlouvy v maximálním možném rozsahu.“. Ve všech úředních
postupech měla podle smlouvy Společnost, a tedy i obec Zdiby
jako její společník, usilovat o naplnění tohoto účelu.
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Obec tak byla jako společník obchodní společnosti (a od roku
2008 jako její jediný společník) jednak smluvně zavázána a jednak majetkově zainteresována na tom, aby byly v ÚP obce „v
maximálně možném rozsahu“ jako stavební pozemky pro
výstavbu bytových objektů vymezeny pozemky, uvedené v této
smlouvě. Výsledkem tohoto stavu bylo zařazení pozemků, uvedených ve Smlouvě o spolupráci, mezi zastavitelné pozemky, na
úkor jiných pozemků, včetně výše uvedených pozemků podatelů,
aniž by tento postup byl objektivně zdůvodněn. Takový postup
lze označit rovněž za neodůvodněné zvýhodňování jednoho
vlastníka před jinými. Do zastavitelných ploch byl ÚPO z roku
2006 zařazen i pozemek parc. č. 80/1, k. ú. Brnky, který se rovněž zmiňuje ve Smlouvě o spolupráci. Na tomto pozemku přitom
v roce 2006 vázlo zástavní právo ve prospěch společnosti Moravia Banka, a.s., v jehož důsledku nebylo možné s pozemkem
disponovat (viz k tomu výpisy z katastru nemovitostí ze dne 4. 9.
2001 a ze dne 11. 11. 2009 – Příloha č. 20). Obec Zdiby nepochybně věděla, že probíhá vleklý soudní spor o určení neplatnosti
uvedeného zástavního práva, jehož výsledek nemohla předjímat a
který brání faktickému využití pozemku k bytové výstavbě.
Navzdory této skutečnosti uvedený pozemek o výměře 135.000
m2 zařadila mezi zastavitelné plochy, čímž byla výrazně omezena
možnost vyhovění jiným žádostem o zařazení pozemků do zastavitelných ploch. Pozemek parc. č. 80/1 v k. ú. Brnky, byl mezi
zastavitelné plochy dále zařazen bez toho, že by na něm byly předem vybudovány inženýrské sítě, ačkoli jiné pozemky (například
i pozemky podatelů) již byly kompletně zasíťovány. Tím byla
mimo jiné výrazně omezena možnost rozvoje původní části obce
(k. ú. Zdiby – Veltěž), oproti preferované části k. ú. Brnky.
Podle přesvědčení podatelů je popsaný postup obce, tedy její
„selektivní“ přístup k jednotlivým žádostem o změnu
funkčního vymezení pozemků, nezákonný, svévolný a šikanózní, a tedy v rozporu s ústavními principy rovnosti, zákazem libovůle a diskriminace při výkonu veřejné moci.
V.
Rozpor návrhu změny č. 1 ÚP s jejím zadáním
Zastupitelstvo obce Zdiby rozhodlo na svém zasedání dne 18. 7.
2012, usnesením č. 4/7/12, pořídit změnu č. 1 ÚP pro celé území
obce Zdiby (tedy pro katastrální území Zdiby, Přemyšlení a
Brnky). Podatelé v termínu stanoveném obcí do 30. 6. 2012
řádně požádali o změnu využití území, tedy o to, aby jejich
pozemky p. č. 426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby byly zařazeny do ploch
s funkčním využitím „Bydlení – RD městské a příměstské“. Celkově bylo obcí přijato 220 obdobných žádostí.
Dne 18. 10. 2012 bylo veřejnou vyhláškou oznámeno projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP. Součástí této vyhlášky
byl i materiál, který obsahoval tabulku se seznamem jednotlivých
žadatelů. Dne 24. 4. 2013 bylo schváleno zadání změny č. 1 ÚP.
Zadání bylo upraveno o žádosti, které byly vyřazeny pro nesouhlas dotčených orgánů. Mezi vyřazenými žádostmi v Tabulce č. 1
překvapivě figurovala i žádost podatelů. Ta však byla vyřazena i
navzdory tomu, že se žádný z dotčených orgánů k této žádosti podatelů nevyjádřil negativně. Tuto skutečnost výslovně potvrdil
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav svým doplňujícím vyjádřením k návrhu zadání změny č. 1 ÚP ze dne 16. 10.
2013, čj. 100/67337/2012 (Příloha č. 21), adresovaným obci
Zdiby.
Dne 8. 7. 2013 proto zastupitelstvo obce Zdiby usnesením č.
5/7/13 (viz Přílohu č. 22) schválilo úpravu zadání změny č. 1
ÚP: „a to Tabulce č. 1, která kromě již odsouhlasených změn
zahrnuje nově rovněž žádost označenou pořadovým číslem 9
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(426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby), tj. tyto pozemky na žádost jejich
vlastníků zařazuje do ploch s funkčním využitím „Bydlení – RD
městské a příměstské“, a ukládá MUDr. Markétě Hellerové, starostce Obce Zdiby, zajistit realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby.“.
Uvedeným usnesením zastupitelstvo ve smyslu ust. § 50 odst. 1
stavebního zákona schválilo pokyn pro zpracování návrhu změny
č. 1 ÚP, který je závazný. Pořizovatel se zpracovatelem byli
povinni vůli obce, vyjádřenou v usnesení č. 5/7/13, při zpracování návrhu změny č. 1 ÚP respektovat, a to tím spíše, že tento
pokyn týkající se předmětných pozemků podatelů není v rozporu
s vyjádřeními dotčených orgánů (srov. k tomu Ústav územního
rozvoje, 1000 otázek ke stavebnímu právu, otázka č. 4.
http://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=
156&lDtema=22).
Dne 9. 6. 2014 oznámila obec Zdiby jako pořizovatel změny č. 1
ÚP veřejnou vyhláškou čj. 738/14/ÚP, konání společného
jednání o návrhu změny č. 1 ÚP a jeho doručení. Dne 7. 7. 2014
pak obec Zdiby na své úřední desce vyvěsila veřejnou vyhlášku
ze dne 4. 7. 2014, čj. OÚZ/924/2014, kterou oznámila nový
termín konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP a jeho
doručení.
V návrhu změny č. 1 ÚP byl v rozporu s upraveným zadáním ÚP
mezi zastavitelné plochy, a to s funkčním vymezením „SV –
plochy smíšené obytné venkovské,“ zařazen pouze pozemek p. č.
426/8, přičemž sousední pozemek p. č. 426/7 nebyl vůbec
zařazen do rozsahu změn využití území, které jsou návrhem
změny ÚP řešeny. Pořizovatel se tedy při zpracování návrhu
změny č. 1 ÚP odchýlil od znění návrhu zadání, resp. od
závazného pokynu zastupitelstva ve smyslu § 50 odst. 1
stavebního zákona. Pro takový postup navíc neexistoval zákonem předpokládaný důvod (například nesouhlasné stanovisko
dotčeného orgánu), naopak důvodnost požadavku na zařazení
uvedených pozemků mezi plochy s funkčním využitím „BI –
bydlení – v rodinných domech městské a příměstské“ byla dále
podpořena studií společnosti LÖW & spol. s r.o. s názvem „Posouzení vhodnosti výstavby bydlení – osada Veltěž v k. ú. Zdiby“
ze srpna 2013 (Příloha č. 23).
Podatelé jsou toho názoru, že pořizovatel ÚP byl povinen do
návrhu změny č. 1 ÚP zapracovat požadavky na změny v území
stanovené ve schváleném zadání a uvedené v pokynech
schválených zastupitelstvem. Pokyn pro zpracování návrhu
změny č. 1 ÚP ze dne 8. 7. 2013 schválený usnesením zastupitelstva obce Zdiby č. 5/7/13 totiž nelze vykládat tak, že by zastupitelstvo rozhodlo pouze o tom, že předmětné pozemky podatelů
budou opět zařazeny zpět do schváleného zadání z důvodu
možnosti přezkoumání vhodnosti tohoto požadavku zpracovatelem. V daném případě již bylo zadání změny č. 1 ÚP schváleno,
proto se jednalo o pokyn pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP
ve smyslu ust. § 50 odst. 1 stavebního zákona.
Rozpor návrhu změny č. 1 ÚP se schváleným pokynem zastupitelstva obce Zdiby proto bylo nutno považovat za nezákonný.
VI.
Další pochybení obce Zdiby při pořizování ÚPD
a) schválení návrhu ÚP bez existence jeho úplného znění
(„čistopisu“)
V době vydání ÚPO z roku 2006 neměli členové zastupitelstva
obce Zdiby k dispozici čistopis návrhu ÚPO. V důsledku sporu
se zpracovatelem ÚPO byl totiž tento čistopis předložen obci až v
březnu 2007, přičemž k vydání ÚPO došlo již 29. 12. 2006. Tato
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skutečnost vyplývá mj. ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
Zdiby konaného dne 6. 3. 2007 (Příloha č. 24), na jehož str. 1 je
pod nadpisem „kontrola usnesení“ mj. uvedeno konstatování starosty obce „zatím nepředán čistopis ÚP“; ÚPO z roku 2006 byl
přitom v době konání tohoto zasedání již více než 2 měsíce
schválen. Tuto skutečnost dále potvrzuje dopis společnosti Baracom a.s. ze dne 1. 9. 2008, adresovaný starostovi obce Zdiby
(Příloha č. 25). Jedná se nepochybně o zásadní vadu postupu při
schvalování ÚPO, zakládající rozpor s požadavky § 54 stavebního zákona a vedoucí k závěru o možné nicotnosti vydaného
opatření obecné povahy.
b) nezákonný postup při povolování výjimek ze stavební
uzávěry
S účinností od 23. 4. 2003 byla nařízením Zastupitelstva obce
Zdiby vyhlášena pro území obce stavební uzávěra, vztahující se
na k. ú. Brnky, Zdiby a Přemyšlení, která měla zamezit jakékoli
výstavbě v uvedených katastrálních územích (Příloha č. 26). Tato
stavební uzávěra byla zrušena v březnu 2007.
Podatelé žádali celkem 5× o povolení výjimky z této stavební
uzávěry, přičemž na tyto žádosti buď nedostali žádnou odpověď,
nebo byly žádosti bez odůvodnění zamítnuty. Jiným žadatelům
však bylo, rovněž bez přezkoumatelného odůvodnění, zastupitelstvem obce opakovaně vyhovováno. Tuto skutečnost dokládají
například zápis ze zasedání zastupitelstva obce zde dne 18. 10.
2005 (Příloha č. 27) nebo výpis z usnesení zastupitelstva obce ze
dne ze dne 20. 3. 2006 (Příloha č. 28). Naposledy citovaným usnesením schválilo zastupitelstvo výjimku z nařízení o stavební
uzávěře mj. ve vztahu k opakovaně výše (ad III. a IV.) uvedenému pozemku parc. č. 80/1 v k. ú. Brnky o celkové výměře
13,2 ha.
Kromě rozporu tohoto postupu s obecnými zásadami postupů
správních orgánů (zákaz libovůle, požadavek přezkoumatelnosti
každého rozhodnutí – viz výše) lze poukázat i na nález Ústavního
soudu ze dne 1. 8. 2006, sp. zn. P1. ÚS 16/06, z nějž lze dovodit,
že za účinnosti „starého“ stavebního zákona nebylo přípustné,
aby obec v nařízení o stavební uzávěře stanovila některému ze
svých orgánů oprávnění k udělování výjimek z omezení, která ze
stavební uzávěry vyplývají.
c) pořízení návrhu změny č. 1 ÚP bez splnění kvalifikačních
předpokladů
V rámci pořizování změny č. 1 ÚP pak obec Zdiby pověřila
výkonem části své přenesené působnosti, tedy výkonem územně
plánovacích činností pro pořízení změny č. 1 ÚP, Tomáše
Měchuru, který však nesplňuje kvalifikační požadavky vzdělání a
praxe podle ust. § 24 stavebního zákona a nebyl oprávněn tuto
změnu ÚP pořizovat. Proces pořízení změny č. 1 ÚP tedy byl
zatížen nezhojitelnou vadou, pro kterou jej bylo potřeba považovat nezákonný.
Tomáš Měchura nemá příslušné vysokoškolské vzdělání a není
ani úředníkem, z toho důvodu se na něj nemůže vztahovat
výjimka podle ust. § 189 odst. 3 nebo § 195 stavebního zákona
výjimka z kvalifikačních předpokladů. Uvedenou závažnou vadu
přirozeně nemohlo nijak zhojit ani to, pokud by kvalifikační
požadavky vzdělání a praxe případně splňovala jeho manželka
Ing. Darina Měchurová, která je podepsána pod veřejnou vyhláškou obce o oznámení projednávání návrhu zadání změny č. 1
ÚP ze dne 18. 10. 2012. S touto osobou, na rozdíl od Tomáše
Měchury, nemá obec Zdiby uzavřenou mandátní smlouvu k
výkonu pořizovatelské činnosti.
Pokud tedy obec Zdiby pověřila pořízením změny č. 1 ÚP osobu,
která pro to nesplňuje zákonem stanovené kvalifikační předpok-
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lady, jednalo se o nezákonný postup při výkonu přenesené působnosti podle § 129 odst. 3 písm. b) zákona o obcích.
Uvedenou nezákonnost ostatně Krajský úřad Středočeského kraje
konstatoval již ve svém sdělení ze dne 1. 9. 2014, čj.
128017/2014/KUSK, sp. zn. SZ 121167/2014/ /KUSK REG/MP.
d) svolání veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
pořizovatelem na období kulminace letních školních prázdnin
od 16:00 hod. do naprosto nevyhovující velmi malé místnosti
ve Společenském domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby, kde
nebyly splněny základní hygienické předpoklady účasti
veřejnosti
Forma a způsob svolání veřejného projednání pořizovatelem je
zjevně diskriminační, protiprávní a nepřípustnou snahou omezit
účast širší veřejnosti na veřejném projednání změny č. 1 ÚP
Zdib. O průběhu veřejného projednání, které zejména po obsahové stránce vůbec neproběhlo, byla pořízena reportáž Českou
televizí, která byla ještě téhož dne odvysílána na České televizi –
viz:
https://m.youtube.com/watch?v=ISYqDsrdrag
a to včetně opozičními zastupiteli na místě pořízeného audio a
video záznamu celého průběhu setkání (viz shodný link).
e) s ohledem na skutečnosti uvedené v úvodu a ad d) shora je
proces pořizování změny č. 1 ÚP Zdib nezákonný, neboť nebyla splněna nezbytná podmínka zákonnosti celého procesu
pořizování změny č. 1 ÚP Zdib, a to řádné konání veřejného
projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib.
VII.
Obec Zdiby vykonává svou přenesenou působnost v rozporu s
cíli a úkoly územního plánování
Podle § 18 odst. 2 stavebního zákona je jedním z cílů územního
plánování i zajišťovat „předpoklady pro udržitelný rozvoj území
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“. Podle
§ 8 odst. 4 stavebního zákona „Územní plánování ve veřejném
zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.“. Ustanovení
§ 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona navíc jako jeden z úkolů
územního plánování uvádí stanovování podmínek pro obnovu
a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.
Podatelé jsou toho názoru, že postup, jímž obec Zdiby
neodůvodněně brání jejich legitimnímu požadavku na zařazení
obou pozemků v jejich vlastnictví p. č. 426/7 a 426/8 v k. ú.
Zdiby do ploch s funkčním využitím „BI – bydlení – v rodinných
domech městské a příměstské“ a zároveň usiluje o zařazení
jiných rozsáhlých pozemků mezi zastavitelné plochy, je v rozporu s úkoly a cíli územního plánování, které má obec povinnost
dodržovat v procesu pořizování změny ÚP.
Podatelé k prokázání důvodnosti a vhodnosti svého požadavku v
procesu pořizování změny č. 1 ÚP předložili materiál vypracovaný na jejich objednávku renomovaným odborníkem na krajinářské a urbanistické posuzování stavebních záměrů doc. Ing.
arch. Jiřím Löwem ze společnosti LÖW & spol. s r.o. s názvem „Posouzení vhodnosti výstavby bydlení – osada Veltěž v
k. ú. Zdiby“ v srpnu 2013 (viz výše). Závěrem tohoto odborného
posouzení je, že výstavba objektu bydlení na pozemcích p. č.
426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby byla shledána jako přípustná s tím, že
nebudou narušeny žádné hodnoty a limity v území. Dílčí hodnocení doc. Ing. arch. Jiřího Löwa pak uvádějí, že záměr postavit na
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zmíněných pozemcích dva domy ve velkých zahradách s izolační
zelení je nutno chápat jako čin ne-li zlepšující obraz obce, pak
ale rozhodně nenarušující. Doc. Ing. arch. Jiří Löw dále mj.
uvádí, že z hlediska vhodnosti předmětných pozemků pro
výstavbu je nutno zkonstatovat, že je mnohem vhodnější než
velká část návrhů v okolí, nebo že zástavba na předmětném
pozemku by byla nesrovnatelněji mírnějším zásahem, než
„sídelní kaše“ ve správním území obce.
K tomu podatelé dodávají, že předmětné pozemky jsou pro
bydlení v RD využitelné bez nutnosti výstavby nové veřejné infrastruktury, konkrétně nejsou nijak podmíněny zbudováním
komunikace Nová Průběžná, realizací úpravy komunikace Na
Brnky, realizace úpravy křižovatky silnic II/608 a III/2424
(Průběžná × Pražská), či revitalizací Přemyšlenského potoka. S
ohledem na uvedené je ve vztahu k těmto pozemkům případné
uplatnění jakékoliv etapizace nedůvodné.
Obec navíc nikdy nezohlednila skutečnost, že na uvedených
pozemcích byly umístěny a povoleny (ve sloučeném územním a
stavebním řízení podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 139b odst. 5
„starého“ stavebního zákona č. 50/1976 Sb.) a poté realizovány
a zkolaudovány stavby inženýrských sítí. Pozemky proto od nabytí právní moci územních rozhodnutí pro tyto sítě vyhovovaly
definici stavebního pozemku ve smyslu § 139b odst. 15 „starého“
stavebního zákona i § 2 odst. 1 písm. b) „nového“ stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. Ze zákona tak vznikla ochranná pásma
těchto staveb.
Obec jako pořizovatel byla povinna vzít tyto skutečnosti při pořizování svého nového ÚP (2006), jeho aktualizace (2010) i při
návrhu jeho změny (2012) v úvahu (jako limity přípustného
využití území) zvláště, když na ně byla vlastníky pozemků opakovaně upozorňována (včetně doložení odborného vyjádření doc.
Ing. Arch. J. Mužíka, CSc. ze dne 20. 5. 2006 – viz Přílohu č.
29). K tomu však nikdy nedošlo. Nevyhověním žádosti podatelů
o zařazení předmětných pozemků do ploch „BI – bydlení – v rodinných domech městské a příměstské“ a postupem pořizovatele,
který je v rozporu s usnesením č. 5/7/13 ZO Zdiby, jsou tak podatelé na svých vlastnických právech nepřípustně a nelegálně
omezováni, pročež jim vzniká rozsáhlá škoda. Z výše uvedeného
podatelé důvodně dovozují, že jejich požadavek, aby byly oba
pozemky v jejich vlastnictví zařazeny do ploch s funkčním
využitím „BI – bydlení – v rodinných domech městské a příměstské“ je zcela v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Dalším z úkolů územního plánování je podle § 19 odst. 1 písm.
c) stavebního zákona prověřovat a posuzovat potřebu změn v
území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
V souladu s tímto úkolem územního plánování není vymezení
komunikace Na Brnky v ÚP a její budoucí nákladné úpravy. Pro
toto vymezení neexistuje žádný racionální důvod, neboť
navržená komunikace vede k pozemkům, které podle
stávajícího ÚP ani podle návrhu změny č. 1 ÚP není možné
zastavět, neboť jsou určeny k zemědělskému využití.
Takový způsob vymezení komunikaci, a s tím spojené smluvní
závazky vůči vlastníkům pozemků, přes něž má tato komunikace
vést (viz výše), jakož i rozsáhlé investice z obecního rozpočtu,
aniž by byl v návrhu změny č. 1 ÚP uveden jakýkoliv racionální
důvod pro vymezení předmětné komunikace, nemůže být v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými ve stavebním zákoně.
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Jelikož obec Zdiby při pořizování změny č. 1 ÚP nerespektovala
cíle a úkoly územního plánování, které pro ni vyplývají ze
stavebního zákona, dopustila se při výkonu své přenesené působnosti nezákonného postupu.
VIII.
Závěr
Lze tedy shrnout, že zejména celé řízení o změně č. 1 ÚP Zdib
je stiženo mnoha nezhojitelnými vadami.
Pořizovatel navrhuje změnou označenou NZ45 vyjmutí
pozemku p. č. 426/8 ze zastavěné části obce – převedení do
orné půdy, a to bez ohledu na to, že podatelé opakovaně
doložili pasport stavby – silážní jámy, která se na pozemku
nachází, a kterou podatelé hospodářsky využívají, kdy v
současnosti je předmětem pronájmu třetí osobě. Není tedy
právně ani fakticky možné takovou legální stavbu měnit na
ornou půdu. I přesto, že pořizovatel si je a musí být existence
této stavby vědom, vědomě ji opomíjí a podvodně a protiprávně se tak snaží deklarovat předmětný pozemek se stavbou
a zpevněnou manipulační plochou jako ornou půdu, když to
není pravdou. Podatelé se tak důvodně domnívají, že pořizovatel se tímto postupem snaží vyzískat kapacitu jiných ploch k
zastavění na úkor rozšíření nezastavitelných ploch. Pořizovatelem navrhovaná změna označená NZ45 je tedy v podstatě
snahou o protiprávní vyvlastnění zamezující podatelům hospodářské využití jejich majetku omezující jejich vlastnická a
majetková práva, což je zcela nepřípustný zásah do základních práv a svobod podatelů zaručených jim Ústavou ČR a
Listinou základních práv a svobod ČR.
Ze všech důvodu uvedený shora podatelé navrhují, aby (i)
jejich námitkám bylo vyhověno a návrh změny č. 1 ÚP Zdib
byl přinejmenším v části návrhu NZ45 zrušen, to vše pro rozpor se zákonem, nebo, aby (ii), nebude-li návrh změny č. 1 ÚP
Zdib takto zrušen, bylo v celém rozsahu vyhověno těmto
námitkám podatelů a pozemky podatelů parc. č. 426/7 o
výměře 6048 m2, zahrada, a parc. č. 426/8 o výměře 1943 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 BI“ s příp. RP omezujícím masivní komerční zástavbu, tedy obdobně, jako by tomu bylo u srovnatelných pozemků na území obce Zdib.
V opačném případě nezbude podatelům jiné řešení, nežli se s
požadavkem na přezkum zákonnosti schválené změny č. 1 ÚP
Zdib obrátit k věcně a místně příslušnému soudu ve smyslu §
101a a násl. soudního řádu správního a/nebo na krajský úřad
ve smyslu § 174 správního řádu.
Ing. Jitka Gaudníková,
Zlatý Kopec 118, 250 66
Zdiby
(č. 31; D 15. 8. 2018;
čj. 2478/18)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Jsem majitelkou pozemků č. 413/80 – zahrada a 565 – zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zdiby.
Na pozemku č. 565 stojí rodinný dům s číslem popisným 118 v
ulici Zlatý Kopec.
Ačkoli číslo popisné bylo přiděleno téměř před dvaceti lety, v návrhu územního plánu obce jsou nyní pozemky označeny chybně
jako plocha staveb pro rodinnou rekreaci. V době koupě domku v
roce 2007 byly pozemky v územním plánu označeny červeně – k
trvalému bydlení.
Žádám proto o uvedení stavu do souladu se skutečností, protože
na pozemku je umístěn objekt k trvalému bydlení s číslem popisným. Na katastru nemovitostí je uveden správně objekt k bydlení
– rodinný dům.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č.
413/80, k. ú. Zdiby, s RD čp. 118 na
pozemku parc. č. st. 565 leží ve stabilizované ploše RI – plochy staveb pro
rodinnou rekreaci (stav). Z důvodu
existence staveb pro bydlení i v dalších plochách RI, byly podmínky využití plochy RI doplněny v kapitole Af.
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 o přípustnou funkci „rodinné domy – pouze stávající;“. Toto doplnění řeší exi-
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údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Na tuto chybu jsem Vás upozorňovala již v dopise z 10. 4. 2018,
který jsem podala na podatelně Obecního úřadu dne 11. 4. 2018
pod podacím číslem 1183/2018. K tomuto dopisu jsem přiložila
výpis z katastru nemovitostí. Na tento dopis mi však nebylo dosud odpovězeno.
Žádám proto o urychlenou odpověď a nápravu.
V příloze přikládám kopii dopisu z dubna 2018, kopii výpisu z
katastru nemovitostí a kopii rozhodnutí o přidělení čísla popisného.

Jan Holčík,
J. Kámena 37,
250 66 Zdiby;
Ivana Holčíková,
J. Kámena 37,
250 66 Zdiby;
RNDr. Ludmila Fialová,
CSc.,
J. Kámena 16,
250 66 Zdiby;
Ing. Blanka Švábová,
Srpnová 1022/5,
182 00 Praha 8;
Michal Bočan,
J. Kámena 61,
250 66 Zdiby;
Martin Bočan,
J. Kámena 61,
250 66 Zdiby;
Roman Prošek,
J. Kámena 60,
250 66 Zdiby;
Hana Konšelová,
J. Kámena 93,
250 66 Zdiby;
Josef Bolen,
J. Kámena 24,
252 66 Zdiby;
Monika Bolenová,
J. Kámena 24,
250 66 Zdiby;
Daniela Klusáčková,
J. Kámena 1, 250 66 Zdiby;
na základě právní moci zastoupuje:
Frank Bold advokáti,
s.r.o.,
IČO 28359640,
Údolní 33, 602 00 Brno

stenci stávajících RD v ploše staveb
pro rodinnou rekreaci bez změny využití, a současně zamezí, aby bylo nové RD povolovány v lokalitách, které
pro to nemají podmínky. Více v subkapitole I.F „Odůvodnění stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ kapitoly I
„KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ“ textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1. Vzhledem
k tomu, že v platném ÚP Zdib účinném
od 28. 10. 2010 jsou pozemky parc. č.
413/80 a st. 565, k. ú. Zdiby, zařazeny
do plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI-stav) a návrh Změny č. 1 na tomto určení nic nezměnil, nelze námitce
vyhovět s odkazem na § 55 odst. 6 stavebního zákona, podle něhož se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává v
rozsahu měněných částí a u předmětných pozemků k žádné změně nedošlo.

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Obecní úřad Zdiby oznámil prostřednictvím veřejné vyhlášky ze
dne 4. 7. 2018, čj. 2074/18, zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu obce Zdiby (dále jen „návrh změny ÚP“) a informoval
o možnosti podat k návrhu změny ÚP do sedmi dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu změny ÚP, tedy do dne 16. 8.
2018, připomínky a námitky.
Podatelé, a to:
· Jan a Ivana Holčíkovi jako vlastníci pozemků parc. č. 119/4,
st. parc. č. 131 (součástí pozemku je stavba) a st. parc. č. 543
(součástí pozemku je stavba), k. ú. Zdiby, zapsaných v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV č. 876,
· RNDr. Ludmila Fialová, CSc. a Ing. Blanka Švábová, jako vlastníci pozemků st. parc. č. 132 (součástí pozemku je
stavba), a č. 68/7, č. 81, č. 83/3 a č. 119/5 k. ú. Zdiby, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV
č. 166,
· Michal Bočan a Martin Bočan jako vlastníci pozemku st. parc.
č. 196/2 (součástí pozemku je stavba), k. ú. Zdiby, zapsaného
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV č.
2258,
· Roman Prošek, jako vlastník pozemků st. parc. č. 196/1 (součástí pozemku je stavba) a st. parc. č. 312 (součástí pozemku
je stavba) a č. 130/75 k. ú. Zdiby, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV č. 2104,
· Hana Konšelová, jako vlastník pozemků parc. č. 121/3 a st.
parc. č. 489 (součástí pozemku je stavba), k. ú. Zdiby, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV
č. 1787,
· Josef Bolen a Monika Bolenová, jako vlastníci pozemku st
parc. č. 14/1 (součástí pozemku je stavba), k. ú. Zdiby, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV
č. 1870,
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
(č. 32; D 16. 8. 2018;
čj. 2530/2018)

· Daniela Klusáčkově, jako podílový spoluvlastník (1/6) pozem-

ku st parc. č. 18/1 (součástí pozemku je stavba), k. ú. Zdiby,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha-východ, na LV č. 2780,
využívají svá práva a proti návrhu změny ÚP podávají v zákonné
lhůtě jako dotčení vlastníci dle § 52 odst. 3 stavebního zákona níže uvedené námitky (všichni společně dále jako „podatel“).
I. Námitka týkající se plochy Z19
I. A. Vymezení území dotčeného námitkou
Námitka se týká návrhu řešení obsaženého v textové i grafické
části, a to konkrétně zastavitelné plochy Z19 (OK – občanské
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá).
I. B. Popis návrhu změny úr ve vztahu k ploše Z19
Pro funkční plochy „OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá" je v návrhu změny ÚP stanoveno maximální
procento zastavění nadzemními stavbami vzhledem k celkové
ploše pozemku na 50 %. Pro plochu Z19 se návrhem změny ÚP
stanovuje minimální % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku na 20 %, přičemž zeleň se má v rámci této plochy situovat zejména podél jižní a západní hranice plochy a dále podmínka, podle níž zástavba plochy Z19 musí mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě (str. 19 výroková textová část
návrhu změny ÚP). Smyslem doplnění uvedených regulací, jak je
uvedeno v návrhu změny ÚP, není omezení „aktuálně sledovaného záměru“, ale nepřipuštění vzniku objemově nevhodného využití této plochy v budoucnu (viz str. 65 odůvodnění textové části
návrhu změny ÚP). Podatel k tomu dodává, že pojem „aktuálně
sledovaný záměr" je nejasný a měl by být nahrazen odkazem na
záměr, pro který bylo vydáno územní rozhodnutí.
Kromě toho je využití plochy Z19 nově podmíněno zpracováním územní studie ÚS1 (str. 27 výrokové textové části návrhu
změny ÚP) z důvodu velkého plošného rozsahu plochy Z19 a jejího umístění ve vyvýšené poloze vzhledem k historickému jádru
obce Zdiby s několika památkově chráněnými objekty a hřbitovem, kdy je třeba v rámci studie ověřit prostorové vztahy a vazby
včetně měřítka zástavby a jejího uplatnění v dálkových
pohledech. Dalším důvodem je nutnost řešení odpovídajícího dopravního napojení pro obsluhu plochy se zohledněním dopravní
kostry obce Zdiby a nadřazené silniční sítě a dále řešení zejména
izolační zeleně v rámci plochy Z19 (str. 65-66 odůvodnění textové části návrhu změny ÚP).
I. C. Věcný obsah námitky
Podatel nesouhlasí s navrženými podmínkami pro plochu Z19
dle návrhu změny ÚP. Podatel primárně požaduje, aby byla
plocha Z19 změněna z funkční plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá na funkční plochu NZ
– plochu zemědělskou – orná půda.
V případě, že tato změna funkčního vymezení plochy Z19 nebude možná a zároveň její nemožnost bude řádně
zdůvodněna, podatel požaduje, aby se u funkčních ploch „OK
– občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá"
obecně zúžilo jejich přípustné využití tak, že z něj budou vypuštěny plochy výrobní a skladové (i nadmístního či regionálního významu), plochy ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.) a prodejních skladů a
zároveň se navýší minimální procento zeleně vzhledem k celkové ploše na nejméně 40 %.
V případě, že ani tato změna nebude možná a zároveň její nemožnost bude řádně zdůvodněna, podatel požaduje, aby se u
funkční plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení

Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění podmínek základního funkčního využití plochy OK
– občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá ani na vypuštění
zastavitelné plochy Z19 s využitím pro
občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK-návrh) a její
vymezení jako nezastavěného území
v ploše zemědělské – orná půda (NZstav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval řešení těchto požadavků Projektantem. Námitce nelze vyhovět, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měně-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
plošně rozsáhlá alespoň navýšilo minimální procento zeleně
vzhledem k celkové ploše na nejméně 40 %.
Dále podatel požaduje, aby bylo vyhodnocení vlivů plochy
Z19 na životní prostředí doplněno do vyhodnocení SEA, aby
se v rámci jejích regulativů zpřesnil požadavek na „přiměřený
hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ (viz kap. I. D. 4.) a konkretizovaly se podmínky zpracování územní studie ÚS1 (viz
kap. I. D. 5.).
I. D. Odůvodněni námitky
I. D. 1. Požadavek změny funkčního využití plochy Z19 na
plochu NZ – plocha zemědělská – orná půda
Podatel primárně navrhuje, aby byla plocha Z19 změněna z
funkční plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení
plošně rozsáhlá na funkční plochu NZ – plocha zemědělská –
orná půda, a to
z několika důvodů.
Především se na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající do ochrany I. třídy zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF“). Před vydáním územního plánu obce Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. Jestliže by byla uskutečněna výstavba areálu dle
tohoto územního rozhodnutí, platil by nadále již vydaný souhlas
s odnětím půdy ze ZPF pro tuto konkrétní stavbu a změna č. 1
územního plánu by nemohla mít zpětně na tento projekt vliv, jak
výkonný pořizovatel správně konstatuje na str. 103 odůvodnění
návrhu změny ÚP. Stejně tak ale naopak platí, že pro jakékoliv
jiné záměry je třeba prověřit podmínky odnětí půdy ze ZPF
znova, a to i v rámci pořizování aktuální zrněny ÚP Zdiby.
Změna funkčního využití plochy Z19 je žádoucí i z toho důvodu,
aby nedošlo k porušení § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
Stavbu Areál Mazda – Zdiby se více než 12 let nedaří zrealizovat
a nic nenasvědčuje tomu, že by tomu mohlo být v budoucnu
jinak. Naopak z Informačního systému EIA vyplývá, že v současné době probíhá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, posouzení záměru „GOODMAN ZDIBY
LOGISTICS CENTRE“, tj. záměr na stavbu logistického centra.
V poznámce Informačního systému EIA je výslovně uvedeno:
„Veřejné projednání zrušeno – viz oddíl veřejné projednání. V
místě záměru bylo provedeno zjišťovací řízení pro Areál Mazda –
Zdiby v roce 2006 a vydáno územní rozhodnutí platné do roku
31. 12. 2017, pro nyní projednávanou změnu záměru logistické
centrum GOODMAN bude provedena změna územního rozhodnutí.“ Z publikovaných výstupů procesu EIA pro záměr „GOODMAN“ je zřejmé, že jde o vysoce problematický záměr z hlediska
ochrany jak životního prostředí, tak veřejného zdraví a kulturních
památek.
Vymezení funkční plochy OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá je pro plochu Z19 nevhodné také z důvodu blízkosti obytné zástavby (proti výstavbě logistického centra bylo nasbíráno okolo 9,5 tis. podpisů občanů) a kulturně-historického jádra obce, jak se uvádí ve stanovisku Městského úřadu
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu,
územního plánování a památkové péče: „Ačkoliv zastáváme názor, že stanovená funkce občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá, na ploše Z19 je řešena nevhodně a necitlivě,
s ohledem na její umístění v blízkosti historického jádra obce,

ných částí a u zastavitelné plochy Z19
se její statut v ÚP Zdib neměnil.
Podmínky využití plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19,
uvedené v kapitole Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití“ textové části návrhu Změny č. 1 pro veřejné projednání
(07/2018) budou vráceny do stavu návrhu Změny č. 1 pro společné jednání
(11/2017) – viz Pokyny (bod VP*1).
Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro plochu OK –
občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy
Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu
Změny č. 1 není třeba zpřesňovat,
k tomuto účelu, mimo jiných, bude
sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro
zastavitelnou plochu Z19 stanoveno
kapitolou Ak „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené
lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti“
textové části návrhu Změny č. 1, jako
územně plánovací podklad pro rozhodování o změnách v území. Před zpracováním ÚS ÚS1 musí pořizovatel v
zadání ÚS určit její obsah, rozsah, cíle a účel podle § 30 odst. 2 stavebního
zákona na základě podmínek pro její
pořízení, které jsou pouze rámcové a
usměrňující, nejsou však zadáním ÚS.
Zastavitelná plocha Z19 byla ve
VVURÚ vyhodnocena v souladu s požadavky orgánu posuzování vlivů na
životní prostředí, Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, které uvedl ve
svém stanovisku k návrhu Zprávy čj.
164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
2016 a ve stanovisku ke společnému
jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018.
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rovněž v blízkosti kulturních památek, Zdibského zámku a kostela
Povýšení sv. Kříže.“
Změnou plochy Z19 na NZ – plocha zemědělská – orná půda
by proto došlo k vyřešení výše uvedených problémů a ukončení dlouholetých sporů.
Rovněž, s ohledem na výrazné změny v charakteru území, které nastaly v daném místě od roku 2006, kdy bylo vydáno původní územní rozhodnutí, a s ohledem na změnu legislativy, ke
které v mezidobí došlo, je z pohledu veřejného zájmu spravedlivé a žádoucí, aby v případě jakéhokoliv záměru na této ploše
bylo znovu provedeno řádné a plnohodnotné posouzení odnětí
této půdy ze ZPF.
I. D. 2. Rozpor návrhu ÚP se Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje
Pokud by ke splnění výše uvedeného požadavku nedošlo, je v
rámci regulativů plochy Z 19 nutné změnit minimální procento
zeleně vzhledem k celkové ploše, jelikož dle podatele je navržených 20 % nedostatečné a nezákonné.
V textové části platného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, účinných od 22. 2. 2012 (dále jen „ZÚR“) se v kapitole 4.3. Opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní prostředí bodě 191 písm. i) uvádí „ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy a koridory dopravy a technické infrastruktury 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.“
V § 9 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území (dále jen „Vyhláška“) je uvedeno „Plochy
dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných
druhů dopravy. Plochy dopravní infrastruktury se zpravidla člení
na a) plochy silniční dopravy, b) plochy drážní dopravy, c) plochy letecké dopravy, d) plochy vodní dopraly, e) logistická centra jako plochy kombinované dopravy."
Obci, výkonnému pořizovateli i projektantovi je nepochybně známo, jaké záměry byly v minulosti a jsou v současnosti na ploše
Z19 navrhovány. Z Informačního systému EIA vyplývá, že společnost AUTO PALACE PRAHA k.s., která je vlastníkem pozemku, na němž je vymezena plocha Z19, nechala provést v roce
2006 zjišťovací řízení pro záměr „Areál Mazda – Zdiby“. V současné době probíhá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, posouzení záměru „GOODMAN ZDIBY
LOGISTICS CENTRE0147“, tj. záměr na stavbu logistického
centra.1 Výklad o možnosti funkčního využití plochy Z19 jako logistického areálu potvrzují i opakovaně vydaná vyjádření stavebního úřadu v Klecanech, kde je uvedeno, že záměr výstavby logistického centra je v souladu s funkčním využitím plochy Z19
(pozn. podatele: to samozřejmě neznamená, že je v souladu s dalšími ustanoveními a zásadami platného územního plánu obce
Zdiby, jak bylo v procesu EIA a dále bude namítáno).
Lze tedy vycházet z předpokladu, že bez úpravy funkčního vymezení plochy, je stavba logistického centra, z hlediska funkčního využití podle příslušných správních orgánů, přípustnou
možností budoucího využití plochy Z19, a to jak dle platného
územního plánu (viz obecné podmínky pro přípustné využití
funkční plochy OK, které se dle návrhu změny ÚP měnit nemají),
tak dle návrhu změny ÚP.
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Pokud je stavba logistické haly na ploše Z19 přípustnou možností
jejího funkčního využití, musí být v ploše Z19 dodržen koeficient
zeleně v minimální hodnotě 40 %. Vzhledem k tomu, že se navrhované stavba nachází na vysoce bonitních půdách (I. třída
ochrany), jedná se o požadavek opravdu minimální, a jak vyplývá
ze ZÚR pro podobné plochy obvyklý.
Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv je plocha Z19 v návrhu
změny ÚP formálně vymezena jako plocha OK, materiálně připouští využití pro logistické centrum. Proto je nutné zohlednit
požadavek plynoucí z výše citovaného ustanovení bodu 191
písm. i) ZÚR, tedy konkrétně požadavek na dodržení koeficientu zeleně v minimální hodnotě 40 % při výstavbě logistických
a průmyslových areálů. V opačném případě nelze přípustné
funkční využití plochy pro logistické centrum v žádném případě akceptovat a je nezbytně nutné upravit funkční využití pro
plochu Z19, a to tak, že dojde k vypuštění ploch výrobních a
skladových (i nadmístního či regionálního významu), ploch ke
skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.) a prodejních skladů.
Procento zeleně pro plochu Z19 bylo v původní verzi návrhu pro
společné jednání vymezeno ve výši minimálně 40 %. Z odůvodnění návrhu změny ÚP (str. 101) plyne, že ke snížení ze 40 % na
20 % došlo na základě požadavku obce Zdiby, podle nějž „Navržených min. 40 % zeleně pro zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný
pro obdobné areály.“
Už samotný fakt, že k úpravě došlo na základě požadavku obce Zdiby po společném jednání, a to aniž by došlo k řádnému
schválení tohoto požadavku zastupitelstvem, zakládá nezákonnost takového postupu. Podle § 50 odst. 1 stavebního zákona totiž platí, že pořizovatel pořídí pro obec návrh (změny) územního
plánu na základě schváleného zadání resp. schválených pokynů.
Pokud teda pokyn na snížení koeficientu zeleně na 20% vydal
zástupce obce bez schválení zastupitelstva, je to v rozporu se
zákonem takovým pokynem se nelze zpracování návrhu změny vůbec ÚP řídit.
Obec je v procesu pořizování orgánem rozhodujícím, resp. schvalujícím a není z hlediska správních postupů možné, aby jeden a
týž subjekt/orgán (tj. obec) námitky/připomínky podal a následně
o nich sám rozhodoval. Přitom ale z Pokynů pro úpravu návrhu
změny ÚP po společném jednání je na str. 4 jasně uvedeno, že tato změna vyplývá z „připomínek obce, pro kterou se změna pořizuje“. Výše uvedené potvrzuje rovněž rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 20.12. 2012, č. j. 8 Ao 9/2011 – 54, kde
je uvedeno: „Obecně platí, že obec se v procesu pořizování a vydávání změn územního plánu nevyjadřuje, nýbrž vydáním či nevydáním změn územního plánu v tomto procesu rozhoduje. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny územního plánu (§ 47
odst. 5 stavebního zákona). Podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
se obec zúčastňuje společného jednání o návrhu změny územního
plánu spolu s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními
obcemi. Podání stanoviska obce, pro kterou se změny územního
plánu pořizují, tedy zákon nepředpokládá...". Kromě toho v návrhu změny ÚP není rovněž zdůvodněno, z jakého důvodu bylo
zvoleno snížení o 20 % a co se myslí pojmem „obdobný areál“.
Dle § 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) platí, že „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly
územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje
kraje a s politikou územního rozvoje.“ Tento zákonný požadavek
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tedy s ohledem na výše uvedené návrhy změny ÚP ve vztahu ke
stanovenému minimálnímu procentu zeleně v ploše Z19 nesplňuje. Kromě toho si odůvodnění návrhu změny ÚP v tomto ohledu i
protiřečí, jelikož na jednu stranu došlo ke snížení minimálního
procenta zeleně na ploše Z19, ale na druhé straně odůvodnění
uvádí, že „regulace směřuje k vysokému zastoupení zeleně na
všech zastavitelných plochách“.
Navrhované snížení z minimálních 40 % na 20 % zeleně na ploše
Z19, kde lze očekávat maximální vytěžení přípustných limitů
vzhledem k procentu zastavěných a zpevněných ploch je i v rozporu s principy stanovenými ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitoly Ad. 2. Vodního hospodářství, kde se požaduje zajišťovat
ochranu území před zvýšeným odtokem srážkových vod především technickým řešením maximálního zadržení těchto vod v
místě v jejich vzniku a minimalizovat rozsah zpevněných povrchů bez možnosti vsakování.
Navíc, kromě snížení podílu zeleně na ploše Z19, je v přímém
rozporu s výše deklarovaným záměrem pořizovatele návrhu změny ÚP rovněž změna v definici podílu zastavitelných ploch, kdy
je nově navrženo „maximální % zastavění nadzemními stavbami
vzhledem k celkové ploše pozemku – 50 %,“ oproti původnímu
znění: „maximální % zastavěných ploch vzhledem k celkové ploše pozemku – 50 %“ (str. 19 návrhu změny ÚP). Podle původního znění územního plánu bylo možné do zastavitelných ploch počítat rovněž plochy zpevněné (parkoviště, cesty apod.) a požadovat nižší zastavitelnost budovami, nyní již nebude žádné pochybnost o tom, že celých 50% plochy Z19 bude moct být zastavěno
budovami.
V této souvislosti podatel rovněž požaduje, aby v návrhu změny
ÚP byla uvedena jasná definice zeleně, kdy součástí stanoveného
% zeleně nebudou moci být zatravňovací dlaždice, popínavá zeleň ani zelené plochy na střeše staveb.
Dle ZÚR obec Zdiby spadá do rozvojové oblasti republikové
úrovně OB1, pro kterou jsou stanoveny určité zásady, konkrétně
„rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na
železnici, silnice nadřazené sítě a na letiště, zejména na plochy
brownfields“, „rozvíjet retenční schopnost krajiny“, „respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat
je hmotově a tvarově vhodnými stavbami“, „při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich
možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat“. Ani
tato zásada nebyla ve vztahu k ploše Z19 dle podatele dodržena.
Je tedy evidentní, že návrh změny ÚP pro plochu Z19 je v
současné podobě v rozporu se ZÚR a tím i se zákonem, v této
podobě nemůže obstát a je třeba jej v této části upravit.
I. D. 3. Rozpor návrhu ÚP se stanovisky dotčených orgánů
Podatel dále zdůrazňuje, že úprava návrhu změny ÚP týkající se
snížení minimálního procenta zeleně v ploše Z19 ze 40 % na 20
%, byla provedena až poté, co dotčené orgány uplatnily k návrhu
změny ÚP svá stanoviska ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. Snížení procenta zeleně bylo v návrhu změny ÚP provedeno na základě požadavku obce Zdiby a v rozporu se stanovisky
dotčených orgánů i původním návrhem projektanta. Ze strany obce byl tento požadavek zdůvodněn, kromě „nesmyslnosti" i tím,
že má údajně zabránit diskriminaci ve vztahu k jiným plochám
OK. Takové zdůvodnění podatel odmítá. Zpracovateli nic nebrání v tom, aby vymezil jinou plochu OK se specifickým využitím
(např. OK1) a může nadefinovat její podmínky odlišně od jiných
ploch, neboť každá plocha má svá specifika. Co by bylo v ploše
OK1 specifické, by pak musel řádně odůvodnit.
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Dále podatel především upozorňuje na stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí jako orgánu
ochrany ovzduší, podle nějž „Oproti původnímu ÚP je zejména u
plochy Z19, s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu, upřesněn
regulativ – maximální zastavění nadzemními stavbami vzhledem
k celkové ploše pozemku na 50 %. Dále je 40 % plochy stanoveno
pro zeleň, kdy je přesně definován pojem zeleň (vysoká i nízká,
při západní a jižní hranici zejména s izolační funkcí, za zeleň nebude považována zpevňovací zatravňovací dlažba). Celá oblast
Zdib a okolí je opakovaně uvedena mezi OZKO z důvodu překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren 1,08 ng/m 3 (limit 1
ng/m 3), 36. nejvyšší 24hodinová koncentrace PM 10 46,2 pg/m
3 (limit 50 pg/m 3). Vzhledem k uvedeným skutečnostem s výše
uvedenou změnou (upřesnění regulativu ohledně podílu a charakteru zeleně), s ohledem na stávající imisní situaci a blízkost
obytné zástavy, souhlasíme.“ Z uvedené citace jednoznačně vyplývá, že citované stanovisko orgánu ochrany ovzduší bylo vydáno jako souhlasné zejména s ohledem na stanovené minimální
procento zeleně 40 % a k bližší definici zeleně, která však v návrhu změny ÚP již není uvedena.
Ze stejného předpokladu vychází i souhlasné stanovisko Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, ve kterém
bylo uvedeno, že „Z hlediska státní památkové péče souhlasíme
se stanovenými podmínkami prostorového uspořádání plochy
ozn. Z19, především s minimálně 40 % zeleně a její situování
při jižní a západní hranici plochy.
Ačkoliv zastáváme názor, že stanovená funkce občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, na ploše Z19 je řešena
nevhodně a necitlivě, s ohledem na její umístění v blízkosti historického jádra obce, rovněž v blízkosti kulturních památek, Zdibského zámku a kostela Povýšení sv. Kříže.“
Neexistuje žádný důvod, proč by dotčené orgány svůj názor
na tuto problematiku měnily a souhlasily s nižším podílem zeleně, když navíc tento požadavek vychází ze ZÚR. Kromě toho
jsou podle § 4 odst. 4 věty první stavebního zákona svými
předchozími stanovisky vázány.
Výše citovaná stanoviska dotčených orgánů navíc nejsou žádným
způsobem zmíněna a zohledněna v kapitole L.4 Vyhodnocení splnění požadavků pokynů po společném jednání, bod I. Pokyny vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu
změny č. 1 územního plánu Zdib, což podatel považuje za hrubé
porušení procesního postupu pořizování změny č. 1 ÚP.
Podatel proto požaduje vrátit do návrhu změny ÚP pro plochu Z19 podmínku minimálního rozsahu zeleně ve výši 40 % s
výslovným vymezením, že součástí požadované zeleně nejsou
zatravňovací dlaždice, popínavá zeleň ani zelené plochy na
střeše staveb a poté provést opakované veřejné projednání. V
případě, že by pořizovatel navzdory výše citovaným stanoviskům dotčených orgánů požadavku na minimální podíl zeleně
ve výši 40 % nevyhověl, musel by následovat postup řešení
rozporů podle § 4 odst. 8 stavebního zákona, tzn. pokud by
mezi pořizovatelem a dotčenými orgány nedošlo ani po opakovaném projednání odlišných stanovisek ke shodě, rozpor by
musely posoudit a projednat příslušná ministerstva v tzv. dohodovacím řízení. Pokud by nebyl rozpor vyřešen ani dohodou ministerstev, rozhodla by o něm s konečnou platností vláda.
V této souvislosti podatel upozorňuje na rozsudek Nejvyššího
správního soudu (dále jen „NSS“) ze dne 7. 1. 2009 č. j. 2 Ao
2/2008 – 62, ve kterém NSS uvedl, že pokud jsou v uplatněných
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námitkách obsaženy konkrétní věcné či procesní výhrady k navrženému řešení, které vyplývá ze stanoviska dotčeného orgánu,
avšak obsah stanoviska neumožňuje obci, aby se s uplatněnými
námitkami řádně věcně vypořádala, nelze o námitkách bez dalšího rozhodnout. Věcné posouzení námitky je na dotčeném orgánu
státní správy a je na něm, aby své stanovisko, do jehož obsahu
námitky směřují, přehodnotil nebo naopak doplnil o relevantní
argumentaci, která bude obsahovat věcné vypořádání uplatněné
námitky. Ve shora označeném rozsudku Nejvyšší správní soud k
otázce řádného vypořádání námitek výslovně uvedl: „Jak již je
výše uvedeno, zastupitelstvo obce sice není oprávněno stanoviska
dotčených orgánů po věcné stránce přezkoumávat či měnit, a to
ani k případně vznesené námitce, vždy se však musí řádně vznesenou a odůvodněnou námitkou zabývat, stejně jako musí vytvořit prostor pro to, aby se dotčené orgány mohly vyjádřit k námitkám i připomínkám podaným k návrhu územního plánu, a
to nepochybně před rozhodnutím o ní“ (citováno v rozsudku
NSS ze dne 11.1.2018, č. j. 5 As 24/2017 - 97).
I. D. 4. Plocha Z19 nebyla posouzena v rámci vyhodnocení
SEA
Plocha Z19 je jednou z největších zastavitelných ploch na území
obce Zdiby. Nachází se v blízkosti obytné zástavby a kulturních
nemovitých památek, navíc na horizontu obce a v místě, kde došlo v posledních letech k výrazné změně podmínek a zátěže, která
s ohledem na blízkost rodinných domů vyžaduje prověření a
vhodnou regulaci této zastavitelné plochy. Regulace výstavby v
ploše Z19, odpovídající současné dopravní i celkové imisní a
hlukové zátěži předmětné lokality je pro obyvatele obce Zdiby
zcela zásadní a nezbytná. Dle podatele je nastavení regulativů pro
plochu Z19 v platné územním plánu i v návrhu změny ÚP v přímém rozporu s požadavkem ZÚR stanovit směry využití zastavitelných ploch s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení,
limitu rozvoje území a ochranu krajiny.
Přes uvedené skutečnosti nebyla plocha Z19 posouzena ve vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj
území, a to ačkoliv v rámci zadání změny č. 1 ÚP byl vznesen
požadavek obce „prověřit možnosti doplnění podmínek využití
(regulativy) zastavitelné plochy Z19 pro občanské vybavení - komerční zařízení plošné rozsáhlá (OK) s ohledem na okolní obytnou zástavbu a nemovité kulturní památky tak, aby při zachování
stávající maximální výšky stavby nad rostlým terénem bylo určeno jasné nastavení % zastavěnosti, % zeleně s vymezením zastavěné plochy tak, že její součásti je plocha zpevněná, jakož i výslovným stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu
objektu vůči okolní zástavbě.“
Podatel zdůrazňuje, že plocha Z19 nebyla z hlediska vlivů jejího stanoveného využití na životní prostředí, veřejné zdraví a
udržitelný rozvoj území nikdy řádně a komplexně vyhodnocena ani v minulosti, neboť SEA k územnímu plánu z roku 2006
se k této ploše nevyjádřila a odkázala na existující územní rozhodnutí pro Areál Mazda – Zdiby.
Vydané stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, k vyhodnocení vlivů změny
ÚP na životní prostředí ze dne 16. 8. 2006 bylo souhlasné, ale
stanovilo podmínky. Jednou z těchto podmínek bylo, že pro každé jednotlivé území uvažované ke stavebnímu rozvoji bude zpracován regulační plán pro stanovení regulativů omezujících i
kompenzujících případné negativní vlivy na životní prostředí.
Pro plochu Z19 ani jiné plochy k tomuto nikdy nedošlo.
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Další podmínkou stanoviska SEA bylo, že v řešeném území nebudou v souladu s územním plánem umisťovány žádné významné
zdroje znečišťování ovzduší. Z hlediska zájmů ochrany ovzduší
bylo dále požadováno respektovat v územně plánovací dokumentaci dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním
stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek.
V rozporu s požadavky uvedenými v citovaném stanovisku předkládané vyhodnocení SEA konstatuje, že „ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“ (str. 66). Změny regulativů na
ploše Z19 vyhodnocení nereflektuje vůbec. Jedním z požadavků
obce bylo, zaměřit se při vyhodnocení SEA na zachování a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity automobilové dopravy. Předkládané vyhodnocení SEA se na rozlehlé
ploše Z19, v místech, kde lze po realizaci výstavby předpokládat enormní dopravní zatížení a kde dochází k překračování
hlukových a imisních limitů, úpravou regulativů (včetně procentem kompenzační zeleně, které může mít významný vliv),
vůbec nezabývalo. K požadovanému vyhodnocení tedy nedošlo.
Obec má povinnost dle § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pečovat o všestranný rozvoj svého území a o
potřeby svých občanů, přičemž při plnění svých úkolů chránit též
veřejný zájem. Podatel je přesvědčen, že stávající ani změnové
nastavení regulativů na ploše Z19 za současných podmínek k rozvoji obce nepřispěje, ale naopak budou převažovat negativní vlivy z dopravy jako zvýšení emisí, hluku, zhoršení kvality ovzduší
a celkové kvality života v obci. V souvislosti s tím podatel poukazuje na některé závěry z judikatury týkající se zachování příznivého životního prostředí, které by měly být při vymezování
ploch v procesu pořizování územního plánu zohledněny.
NSS v rozsudku ze dne 21.6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011 – 526, uvedl, že „pro řádné posouzení kumulativních a synergických vlivů
je třeba nejprve řádně zjistit skutkový stav (slovy zákona současný stav životního prostředí v řešeném území), vytipovat charakteristiky životního prostředí, které by mohly být kumulativními a
synergickými vlivy významně ovlivněny, a vytipovat konkrétní lokality, v nichž by mohly kumulativní a synergické vlivy vznikat a
působit.“ V bodě [72] téhož rozsudku NSS dále konstatoval, že v
rámci hodnocení kumulativních vlivů „je zpracovatel povinen
postupovat vždy v souladu se zásadou předběžné opatrnosti –
vycházet z nejhorší možné varianty a zohlednit i takové plánované záměry (činnosti), jejichž realizace je v budoucnu nejistá.“
a v následujícím bodě pak dodal, že „alespoň hrubý odhad plánované zátěže musí být vždy možný“.
S ohledem na skutečnost, že v dotčeném území jsou již za současného stavu překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren
(viz výše citované stanovisko Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru životního prostředí), je nutno odkázat na
judikaturu, z níž vyplývá, že do území nadlimitně zatíženého hlukem nelze bez dalšího umísťovat stavby, které by vedly k postupnému a významnému přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území, například na rozsudek Krajského soudu v Ostravě
č.j. 22 A 208/2011 ze dne 21.3.2013, v němž soud jednoznačně
uvedl, že „Podle ustálené praxe soudů rozhodujících ve správním soudnictví do území nadlimitně zatíženého nelze bez dalšího
umísťovat stavby, které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území nijak výrazně, ale v součtu jednotlivých
případů znamenají postupné a významné přetěžování již existující limitní či nadlimitní zátěži v území. Pokud souhrn jednotlivých
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emisí daný sumou všech do území umístěných staveb již nevýznamný není (jakkoli se konkrétní správním orgánem vedené
správní řízení vztahuje vždy jen k jedné stavbě), nelze nerespektovat zásadu celkové přípustné míry zátěže území (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.1.2012 č.j. 1 As
135/2011-246, zejm. odst. 45 – 47).“
Již výše v části I. D. 1. podatel zmínil význam plochy z hlediska
ochrany ZPF. Potřebu řádně vyhodnotit výstavbu soukromého
průmyslového či jiného areálu, tj. i logistické haly z hlediska vlivů na zemědělský půdní fond zdůraznil i Krajský soud v Praze v
rozsudku ze dne 27. 4. 2017, č.j. 50 A 2/2017-147, v němž uvedl
že „Veřejný zájem sice není v ZOZPF žádným způsobem definován, nicméně podle soudu má pokrývat především veřejné
společensky významné stavby (např. dopravní infrastrukturu,
stavby určené k obraně státu či k ochraně před živelními pohromami). Výstavba soukromého průmyslového či jiného komerčního areálu může představovat veřejný zájem ve smyslu § 4
odst. 3 ZOZPF pouze ve zcela výjimečných případech. O takový
případ však v projednávané věci nepochybně nejde, jelikož zamýšleným záměrem (pro který bylo napadené OOP přijato) je výstavba dalšího komerčního centra v oblasti, ve které se v současnosti již řada obdobných staveb nachází. Toto stanovisko soudu
zcela koresponduje s představou zákonodárce, jak vyplývá jednak z důvodové zprávy k zákonu č. 41/2015 Sb. (kterým bylo do
ZOZPF vloženo stávající znění § 4 odst. 3), a jednak z diskusí z
projednávání této novely na půdě Poslanecké sněmovny (srovnej
např. vystoupení zástupce předkladatele, ministra životního prostředí, na schůzi Sněmovny dne 21. 10. 2014, dostupné na
www.psp.cz)
V neposlední řadě může být využitím plochy Z19 pro logistické
centrum výrazně zasažena i krajina v okolí. Z judikatury NSS vyplývá, že předchozí umístění nevhodných staveb do krajiny neodůvodňuje další zásahy. To se týká zejména pokračování živelné
zástavby dosud nezastavěné krajiny, případně zohlednění později
zavedené plošné ochrany životního prostředí (například rozsudek NSS ze dne 17. 7. 2008, č.j. 6 As 44/2007-64). V rozsudku
ze dne 12. 9. 2008, č.j. 2 As 49/2007-191 NSS uvedl, že „Nově
plánovaná stavba nemusí být zásahem do krajinného rázu v silně
zastavěném území bez přírodních prvků, zvláště nevybočuje-li
svými rozměry či charakterem z poměrů již existující zástavby.
Na druhé straně však může znamenat zcela zásadní zásah do krajinného rázu, je-li budována na zdaleka viditelných místech, zahušťuje-li dosavadní relativně řídkou zástavbu či má-li být začleněna do území, v němž jsou významnou měrou zastoupeny přírodní prvky jako les, výrazné nezastavěné svahy, vodní toky
apod.“
Z judikatury NSS lze dále dovodit, že zájem na hospodářském
přínosu nemůže převážit zájem na ochraně před rušivým zásahem do krajinného rázu. Posouzení ekonomických přínosů
“záměru tak není z hlediska § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, rovnocennou otázkou ve vztahu k
vlastnímu zkoumání možnosti snížení či ovlivnění krajinného rázu. Podle NSS zohlednění ekonomického přínosu je tedy namístě
pouze tehdy, pokud navrhovaná stavba zasahuje do krajinného
rázu co možná nejméně. Pokud je vliv na krajinný ráz příliš
velký, není možné jej vyvážit o to větším ekonomickým přínosem.
Opačný výklad § 1 OchPřKr by proto nebyl výkladem účelovým
(teleologickým), nýbrž naopak výkladem účel zákona
popírajícím“ (rozsudek NSS ze dne 9. 11.2007, č.j. 2 As
35/2007-75). Podobně v rozsudku ze dne 22. 4. 2009, č.j. 2 As
77/2008-139, NSS uvedl: Pokud však z předloženého záměru je
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patrno, že představuje natolik intenzivní zásah do krajinného rázu, že ho nelze kompenzovat přihlédnutím k aspektům jiným (z
hlediska koncepce OchPřKr sekundárním), nemá valného smyslu
dále se zabývat případnými jednotlivými opatřeními snižujícími
negativní dopady, neboť ani jejich existence nemůže zvrátit konečné rozhodnutí.
I proto, že výše uvedené důležité aspekty nebyly pro plochu
Z19 vyhodnoceny, nelze s navrženými podmínkami využití této plochy souhlasit. Je nezbytné, aby byly vlivy plochy Z19
pro případné další využití v rámci procesu SEA vyhodnoceny.
I. D. 5. Nedostatečná konkretizace požadavku „přiměřeného
hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě“
Ve výrokové části návrhu změny ÚP se pro plochu Z19 objevuje
pojem „přiměřený hmotový rozsah“, který je však neurčitý, těžko vymahatelný a v běžné odborné praxi není používán. Návrhem
změny ÚP je zaváděn nově a tím, že není v praxi ustálen a nelze
ho dovodit ani z právních předpisů v oblasti stavebního řádu a
územního plánování. Vzhledem k tomu je nezbytné, aby byl
pojem ve výrokové části návrhu změny ÚP nejen dostatečně
vysvětlen, ale jeho použití řádně zdůvodněno.
V případě výškové regulace zástavby podatel požaduje, aby za
účelem dodržení jednotného horizontu, dodržení celkové hladiny
zástavby a ochrany siluety sídla byly ve změně UP definovány
pojmy běžné v odborné praxi, následovně:
· Hladina zástavby (výšková hladina): pomyslná rovina vedená
nejvyššími body převládající zástavby s vyloučením excesů –
místních dominant. Je dána převládajícím počtem podlaží. Dodržení celkové hladiny zástavby znamená neumisťovat stavby,
které by nad ni vyčnívaly.
· Silueta sídla: obrys sídla proti obloze příp. okolnímu terénu u
sídel v údolí. Ochranu (nenarušení) siluety sídla lze docílit neumisťováním staveb, které by změnily siluetu sídla; v tomto případě se jedná i o vyloučení umisťování nových dominant.
Podatel navrhuje, aby ve změně územního plánu byl požadavek
„přiměřeného hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě" doplněn
např. takto: „Výstavba v ploše Z19 musí respektovat charakter
zástavby v navazujícím území, jak se shodným, tak rozdílným
způsobem využití, zejména výstavba v ploše nesmí narušit siluetu
sídla, která je vytvářena historickým jádrem obce, které tvoří zámek a kostel a obytnou zástavbou v navazujícím území. U staveb
komerčního typu musí být hmotově tyto menší nebo srovnatelné s
budovami stejného typu a využití, které podél místní komunikace
11/608 na ul. Pražská již v dané oblasti existují a jsou ve vizuálním kontaktu s historickými objekty a které jsou výškově odstupňovány, kdy směrem ke stávající zástavbě se jejich výška snižuje.
Ve vztahu ke stanovenému maximálnímu % zastavění je pojem
„nadzemní stavba“ v praxi ustálen a lze jej dovodit z § 3 písm. a)
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Dále lze dovodit pojem „zastavěná plocha pozemku“ dle § 2 odst.
7 stavebního zákona, která se také zjednodušeně vztahuje na nadzemní objekty.
Územní plán však může pojem „zastavěná plocha“ nadefinovat
šířeji, konkrétně pro daný případ a může do zastavěné plochy zahrnout i další zpevněné plochy a tím zajistit větší ochranu nezastavěného území, jak mu ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona.
V návrhu změny ÚP je však řešení odlišné, což je dosti zásadní
změna oproti řešení v platném územním plánu, která může mít
významné dopady na stávající stav v lokalitě.
Platný územní plán definuje % zastavěných ploch vzhledem k
celkové výměře pozemku na 50 %, kdy v tomto případě lze dovozovat, že do zastavěných ploch lze započítat nejen nadzemní
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stavby, ale i komunikace, chodníky, parkoviště apod., což znamená mnohem menší rozsah nadzemních staveb v ploše, tedy
větší % nezastavěných ploch.
Pokud bude moci být 50 % z plochy zastavěno nadzemními stavbami, je to oproti původní regulaci navýšení, které však není nikde popsáno a odůvodněno. Jako ochrana nezastavěného území
je pouze použito minimální procento zeleně na 20 % (což je však
rovněž nedostatečné – viz kap. I. D. 2.).
Fakticky nová regulace znamená, že např. z pozemku o velikosti
5000 m2 bude moci být zastavěno nadzemními stavbami 2500 m2.
1000 m2 musí být zeleně a zbytek bude moci být použit na další
zpevněné plochy o velikosti 1500 m2, tedy celkem zastavěná
plocha může činit z pozemku 80 %, což je hodnota naprosto
hraniční i s ohledem na odvádění dešťových vod a může významným způsobem ovlivnit srážko-odtokové poměry v
území. Toto navýšení popisuje pořizovatel na str. 65 odůvodnění
návrhu změny ÚP, ale žádným způsobem jej konkrétně nezdůvodňuje a rovněž není posouzen jeho vliv na životní prostředí.
Podatel je proto přesvědčen, že zpracovatel nerespektoval požadavek vyjádřený v pokynech pro zpracování návrhu změny
ÚP: „prověřit možnosti doplnění podmínek využití (regulativy)
zastavitelné plochy Z19 pro občanské vybavení - komerční zařízení plošné rozsáhlá (OK) s ohledem na okolní obytnou zástavbu
a nemovité kulturní památky tak, aby při zachování stávající maximální výšky stavby nad rostlým terénem bylo určeno jasné nastavení % zastavěnosti, % zeleně s vymezením zastavěné plochy
tak, že její součásti je plocha zpevněná, jakož i výslovným stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči
okolní zástavbě“, ze kterého lze dovozovat, že do procenta zastavěnosti se měly započítat i zpevněné plochy, nejen nadzemní
stavby.
Současný návrh změny ÚP je proto ve vztahu k podmínkám
prostorového uspořádání značně nevyhovující. Je potřeba,
aby došlo k náhradě nebo doplnění pojmu „přiměřený hmotový rozsah" za/o ustálené pojmy, které budou přesně definovány a jejichž užití bude řádně zdůvodněno. Rovněž je potřeba
upravit regulaci maximálního procenta zastavění pozemku ve
prospěch zeleně.
I. D. 6. Nedostatečná požadavky pro zpracování územní studie ÚS1
Nedostatečné a nekonkrétní je dle podatele i zadání územní
studie ÚS1. Podatel proto požaduje její zpřesnění, zejména ve
vztahu k regulaci výšky budoucích staveb, jejich prostorového
uspořádání a dopravního řešení a to tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do obytné zástavby a do přilehlých kulturních památek. Dopravní podmínky musí být nastaveny tak, aby výsledné řešení směřovalo k odvedení dopravy z dané lokality na dálnici D8
a nikoliv na obecní komunikaci II/608. Konkrétně je potřeba
doplnit následující:
a) Požadavek na vymezení veřejných prostranství v souladu s §
7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kdy veřejná prostranství by měla být v tomto případě chápána šířeji a mělo by se jednat o veřejné prostranství s
převahou zeleně, která by sloužila k zajištění prostupnosti území a zachovala kvalitu bydlení v dané lokalitě zejména na ulici
J. Kámena.
b) Požadavek na řešení dopravního napojení plochy na nadřazenou komunikační síť tak, aby nebyla více zatěžována negativními vlivy z provozu na komunikaci obytná zástavba podél
komunikace II/608 na ulici Pražská, a to v ulicích Klíčanská,
Vilová a zejména J. Kámena.
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c) Dopravní napojení plochy řešit výhradně mimo obytné území, bez možnosti využití stávající komunikace na parc. č.
500/3 ul. Zemědělská.
d) Požadavek na prověření srážkoodtokových poměrů v území a
způsobu odvádění dešťových vod.
e) Zajistit ochranu prvků územního systému ekologické stability zejména lokálního biokoridoru LBK3, který prochází řešeným územím.
Bez výše uvedených změn je požadavek na zpracování územní
studie ÚS1 nedostatečný a zpracování této územní studie by
nesplnilo svůj účel.
I. D. 7. Nezákonný procesní postup ve vztahu ke konání veřejného projednání návrhu změny ÚP
Dne 9. 8. 2018 se mělo uskutečnit ve Společenském domě ve
Veltěži (Průběžná 114, Zdiby), od 16:00 hodin veřejné projednání návrhu změny ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Podatel namítá, že projednání proběhlo velmi nestandardním způsobem vykazující známky nezákonnosti.
Pořizovatel ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle
zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě nezajistil dostatečně kapacitní, technicky připravené, hygienické a důstojné podmínky pro konání veřejného projednání návrhu změny ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj SEA. Lidé byli nuceni stát v místnosti těsně vedle sebe, někteří se do místnosti nevešli a museli stát na chodbě, přičemž
všichni byli nuceni snášet nesnesitelné klimatické podmínky (teplota v místnosti byla okolo 40 stupňů C). Vzhledem k počtu
vznesených připomínek muselo být přitom pořizovateli zřejmé,
že projednávání bude trvat v délce několika hodin. Pořizovatel
tak vystavil několik desítek lidí ohrožení jejich zdraví.
Připravení mluvčí neměli k dispozici žádné mikrofony. Již při
prvních větách, u kterých i zůstalo, nebylo vůbec slyšet, co osoby
sedící za stolečky říkaly, z čehož lze logicky dovodit, že lidé, kteří se do místnosti nevešli, nemohli rovněž slyšet vůbec nic. Slyšet
byl pouze blíže veřejnosti stojící starosta J. Tvrdý, jehož vyjádření se týkala téměř výlučně odmítání požadavku veřejnosti na přeložení veřejného projednání na jiný termín do kapacitně, ozvučením i teplotně hygienicky vyhovujících podmínek. Přestože technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že veřejné projednání proběhlo.
Podatel dále upozorňuje, že spolu s procesním pochybením neprojednání návrhu změny ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, došlo i k procesnímu pochybení neprojednání “dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“, což je v
přímém rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje (dále jen „KÚSK“) ze dne 26. 3. 2018, č. j.
040771/2018/KUSK, kde KÚSK výslovně upozornil, že “stanovisko SEA vydá po projednání dopracovaného vyhodnocení SEA
s veřejností“ a dále upozornil na to, že neprojednáním koncepce
posuzování vlivů na životní prostředí by byla veřejnost krácena
na svých právech a současně konstatoval, že “Vyhodnocení stanoviska SEA by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť dopracované vyhodnocení SEA by nebylo projednáno s veřejností ani dotčenými orgány před vydáním stanoviska SEA.“
Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle
zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě výklad územně plánovací dokumentace, přičemž podatel
analogicky z rozsudku NSS ze dne 10. 9. 2013, č. j. 9 Aos
1/2013-69 dovozuje, že k zajištění výkladu územně plánovací
dokumentace nestačí pouhá přítomnost projektanta, musí být
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provedený skutečný výklad. V tomto rozsudku je výslovně uvedeno: „Postupy územního plánování jsou veřejné. Veřejnost má
právo aktivně se účastnit procesu pořizování územně plánovací
dokumentace a ovlivňovat tak její výslednou podobu. Stavební
zákon na jedné straně zavedl povinné veřejné projednání návrhu územního plánu, které je spojeno s účastí široké veřejnosti, s výkladem pořizované územně plánovací dokumentace
a s právem příslušných osob podávat proti tomuto návrhu připomínky či námitky. Na druhé straně však zavedl přísnou koncentraci řízení, kdy námitky či připomínky proti tomuto návrhu
lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání. Vzhledem ke složitosti územního plánování a vzhledem k přísné koncentraci musel proto zákonodárce současně stanovit i minimální dobu, po
kterou musí být návrh územního plánu vystaven k nahlédnutí veřejnosti, aby se právo podávat námitky či připomínky nestalo
bezobsažným. Nedostatek včasného oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu a s tím spojená nemožnost uplatnění námitek u tohoto jednání je procesní vadou, která může mít za
následek nezákonnost vydaného opatření.“ Pokud tedy v tomto
případě bylo vydání územního plánu Nejvyšším soudem prohlášeno za nezákonné jak Městským soudem v Praze, tak Nejvyšším
soudem pouze z toho důvodu, že nebyla dodržena lhůta pro zveřejnění dne konání veřejného projednání, které jinak řádně proběhlo, nelze než dovodit, že pokud veřejné projednání ve skutečnosti vůbec neproběhlo, bude porušení zákona mnohem závažnější.
Účelem veřejného projednání je tedy aktivně podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu územního plánu a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA), přičemž tento účel
nebyl v konkrétním případě naplněn. Konání veřejného projednání nepochybně slouží i k vyloučení pochybností, k objasnění a
vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. V daném případě však prostor pro dotazy k projednávanému návrhu změny ÚP nebyl vůbec dán.
Podatel považuje takový přístup za zcela nepřijatelný, neboť veřejné projednání je obligatorní součástí uvedeného procesu
pořízení změny územně plánovací dokumentace. Z rozsudku ze
dne 2. 12. 2015, č. j. 3 As 35/2015-32 plyne, že „Má-li přitom
být smyslem hodnocení dodatečně povolované stavby posouzení
jejího souladu s veřejným zájmem, je to právě fáze veřejného
projednání návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj
nejširší veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného
zájmu z územně plánovací dokumentace zcela rozhodující.“
Podatel proto shrnuje (na základě osobní účasti, obrazového a
zvukového záznamu), že veřejné projednání ze dne 9. 8. 2018
nesplňovalo zákonné podmínky. Uvedenou věcnou námitku podává podatel zejména z opatrnosti s ohledem na případný běh
lhůt. Nicméně podatel primárně žádá, aby veřejné projednání
bylo dle § 22 odst. 1 stavebního zákona opakováno tak, aby
skutečně došlo k naplnění účelu veřejného projednání a byly
napraveny výše popsané nedostatky, v opačném případě bude
územní plán nezákonný.
I. D. 8. Další nedostatky návrhu změny ÚP
Podatel namítá některé další nedostatky návrhu změny ÚP, které
se promítají v textové či grafické části.
Z grafické části návrhu změny ÚP není zřejmé, že se pro plochu
Z19 významně mění regulativy. Dle podatele jde o rozpor mezi
textovou a grafickou částí návrhu změny ÚP, v důsledku, kterého
je návrh nepřehledný a nesplňuje svůj účel. Rozpor mezi texto-
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vou a grafickou částí územního plánu může být navíc dle judikatury samo o sobě důvodem pro jeho zrušení soudem.
Dále není z návrhu změny ÚP jasné, zdaje uveden do souladu s
novelou stavebního zákona platnou od 1. 1. 2018, kdy zejména
ve vyhodnocení s cíli a úkoly územního plánování došlo ke změnám v § 19 odst. 1 písm. d), e), g), i) stavebního zákona. Novela
klade důraz na veřejná prostranství, zajištění kvalitního bydlení a
využitelnost navazujícího území, přičemž všechny tyto aspekty
jsou pro stanovení podmínek plochy Z19 značně důležité.
Návrh změny ÚP není obsahově v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2005 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti viz. čl. II. bodu 3. přechodných ustanovení k vyhlášce č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb.
Dle aktuálně platné vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, nejsou ve výrokové části
návrhu změny ÚP v souladu názvy a obsah kapitol Ac., Ad., Ae.,
Af., Al., An., Ao.
Textová část návrh změny ÚP neobsahuje text závazné části s vyznačením změn (tzv. srovnávací text), jak je uloženo v příloze č.
7 oddílu II. odst. 1 písm. f) vyhlášky 500/2006 Sb., kterým by byl
zveřejněn návrh úplného znění územní plánu Zdiby po vydání
změny č. 1. Jde o zřejmou nezákonnost, pro kterou je nutné
opakovat veřejné projednání.
Ve vztahu k územní studii je návrh změny ÚP vnitřně rozporný,
neboť na str. 95 odůvodnění v kap. 6.10 je uvedeno, že „Změna
č. 1 nevymezuje plochy, jejíž využití by bylo podmíněno ……..
územními studiemi“.
Přitom v závazné části je zpracováním územní studie podmíněno
rozhodování v ploše Z19. Pořízení územní studie je pak odůvodněno v kapitole I.K. Tuto nesrovnalost je třeba opravit.
II. Závěr
Z odůvodnění návrhu změny ÚP plyne, že smyslem doplnění
uvedených regulací plochy Z 19 má být nepřipuštění vzniku objemově nevhodného využití funkční této plochy OK do budoucna.
Dle podatele však není navrženou konkrétní regulací tento požadavek naplněn. Naopak je zřejmé, že navržené podmínky využití
plochy Z19, vznik objemově nevhodného využití této plochy
umožňují a vychází mu vstříc, dokonce nad rámec stále platného
územního rozhodnutí pro Areál Mazda, podle kterého má být na
ploše cca 40 % zeleně.
Podatel z výše uvedených důvodů primárně žádá, aby byla
plocha Z19 změněna z funkční plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá na funkční plochu NZ
zemědělská – orná půda.
V případě, že tato změna plochy funkčního vymezení plochy
Z19 nebude možná a zároveň její nemožnost bude řádně zdůvodněna, podatel požaduje, aby se u funkčních ploch „OK –
občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ obecně zúžilo jejich přípustné funkční využití tak, že z něj budou
vypuštěny plochy výrobní a skladové (i nadmístního či regionálního významu), plochy ke skladování a spediční činnosti, k
nerušící výrobě (technologické parky, ap.) a prodejních skladů a zároveň se navýší minimální procento zeleně vzhledem k
celkové ploše na nejméně 40 %.
V případě, že ani tato změna nebude možná a zároveň její nemožnost bude řádně zdůvodněna, podatel požaduje, aby se u
funkční plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení
plošně rozsáhlá alespoň navýšilo minimální procento zeleně
vzhledem k celkové ploše na nejméně 40 %.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Dále podatel požaduje, aby bylo vyhodnocení vlivů plochy
Z19 na životní prostředí doplněno do vyhodnocení SEA, aby
se v rámci jejích regulativů zpřesnil požadavek na „přiměřený
hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ (viz kap. I. D. 4.) a konkretizovaly se podmínky zpracování územní studie ÚS1 (viz
kap. I. D. 5.).
Příloha: plná moc právního zástupce podatelů
Jan Holčík,
J. Kámena 37,
250 66 Zdiby;
Ivana Holčíková,
J. Kámena 37,
250 66 Zdiby;
RNDr. Ludmila Fialová,
CSc.,
J. Kámena 16,
250 66 Zdiby;
Ing. Blanka Švábová,
Srpnová 1022/5,
182 00 Praha 8;
Michal Bočan,
J. Kámena 61,
250 66 Zdiby;
Martin Bočan,
J. Kámena 61,
250 66 Zdiby;
Roman Prošek,
J. Kámena 60,
250 66 Zdiby;
Hana Konšelová,
J. Kámena 93,
250 66 Zdiby;
Josef Bolen,
J. Kámena 24,
252 66 Zdiby;
Monika Bolenová,
J. Kámena 24,
250 66 Zdiby;
Daniela Klusáčková,
J. Kámena 1,
250 66 Zdiby;
na základě právní moci zastoupuje:
Frank Bold advokáti,
s.r.o.,
IČO 28359640,
Údolní 33, 602 00 Brno
(č. 33; D 16. 8. 2018;
čj. 2576/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Obecní úřad Zdiby oznámil prostřednictvím veřejné vyhlášky ze
dne 4. 7. 2018, čj. 2074/18, zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu obce Zdiby (dále jen „návrh změny ÚP“) a informoval
o možnosti podat k návrhu změny ÚP do sedmi dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu změny ÚP, tedy do dne 16. 8.
2018, připomínky a námitky.
Podatelé, a to:
· Jan a Ivana Holčíkovi jako vlastníci pozemků parc. č. 119/4,
st. parc. č. 131 (součástí pozemku je stavba) a st. parc. č. 543
(součástí pozemku je stavba), k. ú. Zdiby, zapsaných v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV č. 876,
· RNDr. Ludmila Fialová, CSc. a Ing. Blanka Švábová, jako vlastníci pozemků st. parc. č. 132 (součástí pozemku je
stavba), a č. 68/7, č. 81, č. 83/3 a č. 119/5 k. ú. Zdiby, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV
č. 166,
· Michal Bočan a Martin Bočan jako vlastníci pozemku st. parc.
č. 196/2 (součástí pozemku je stavba), k. ú. Zdiby, zapsaného
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV č.
2258,
· Roman Prošek, jako vlastník pozemků st. parc. č. 196/1 (součástí pozemku je stavba) a st. parc. č. 312 (součástí pozemku
je stavba) a č. 130/75 k. ú. Zdiby, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV č. 2104,
· Hana Konšelová, jako vlastník pozemků parc. č. 121/3 a st.
parc. č. 489 (součástí pozemku je stavba), k. ú. Zdiby, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV
č. 1787,
· Josef Bolen a Monika Bolenová, jako vlastníci pozemku st
parc. č. 14/1 (součástí pozemku je stavba), k. ú. Zdiby, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na LV
č. 1870,
· Daniela Klusáčkově, jako podílový spoluvlastník (1/6) pozemku st parc. č. 18/1 (součástí pozemku je stavba), k. ú. Zdiby,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha-východ, na LV č. 2780,
využívají svá práva a proti návrhu změny ÚP podávají v zákonné
lhůtě jako dotčení vlastníci dle § 52 odst. 3 stavebního zákona níže uvedené námitky (všichni společně dále jako „podatel“).
I. Námitka týkající se plochy Z19
I. A. Vymezení území dotčeného námitkou
Námitka se týká návrhu řešení obsaženého v textové i grafické
části, a to konkrétně zastavitelné plochy Z19 (OK – občanské
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá).
I. B. Popis návrhu změny ÚP ve vztahu k ploše Z19
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Pro funkční plochy „OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá" je v návrhu změny ÚP stanoveno maximální
procento zastavění nadzemními stavbami vzhledem k celkové
ploše pozemku na 50 %. Pro plochu Z19 se návrhem změny ÚP
stanovuje minimální % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku na 20 %, přičemž zeleň se má v rámci této plochy situovat zejména podél jižní a západní hranice plochy a dále podmínka, podle níž zástavba plochy Z19 musí mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě (str. 19 výroková textová část
návrhu změny ÚP). Smyslem doplnění uvedených regulací, jak je
uvedeno v návrhu změny ÚP, není omezení „aktuálně sledovaného záměru“, ale nepřipuštění vzniku objemově nevhodného využití této plochy v budoucnu (viz str. 65 odůvodnění textové části
návrhu změny ÚP). Podatel k tomu dodává, že pojem „aktuálně
sledovaný záměr“ je nejasný a měl by být nahrazen odkazem na
záměr, pro který bylo vydáno územní rozhodnutí.
Kromě toho je využití plochy Z19 nově podmíněno zpracováním územní studie ÚS1 (str. 27 výrokové textové části návrhu
změny ÚP) z důvodu velkého plošného rozsahu plochy Z19 a jejího umístění ve vyvýšené poloze vzhledem k historickému jádru
obce Zdiby s několika památkově chráněnými objekty a hřbitovem, kdy je třeba v rámci studie ověřit prostorové vztahy a vazby
včetně měřítka zástavby a jejího uplatnění v dálkových
pohledech. Dalším důvodem je nutnost řešení odpovídajícího dopravního napojení pro obsluhu plochy se zohledněním dopravní
kostry obce Zdiby a nadřazené silniční sítě a dále řešení zejména
izolační zeleně v rámci plochy Z19 (str. 65-66 odůvodnění textové části návrhu změny ÚP).
I. C. Věcný obsah námitky
Podatel nesouhlasí s navrženými podmínkami pro plochu Z19
dle návrhu změny ÚP.
Podatel namítá zejména nezákonnost snížení % zeleně dle pokynu obce Zdiby, na jehož podkladě došlo ke snížení % zeleně
z 40 % na 20%. Dále namítá nedostatečné nadefinování této
zeleně tak, aby byla zachována ochranná a izolační funkce ve
vztahu k okolním obytným územím i kulturním památkám a
nedošlo pouze k formálnímu naplnění požadavku na stanovené % zeleně.
Dále podatel namítá nedostatečné nastavení parametrů „přiměřeného hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě" (viz návrhy podatele v kap. I. D. 5.) a nedostatečnou konkretizaci podmínek zpracování územní studie ÚS1 (viz návrhy podatele v
kap. I. D. 6.).
Podatel také namítá přímý rozpor se zadáním změny č. 1 ÚP v
otázce nastavení % zastavěnosti plochy Z19, které připouští
maximální vytěžení této plochy bez ohledu na přilehlá obytná
území.
V kontextu výše uvedeného podatel zdůrazňuje a namítá, že
ve vztahu k ploše Z19 neproběhlo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) a požaduje, aby vyhodnocení vlivů
plochy Z19 na životní prostředí bylo doplněno do vyhodnocení SEA (viz kap. I. D. 4.).
Z důvodů dále uvedených je podatel primárně přesvědčen o
tom, že plocha Z19 by měla být změněna z funkční plochy OK
- občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá na
funkční plochu NZ - plochu zemědělskou - orná půda, nebo
přinejmenším by mělo dojít k řádnému vyhodnocení této plochy SEA a k nastavení funkčního využití plochy i dalších parametrů a regulativů tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana bezprostředně přiléhajících obytných území a kulturních
památek v obci.

Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění podmínek základního funkčního využití plochy OK
– občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá ani na vypuštění
zastavitelné plochy Z19 s využitím pro
občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK-návrh) a její
vymezení jako nezastavěného území
v ploše zemědělské – orná půda (NZstav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval řešení těchto požadavků Projektantem. Námitce nelze vyhovět, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19
se její statut v ÚP Zdib neměnil. Námitky, které podatel uplatnil, vycházejí
z odlišných podkladů, než s kterými
pracoval Projektant, a to s územně
analytickými podklady, doplňujícími
průzkumy a rozbory, s rozhodnutím
Zastupitelstva obce o návrzích na pořízení Změny č. 1 a se Zprávou o
uplatňování. Po společném jednání
návrhu Změny č. 1 pak Projektant
pracuje s Pokyny pro úpravu návrhu
Změny č. 1 po společném jednání
zpracované pořizovatelem ve spolu-
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údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
I. D. Odůvodnění námitky
I. D. 1. Požadavek změny funkčního využití plochy Z19 na
plochu NZ - plocha zemědělská - orná půda
Podatel primárně navrhuje, aby byla plocha Z19 změněna z
funkční plochy OK - občanské vybavení - komerční zařízení
plošně rozsáhlá na funkční plochu NZ - plocha zemědělská orná půda, a to z několika důvodů.
Především se na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající do ochrany I. třídy zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF"). Před vydáním územního plánu obce Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda - Zdiby". Jestliže by byla uskutečněna výstavba areálu dle
tohoto územního rozhodnutí, platil by nadále již vydaný souhlas
s odnětím půdy ze ZPF pro tuto konkrétní stavbu a změna č. 1
územního plánu by nemohla mít zpětně na tento projekt vliv, jak
výkonný pořizovatel správně konstatuje na str. 103 odůvodnění
návrhu změny ÚP. Stejně tak ale naopak platí, že pro jakékoliv
jiné záměry je třeba prověřit podmínky odnětí půdy ze ZPF
znova, a to i v rámci pořizování aktuální změny ÚP Zdiby.
Změna funkčního využití plochy Z19 je žádoucí i z toho důvodu,
aby nedošlo k porušení § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb„ o
ochraně zemědělského půdního fondu, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
Stavbu Areál Mazda - Zdiby se více než 12 let nedaří zrealizovat
a nic nenasvědčuje tomu, že by tomu mohlo být v budoucnu
jinak. Naopak z Informačního systému EIA vyplývá, že v současné době probíhá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, posouzení záměru „GOODMAN ZDIBY
LOGISTICS CENTRE", tj. záměr na stavbu logistického centra.
V poznámce Informačního systému EIA je výslovně uvedeno:
„Veřejné projednání zrušeno - viz oddíl veřejné projednání. V
místě záměru bylo provedeno zjišťovací řízení pro Areál Mazda Zdiby v roce 2006 a vydáno územní rozhodnutí platné do roku
31. 12. 2017, pro nyní projednávanou změnu záměru logistické
centrum GOODMAN bude provedena změna územního rozhodnutí." Z publikovaných výstupů procesu EIA pro záměr „GOODMAN" je zřejmé, že jde o vysoce problematický záměr z hlediska
ochrany jak životního prostředí, tak veřejného zdraví a kulturních
památek.
Vymezení funkční plochy OK - občanské vybavení - komerční
zařízení plošně rozsáhlá je pro plochu Z19 nevhodné také z důvodu blízkosti obytné zástavby (proti výstavbě logistického centra bylo nasbíráno okolo 9,5 tis. podpisů občanů) a kulturně-historického jádra obce, jak se uvádí ve stanovisku Městského úřadu
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu,
územního plánování a památkové péče: „Ačkoliv zastáváme názor, že stanovená funkce občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá, na ploše Z19 je řešena nevhodně a necitlivě, s
ohledem na její umístění v blízkosti historického jádra obce, rovněž v blízkosti kulturních památek, Zdibského zámku a kostela
Povýšenísv. Kříže."
Změnou plochy Z19 na NZ - plocha zemědělská - orná půda
by proto došlo k vyřešení výše uvedených problémů a ukončení dlouholetých sporů.
Rovněž, s ohledem na výrazné změny v charakteru území, které nastaly v daném místě od roku 2006, kdy bylo vydáno původní územní rozhodnutí, a s ohledem na změnu legislativy, ke
které v mezidobí došlo, je z pohledu veřejného zájmu spraved-

práci s určeným zastupitelem.
Podmínky využití plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19,
uvedené v kapitole Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití“ textové části návrhu Změny č. 1 pro veřejné projednání
(07/2018) budou vráceny do stavu návrhu Změny č. 1 pro společné jednání
(11/2017) – viz Pokyny (bod VP*1).
Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro plochu OK –
občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy
Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu
Změny č. 1 není třeba zpřesňovat,
k tomuto účelu, mimo jiných, bude
sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro
zastavitelnou plochu Z19 stanoveno
kapitolou Ak „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené
lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti“
textové části návrhu Změny č. 1, jako
územně plánovací podklad pro rozhodování o změnách v území. Před zpracováním ÚS ÚS1 musí pořizovatel v
zadání ÚS určit její obsah, rozsah, cíle a účel podle § 30 odst. 2 stavebního
zákona na základě podmínek pro její
pořízení, které jsou pouze rámcové a
usměrňující, nejsou však zadáním ÚS.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018,
bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování,
čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
2016, a ve stanovisku ke společnému
jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
livé a žádoucí, aby v případě jakéhokoliv záměru na této plose
bylo znovu provedeno řádné a plnohodnotné posouzení odnětí
této půdy ze ZPF.
I. D. 2. Rozpor návrhu ÚP se Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje
Pokud by ke splnění výše uvedeného požadavku nedošlo, je v
rámci regulativů plochy Z 19 nutné změnit minimální procento
zeleně vzhledem k celkové ploše, jelikož dle podatele je navržených 20 % nedostatečné a nezákonné.
V textové části platného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, účinných od 22. 2. 2012 (dále jen „ZÚR") se v kapitole 4.3. Opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní prostředí bodě 191 písm. i) uvádí „ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy a koridory dopravy a technické infrastruktury 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."
V § 9 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území (dále jen „Vyhláška") je uvedeno „Plochy
dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných
druhů dopravy. Plochy dopravní infrastruktury se zpravidla člení
na a) plochy silniční dopravy, b) plochy drážní dopravy, c) plochy letecké dopravy, d) plochy vodní dopravy, e) logistická centra jako plochy kombinované dopravy."
Obci, výkonnému pořizovateli i projektantovi je nepochybně známo, jaké záměry byly v minulosti a jsou v současnosti na ploše
Z19 navrhovány. Z Informačního systému EIA vyplývá, že společnost AUTO PALACE PRAHA k. s., která je vlastníkem pozemku, na němž je vymezena plocha Z19, nechala provést v roce
2006 zjišťovací řízení pro záměr „Areál Mazda - Zdiby". V současné době probíhá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, posouzení záměru „GOODMAN ZDIBY
LOGISTICS CENTRE", tj. záměr na stavbu logistického centra.
Výklad o možnosti funkčního využití plochy Z19 jako logistického areálu potvrzují i opakovaně vydaná vyjádření stavebního úřadu v Klecanech, kde je uvedeno, že záměr výstavby logistického
centra je v souladu s funkčním využitím plochy Z19 (pozn. podatele: to samozřejmě neznamená, že je v souladu s dalšími ustanoveními a zásadami platného územního plánu obce Zdiby, jak bylo
v procesu EIA a dále bude namítáno).
Lze tedy vycházet z předpokladu, že bez úpravy funkčního vymezení plochy, je stavba logistického centra, z hlediska funkčního využití podle příslušných správních orgánů, přípustnou
možností budoucího využití plochy Z19, a to jak dle platného
územního plánu (viz obecné podmínky pro přípustné využití
funkční plochy OK, které se dle návrhu změny ÚP měnit nemají),
tak dle návrhu změny ÚP.
Pokud je stavba logistické haly na ploše Z19 přípustnou možností
jejího funkčního využití, musí být v ploše Z19 dodržen koeficient
zeleně v minimální hodnotě 40 %. Vzhledem k tomu, že se navrhované stavba nachází na vysoce bonitních půdách (I. třída
ochrany), jedná se o požadavek opravdu minimální, a jak vyplývá
ze ZÚR pro podobné plochy obvyklý.
Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv je plocha Z19 v návrhu
změny ÚP formálně vymezena jako plocha OK, materiálně připouští využití pro logistické centrum. Proto je nutné zohlednit
požadavek plynoucí z výše citovaného ustanovení bodu 191

Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán. Zastavitelná plocha Z19 byla ve VVURÚ
vyhodnocena v souladu s požadavky
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které uvedl ve svém
stanovisku k návrhu Zprávy čj.
164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
2016 a ve stanovisku ke společnému
jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018.
K veřejnému projednání pořizovatel
konstatuje, že se uskutečnilo, bylo připraveno a sama zúčastněná veřejnost
se však připravila o možnost jej využít
k diskusi, dotazům na Projektanta, a
zejména o odborný výklad návrhu
Změny č. 1 Projektantem a VVURÚ
jeho řešitelem. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
písm. i) ZÚR, tedy konkrétně požadavek na dodržení koeficientu zeleně v minimální hodnotě 40 % při výstavbě logistických
a průmyslových areálů. V opačném případě nelze přípustné
funkční využití plochy pro logistické centrum v žádném případě akceptovat a je nezbytně nutné upravit funkční využití pro
plochu Z19, a to tak, že dojde k vypuštění ploch výrobních a
skladových (i nadmístního či regionálního významu), ploch ke
skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.) a prodejních skladů.
Procento zeleně pro plochu Z19 bylo v původní verzi návrhu pro
společné jednání vymezeno ve výši minimálně 40 %. Z odůvodnění návrhu změny ÚP (str. 101) plyne, že ke snížení ze 40 % na
20 % došlo na základě požadavku obce Zdiby, podle nějž „Navržených min. 40 % zeleně pro zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný
pro obdobné areály.“
Už samotný fakt, že k úpravě došlo na základě požadavku obce Zdiby po společném jednání, a to aniž by došlo k řádnému
schválení tohoto požadavku zastupitelstvem, zakládá nezákonnost takového postupu. Podle § 50 odst. 1 stavebního zákona totiž platí, že pořizovatel pořídí pro obec návrh (změny) územního
plánu na základě schváleného zadání, resp. schválených pokynů.
Pokud tedy pokyn na snížení koeficientu zeleně na 20 % vydal
zástupce obce bez schválení zastupitelstva, je to v rozporu se
zákonem a takovým pokynem se nelze při zpracování návrhu
změny ÚP vůbec řídit.
Obec je v procesu pořizování orgánem rozhodujícím, resp. schvalujícím a není z hlediska správních postupů možné, aby jeden a
týž subjekt/orgán (tj. obec) námitky/připomínky podal a následně
o nich sám rozhodoval. Přitom ale z Pokynů pro úpravu návrhu
změny ÚP po společném jednání je na str. 4 jasně uvedeno, že tato změna vyplývá z „připomínek obce, pro kterou se změna pořizuje“. Výše uvedené potvrzuje rovněž rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 20.12. 2012, č.j. 8 Ao 9/2011 - 64, kde je
uvedeno: „Obecně platí, že obec se v proessu pořizování o vydávání změn územního plánu nevyjadřují, nýbrž vydáním či nevydáním změn územního plánu v tomto procesu rozhoduje. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny územního plánu (§ 47 odst. 5
stavebního zákona). Podle § 50 odst. 2 stavebního zákona se
obec zúčastňuje společného jednání o návrhu změny územního
plánu spolu s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními
obcemi. Podání stanoviska obce, pro kterou se změny územního
plánu pořizují, tedy zákon nepředpokládá...“. Kromě toho v návrhu změny ÚP není rovněž zdůvodněno, z jakého důvodu bylo
zvoleno snížení o 20 % a co se myslí pojmem „obdobný areál".
Dle § 43 odst. 3 stavebního zákona platí, že „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a
úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje." Tento zákonný požadavek tedy s ohledem na výše uvedené návrhy změny ÚP ve vztahu ke stanovenému minimálnímu procentu zeleně v ploše Z19
nesplňuje. Kromě toho si odůvodnění návrhu změny ÚP v tomto
ohledu i protiřečí, jelikož na jednu stranu došlo ke snížení minimálního procenta zeleně na ploše Z19, ale na druhé straně odůvodnění uvádí, že „regulace směřuje k vysokému zastoupení zeleně na všech zastavitelných plochách".
Navrhované snížení z minimálních 40 % na 20 % zeleně na ploše
Z19, kde lze očekávat maximální vytěžení přípustných limitů
vzhledem k procentu zastavěných a zpevněných ploch je i v rozporu s principy stanovenými ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitoly Ad. 2. Vodního hospodářství, kde se požaduje zajišťovat
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
ochranu území před zvýšeným odtokem srážkových vod především technickým řešením maximálního zadržení těchto vod v
místě v jejich vzniku a minimalizovat rozsah zpevněných povrchů bez možnosti vsakování,
Navíc, kromě snížení podílu zeleně na ploše Z19, je v přímém
rozporu s výše deklarovaným záměrem pořizovatele návrhu změny ÚP rovněž změna v definici podílu zastavitelných ploch, kdy
je nově navrženo „maximální % zastavění nadzemními stavbami
vzhledem k celkové ploše pozemku - 50 %," oproti původnímu
znění: „maximální % zastavených ploch vzhledem k celkové ploše
pozemku - 50 %" (str. 19 návrhu změny ÚP). Podle původního
znění územního plánu bylo možné do zastavitelných ploch počítat rovněž plochy zpevněné (parkoviště, cesty apod.) a požadovat
nižší zastavitelnost budovami, nyní již nebude žádná pochybnost
o tom, že celých 50% plochy Z19 bude moct být zastavěno budovami.
V této souvislosti podatel rovněž požaduje, aby v návrhu změny
ÚP byla uvedena jasná definice zeleně, kdy součástí stanoveného
% zeleně nebudou moci být zatravňovací dlaždice, popínavá zeleň ani zelené plochy na střeše staveb.
Dle ZÚR obec Zdiby spadá do rozvojové oblasti republikové
úrovně OB1, pro kterou jsou stanoveny určité zásady, konkrétně
„rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na
železnici, silnice nadřazené sítě a na letiště, zejména na plochy
brownfields", „rozvíjet retenční schopnost krajiny", „respektovat
cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je
hmotově a tvarově vhodnými stavbami", „při umisťování staveb
a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit
pozitivní charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný
vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat". Ani tato zásada nebyla ve vztahu k ploše Z19 dle podatele dodržena.
Je tedy evidentní, že návrh změny ÚP pro plochu Z19 je v
současné podobě v rozporu se ZÚR a tím i se zákonem, v této
podobě nemůže obstát a je třeba jej v této části upravit.
I. D. 3. Rozpor návrhu ÚP se stanovisky dotčených orgánů
Podatel dále zdůrazňuje, že úprava návrhu změny ÚP týkající se
snížení minimálního procenta zeleně v ploše Z19 ze 40 % na 20
%, byla provedena až poté, co dotčené orgány uplatnily k návrhu
změny ÚP svá stanoviska ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. Snížení procenta zeleně bylo v návrhu změny ÚP provedeno na základě požadavku obce Zdiby a v rozporu se stanovisky
dotčených orgánů i původním návrhem projektanta. Ze strany obce byl tento požadavek zdůvodněn, kromě „nesmyslnosti" i tím,
že má údajně zabránit diskriminaci ve vztahu k jiným plochám
OK. Takové zdůvodnění podatel odmítá. Zpracovateli nic nebrání v tom, aby vymezil jinou plochu OK se specifickým využitím
(např. OK1) a může nadefinovat její podmínky odlišně od jiných
ploch, neboť každá plocha má svá specifika. Co by bylo v ploše
OK1 specifické, by pak musel řádně odůvodnit.
Dále podatel především upozorňuje na stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí jako orgánu
ochrany ovzduší, podle nějž „Oproti původnímu ÚP je zejména u
plochy Z19, s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu, upřesněn
regulativ - maximální zastavění nadzemními stavbami vzhledem k
celkové ploše pozemku na 50 %. Dále je 40 % plochy stanoveno
pro zeleň, kdy je přesně definován pojem zeleň (vysoká i nízká,
při západní a jižní hranici zejména s izolační funkcí, za zeleň nebude považována zpevňovací zatravňovací dlažba). Celá oblast
Zdib a okolí je opakovaně uvedena mezi OZKO z důvodu překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren 1,08 ng/m3 (limit 1
ng/m3), 36. nejvyšší 24hodinová koncentrace PM 10 46,2 pg/m 3

– 88 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Bod 12 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
(limit 50 pg/m3). Vzhledem k uvedeným skutečnostem s výše uvedenou změnou (upřesnění regulativu ohledně podílu a charakteru zeleně), s ohledem na stávající imisní situaci a blízkost obytné
zástavy, souhlasíme." Z uvedené citace jednoznačně vyplývá, že
citované stanovisko orgánu ochrany ovzduší bylo vydáno jako
souhlasné zejména s ohledem na stanovené minimální procento
zeleně 40 % a k bližší definici zeleně, která však v návrhu změny
ÚP již není uvedena.
Ze stejného předpokladu vychází i souhlasné stanovisko Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, ve kterém
bylo uvedeno, že „Z hlediska státní památkové péče souhlasíme
se stanovenými podmínkami prostorového uspořádání plochy
ozn. Z19, především s minimálně 40 % zeleně a její situování
při jižní a západní hranici plochy. Ačkoliv zastáváme názor, že
stanovená funkce občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá, na ploše Z19 je řešena nevhodně a necitlivě, s ohledem na její umístění v blízkosti historického jádra obce, rovněž v
blízkosti kulturních památek, Zdibského zámku a kostela Povýšenísv. Kříže."
Neexistuje žádný důvod, proč by dotčené orgány svůj názor
na tuto problematiku měnily a souhlasily s nižším podílem zeleně, když navíc tento požadavek vychází ze ZÚR. Kromě toho
jsou podle § 4 odst. 4 věty první stavebního zákona svými
předchozími stanovisky vázány.
Výše citovaná stanoviska dotčených orgánů navíc nejsou žádným
způsobem zmíněna a zohledněna v kapitole L.4 Vyhodnocení splnění požadavků pokynů po společném jednání, bod I. Pokyny vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu
změny č. 1 územního plánu Zdib, což podatel považuje za hrubé
porušení procesního postupu pořizování změny č. 1 ÚP.
Podatel proto požaduje vrátit do návrhu změny ÚP pro plochu Z19 podmínku minimálního rozsahu zeleně ve výši 40 % s
výslovným vymezením, že součástí požadované zeleně nejsou
zatravňovací dlaždice, popínavá zeleň ani zelené plochy na
střeše staveb nebo jiná podobná výsadba, která ve skutečnosti
nezabírá žádnou plochu pozemku a neplní tak ochrannou a
izolační funkci, a poté provést opakované veřejné projednání.
V případě, že by pořizovatel navzdory výše citovaným stanoviskům dotčených orgánů požadavku na minimální podíl zeleně ve výši 40 % nevyhověl, musel by následovat postup řešení
rozporů podle § 4 odst. 8 stavebního zákona, tzn. pokud by
mezi pořizovatelem a dotčenými orgány, nedošlo ani po opakovaném projednání odlišných stanovisek ke shodě, rozpor by
musely posoudit a projednat příslušná ministerstva v tzv. dohodovacím řízení. Pokud by nebyl rozpor vyřešen ani dohodou ministerstev, rozhodla by o něm s konečnou platnosti vláda.
V této souvislosti podatel upozorňuje na rozsudek Nejvyššího
správního soudu (dále jen „NSS") ze dne 7. 1. 2009, č.j. 2 Ao
2/2008 - 62, ve kterém NSS uvedl, že pokud jsou v uplatněných
námitkách obsaženy konkrétní věcné či procesní výhrady k navrženému řešení, které vyplývá ze stanoviska dotčeného orgánu,
avšak obsah stanoviska neumožňuje obci, aby se s uplatněnými
námitkami řádně věcně vypořádala, nelze o námitkách bez dalšího rozhodnout. Věcné posouzení námitky je na dotčeném orgánu
státní správy n je na něm, aby své stanovisko, do jehož obsahu
námitky směřují, přehodnotil nebo naopak doplnil o relevantní
argumentaci, která bude obsahovat věcné vypořádání uplatněné
námitky. Ve shora označeném rozsudku Nejvyšší správní soud k
otázce řádného vypořádání námitek výslovně uvedl: „Jak již je
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výše uvedeno, zastupitelstvo obce sice není oprávněno stanoviska
dotčených orgánů po věcné stránce přezkoumávat či měnit, a to
ani k případně vznesené námitce, vždy se však musí řádně vznesenou a odůvodněnou námitkou zabývat, stejně jako musí vytvořit prostor pro to, aby se dotčené orgány mohly vyjádřit k námitkám i připomínkám podaným k návrhu územního plánu, a
to nepochybně před rozhodnutím o ní" (citováno v rozsudku NSS
ze dne 11.1. 2018, č.j. 5 As 24/2017-97).
I. D. 4. Plocha Z19 nebyla posouzena v rámci vyhodnocení
SEA
Plocha Z19 je jednou z největších zastavitelných ploch na území
obce Zdiby. Nachází se v blízkosti obytné zástavby a kulturních
nemovitých památek, navíc na horizontu obce a v místě, kde došlo v posledních letech k výrazné změně podmínek a zátěže, která
s ohledem na blízkost rodinných domů vyžaduje prověření a
vhodnou regulaci této zastavitelné plochy. Regulace výstavby v
ploše Z19, odpovídající současné dopravní i celkové imisní a
hlukové zátěži předmětné lokality je pro obyvatele obce Zdiby
zcela zásadní a nezbytná. Dle podatele je nastavení regulativů pro
plochu Z19 v platné územním plánu i v návrhu změny ÚP v přímém rozporu s požadavkem ZÚR stanovit směry využití zastavitelných ploch s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení,
limitu rozvoje území a ochranu krajiny.
Přes uvedené skutečnosti nebyla plocha Z19 posouzena ve vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj
území, a to ačkoliv v rámci zadání změny č. 1 ÚP byl vznesen
požadavek obce „prověřit možnosti doplnění podmínek využití
(regulativy) zastavitelné plochy Z19 pro občanské vybavení - komerční zařízení plošné rozsáhlá (OK) s ohledem na okolní obytnou zástavbu a nemovité kulturní památky tak, aby při zachování
stávající maximální výšky stavby nad rostlým terénem bylo určeno jasné nastavení % zastavěnosti, % zeleně s vymezením zastavěné plochy tak, že její součásti je plocha zpevněná, jakož i výslovným stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu
objektu vůči okolní zástavbě."
Podatel zdůrazňuje, že plocha Z19 nebyla z hlediska vlivů jejího stanoveného využití na životní prostředí, veřejné zdraví a
udržitelný rozvoj území nikdy řádně a komplexně vyhodnocena ani v minulosti, neboť SEA k územnímu plánu z roku 2006
se k této ploše nevyjádřila a odkázala na existující územní rozhodnutí pro Areál Mazda - Zdiby.
Vydané stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, k vyhodnocení vlivů změny
ÚP na životní prostředí ze dne 16. 8. 2006 bylo souhlasné, ale
stanovilo podmínky. Jednou z těchto podmínek bylo, že pro každé jednotlivé území uvažované ke stavebnímu rozvoji bude zpracován regulační plán pro stanovení regulativů omezujících i
kompenzujících případné negativní vlivy na životní prostředí.
Pro plochu Z19 ani jiné plochy k tomuto nikdy nedošlo.
Další podmínkou stanoviska SEA bylo, že v řešeném území nebudou v souladu s územním plánem umisťovány žádné významné
zdroje znečišťování ovzduší. Z hlediska zájmů ochrany ovzduší
bylo dále požadováno respektovat v územně plánovací dokumentaci dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním
stropem a programy snižováni emisí znečišťujících látek.
V rozporu s požadavky uvedenými v citovaném stanovisku předkládané vyhodnocení SEA konstatuje, že „ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy" (str. 66). Změny regulativů na
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ploše Z19 vyhodnocení nereflektuje vůbec. Jedním z požadavků
obce bylo, zaměřit se při vyhodnocení SEA na zachování a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity automobilové dopravy. Předkládané vyhodnocení SEA se na rozlehlé
ploše Z19, v místech, kde lze po realizaci výstavby předpokládat enormní dopravní zatížení a kde dochází k překračování
hlukových a imisních limitů, úpravou regulativů (včetně procentem kompenzační zeleně, které může mít významný vliv),
vůbec nezabývalo. K požadovanému vyhodnocení tedy nedošlo.
Obec má povinnost dle § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pečovat o všestranný rozvoj svého území a o
potřeby svých občanů, přičemž při plnění svých úkolů chránit též
veřejný zájem. Podatel je přesvědčen, že stávající ani změnové
nastavení regulativů na ploše Z19 za současných podmínek k rozvoji obce nepřispěje, ale naopak budou převažovat negativní vlivy z dopravy jako zvýšení emisí, hluku, zhoršení kvality ovzduší
a celkové kvality života v obci. V souvislosti s tím podatel poukazuje na některé závěry z judikatury týkající se zachování příznivého životního prostředí, které by měly být při vymezování
ploch v procesu pořizování územního plánu zohledněny.
NSS v rozsudku ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011 - 526, uvedl, že „pro řádné posouzení kumulativních a synergických vlivů
je třeba nejprve řádně zjistit skutkový stav (slovy zákona současný stav životního prostředí v řešeném území), vytipovat charakteristiky životního prostředí, které by mohly být kumulativními a
synergickými viivy významně ovlivněny, a vytipovat konkrétní lokality, v nichž by mohly kumulativní a synergické vlivy vznikat a
působit." V bodě [72] téhož rozsudku NSS dále konstatoval, že v
rámci hodnocení kumulativních vlivů „je zpracovatel povinen
postupovat vždy v souladu se zásadou předběžné opatrnosti vycházet z nejhorší možné varianty a zohlednit i takové plánované záměry (činnosti), jejichž realizace je v budoucnu
nejistá." a v následujícím bodě pak dodal, že „alespoň hrubý odhad plánovaně zátěže musí být vždy možný".
S ohledem na skutečnost, že v dotčeném území jsou již za současného stavu překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren
(viz výše citované stanovisko Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru životního prostředí), je nutno odkázat na
judikaturu, z níž vyplývá, že do území nadlimitně zatíženého hlukem nelze bez dalšího umísťovat stavby, které by vedly k postupnému a významnému přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území, například na rozsudek Krajského soudu v Ostravě
č.j. 22 A 208/2011 ze dne 21. 3. 2013, v němž soud jednoznačně
uvedl, že „Podle ustálené praxe soudů rozhodujících ve správním
soudnictví do území nadlimitně zatíženého nelze bez dalšího
umísťovat stavby, které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území nijak výrazně, ale v součtu jednotlivých
případů znamenají postupné a významné přetěžování již existující limitní či nadlimitní zátěži v území. Pokud souhrn jednotlivých
emisí daný sumou všech do území umístěných staveb již nevýznamný není (jakkoli se konkrétní správním orgánem vedené
správní řízení vztahuje vždy jen k jedné stavbě), nelze nerespektovat zásadu celkové přípustné míry zátěže území (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2012 čj. 1 As
135/2011-246, zejm. odst. 45 - 47)".
Již výše v části I. D. 1. podatel zmínil význam plochy z hlediska
ochrany ZPF. Potřebu řádně vyhodnotit výstavbu soukromého
průmyslového či jiného areálu, tj. i logistické haly z hlediska vlivů na zemědělský půdní fond zdůraznil i Krajský soud v Praze v
rozsudku ze dne 27. 4. 2017, č. j. 50 A 2/2017-147, v němž uvedl
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že „Veřejný zájem sice není v ZOZPF žádným způsobem definován, nicméně podle soudu má pokrývat především veřejné
společensky významné stavby (např. dopravní infrastrukturu,
stavby určené k obraně státu či k ochraně před živelními pohromami). Výstavba soukromého průmyslového či jiného komerčního areálu může představovat veřejný zájem ve smyslu § 4
odst. 3 ZOZPF pouze ve zcela výjimečných případech. O takový
případ však v projednávané věci nepochybně nejde, jelikož zamýšleným záměrem (pro který bylo napadené OOP přijato) je výstavba dalšího komerčního centra v oblasti, ve které se v současnosti již řada obdobných staveb nachází. Toto stanovisko soudu
zcela koresponduje s představou zákonodárce, jak vyplývá jednak z důvodové zprávy k zákonu č. 41/2015 Sb. (kterým bylo do
ZOZPF vloženo stávající znění § 4 odst. 3), a jednak z diskusí z
projednávání této novely na půdě Poslanecké sněmovny (srovnej
např. vystoupení zástupce předkladatele, ministra životního prostředí, na schůzi Sněmovny dne 21. 10. 2014, dostupné na
www.psp.cz).
V neposlední řadě může být využitím plochy Z19 pro logistické
centrum výrazně zasažena i krajina v okolí. Z judikatury NSS vyplývá, že předchozí umístění nevhodných staveb do krajiny neodůvodňuje další zásahy. To se týká zejména pokračování živelné
zástavby dosud nezastavěné krajiny, případně zohlednění později
zavedené plošné ochrany životního prostředí (například rozsudek NSS ze dne 17. 7. 2008, č. j. 6 As 44/2007-64). V rozsudku
ze dne 12. 9. 2008, č. j. 2 As 49/2007-191 NSS uvedl, že „Nově
plánovaná stavba nemusí být zásahem do krajinného rázu v silně
zastavěném území bez přírodních prvků, zvláště nevybočuje-li
svými rozměry či charakterem z poměrů již existující zástovbv.
Na druhé straně však může znamenat zcela zásadní zásah do krajinného rázu, je-li budována na zdaleka viditelných místech, zahušťuje-li dosavadní relativně řídkou zástavbu či má-li být začleněna do území, v němž jsou významnou měrou zastoupeny přírodní prvky jako les, výrazné nezastavěné svahy, vodní toky
apod.".
Z judikatury NSS lze dále dovodit, že zájem na hospodářském
přínosu nemůže převážit zájem na ochraně před rušivým zásahem do krajinného rázu. Posouzení ekonomických přínosů
záměru tak není z hlediska § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, rovnocennou otázkou ve vztahu k vlastnímu
zkoumání možnosti sníženi či ovlivněni krajinného rázu. Podle
NSS zohlednění ekonomického přínosu je tedy namístě pouze
tehdy pokud navrhovaná stavba zasahuje do krajinného rázu co
možná nejméně. Pokud je vliv na krajinný ráz příliš velký, není
možné jej vyvážit o to větším ekonomickým přínosem. Opačný výklad § 1 OchPřKr by proto nebyl výkladem účelovým (teleologickým), nýbrž naopak výkladem účel zákonu popírajícím" (rozsudek NSS ze dne 9. 11.2007, č.j. 2 As 35/2007-75). Podobně v
rozsudku ze dne 22.4. 2009, č.j. 2 As 77/2008-139, NSS uvedl:
Pokud však z předloženého záměru je patrno, že představuje natolik intenzivní zásah do krajinného rázu, že ho nelze kompenzovat přihlédnutím k aspektům jiným (z hlediska koncepce OchPřKr
sekundárním), nemá valného smyslu dále se zabývat případnými
jednotlivými opatřeními snižujícími negativní dopady, neboť ani
jejich existence nemůže zvrátit konečné rozhodnutí.
I proto, že výše uvedené důležité aspekty nebyly pro plochu
Z19 vyhodnoceny, nelze s navrženými podmínkami využití této plochy souhlasit. Je nezbytné, aby byly vlivy plochy Z19
pro případné další využití v rámci procesu SEA vyhodnoceny.
I. D. 5. Nedostatečná konkretizace požadavku „přiměřeného
hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě"
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Ve výrokové časti návrhu zrněny UP se pro plochu Z19 objevuje
pojem „přiměřený hmotový rozsah", který je však neurčitý, těžko vymahatelný a v běžné odborné praxi není používán. Návrhem
změny ÚP je zaváděn nově a tím, že není v praxi ustálen a nelze
ho dovodit ani z právních předpisů v oblasti stavebního řádu a
územního plánování. Vzhledem k tomu je nezbytné, aby byl
pojem ve výrokové části návrhu změny ÚP nejen dostatečně
vysvětlen, ale jeho použití řádně zdůvodněno.
V případě výškové regulace zástavby podatel požaduje, aby za
účelem dodržení jednotného horizontu, dodržení celkové hladiny
zástavby a ochrany siluety sídla byly ve změně ÚP definovány
pojmy běžné v odborné praxi, následovně:
· Hladina zástavby (výšková hladina): pomyslná rovina vedená
nejvyššími body převládající zástavby s vyloučením excesů místních dominant. Je dána převládajícím počtem podlaží. Dodržení celkové hladiny zástavby znamená neumisťovat stavby,
které by nad ni vyčnívaly.
· Silueta sídla: obrys sídla proti obloze příp. okolnímu terénu u
sídel v údolí. Ochranu (nenarušení) siluety sídla lze docílit neumisťováním staveb, které by změnily siluetu sídla; v tomto případě se jedná i o vyloučení umisťování nových dominant.
Podatel navrhuje, aby ve změně územního plánu byl požadavek
„přiměřeného hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě" doplněn
takto: „Výstavba v ploše Z19 musí respektovat charakter zástavby v navazujícím území, jak se shodným, tak rozdílným způsobem
využití, zejména výstavba v ploše nesmí narušit siluetu sídla, která je vytvářena historickým jádrem obce, které tvoří zámek a kostel a obytnou zástavbou v navazujícím území. U staveb komerčního typu musí být hmotově tyto menší nebo srovnatelné s budovami stejného typu a využití, které podél místní komunikace II/608
na ul, Pražská již v dané oblasti existují o jsou ve vizuálním kontaktu s historickými objekty, a které jsou výškově odstupňovány,
kdy směrem ke stávající zástavbě se jejich výška snižuje."
Ve vztahu ke stanovenému maximálnímu % zastavění je pojem
„nadzemní stavba" v praxi ustálen a lze jej dovodit z § 3 písm. a)
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Dále lze dovodit pojem „zastavěná plocha pozemku" dle § 2 odst.
7 stavebního zákona, která se také zjednodušeně vztahuje na nadzemní objekty.
Územní plán však může pojem „zastavěná plocha" nadefinovat
šířeji, konkrétné pro daný případ a může do zastavěné plochy zahrnout i další zpevněné plochy a tím zajistit větší ochranu nezastavěného území, jak mu ukládá § 18 odst. 4 stavebního zákona.
V návrhu změny ÚP je však řešení odlišné, což je dosti zásadní
změna oproti řešení v platném územním plánu, která může mít významné dopady na stávající stav v lokalitě.
Platný územní plán definuje % zastavěných ploch vzhledem k
celkové výměře pozemku na 50 %, kdy v tomto případě lze dovozovat, že do zastavěných ploch lze započítat nejen nadzemní
stavby, ale i komunikace, chodníky, parkoviště apod., což znamená mnohem menší rozsah nadzemních staveb v ploše, tedy
větší % nezastavěných ploch.
Pokud bude moci být 50 % z plochy zastavěno nadzemními stavbami, je to oproti původní regulaci navýšení, které však není nikde popsáno a odůvodněno. Jako ochrana nezastavěného území
je pouze použito minimální procento zeleně na 20 % (což je však
rovněž nedostatečné - viz kap. I. D. 2.).
Fakticky nová regulace znamená, že např. z pozemku o velikosti
5000 m2 bude moci být zastavěno nadzemními stavbami 2500
m2. 1000 m2 musí být zeleně a zbytek bude moci být použit na
další zpevněné plochy o velikosti 1500 m2, tedy celkem zastavě-
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ná plocha může činit z pozemku 80 %, což je hodnota naprosto hraniční i s ohledem na odvádění dešťových vod a může
významným způsobem ovlivnit srážko-odtokové poměry v
území. Toto navýšení popisuje pořizovatel na str. 65 odůvodnění
návrhu změny ÚP, ale žádným způsobem jej konkrétně nezdůvodňuje a rovněž není posouzen jeho vliv na životní prostředí.
Podatel je proto přesvědčen, že zpracovatel nerespektoval požadavek vyjádřený v pokynech pro zpracování návrhu změny
ÚP: „prověřit možnosti doplnění podmínek využití (regulativy)
zastavitelné plochy Z19 pro občanské vybavení - komerční zařízení plošné rozsáhlá (OK) s ohledem na okolní obytnou zástavbu
a nemovité kulturní památky tak, aby při zachování stávající maximální výšky stavby nad rostlým terénem bylo určeno jasné nastavení % zastavěnosti, % zeleně s vymezením zastavěné plochy
tak, že její součásti je plocha zpevněná jakož i výslovným stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči
okolní zástavbě", ze kterého lze dovozovat, že do procenta zastavěnosti se měly započítat i zpevněné plochy, nejen nadzemní
stavby.
Současný návrh změny ÚP je proto ve vztahu k podmínkám
prostorového uspořádání značně nevyhovující. Je potřeba,
aby došlo k náhradě nebo doplnění pojmu „přiměřený hmotový rozsah" za/o ustálené pojmy, které budou přesně definovány a jejichž užití bude řádně zdůvodněno. Rovněž je potřeba
upravit regulaci maximálního procenta zastavění pozemku ve
prospěch zeleně.
I. D. 6. Nedostatečné požadavky pro zpracování územní studie ÚS1
Nedostatečné a nekonkrétní je dle podatele i zadání územní
studie ÚS1. Podatel proto požaduje její zpřesnění, zejména ve
vztahu k regulaci výšky budoucích staveb, jejich prostorového
uspořádání a dopravního řešení a to tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do obytné zástavby a do přilehlých kulturních památek. Dopravní podmínky musí být nastaveny tak, aby výsledné řešení směřovalo k odvedení dopravy z dané lokality na dálnici D8
a nikoliv na obecní komunikaci II/608. Podatel navrhuje a konkrétně je potřeba doplnit následující:
a) Požadavek na vymezení veřejných prostranství v souladu s
§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kdy veřejná prostranství by měla být v tomto případě
chápána siřeji a mělo by se jednat o veřejné prostranství s převahou zeleně, která by sloužila k zajištění prostupnosti území a zachovala kvalitu bydlení v dané lokalitě zejména na ulici J. Kámena.
b) Požadavek na řešení dopravního napojení plorhy na nadřazenou komunikační síť tak. aby nebyla více zatěžována negativními vlivy z provozu na komunikaci obytná zástavba podél komunikace II/608 na ulici Pražská, a to v ulicích Klíčanská, Vilová
a zejména J. Kámena.
c) Dopravní napojení plochy řešil výhradně mimu obytné území, bez možnosti využití stávající komunikace na parc. č. 500/3
ul. Zemědělská.
d) Požadavek na prověření srážkoodtokových poměrů v území
a způsobu odvádění dešťových vod.
e) Zajistit ochranu prvků ÚSES zejména lokálního biokoridoru
LBK3, který prochází řešeným územím.
Bez výše uvedených změn je požadavek na zpracování územni
studie ÚS1 nedostatečný a zpracování této územní studie by
nesplnilo svůj účel.
I. D. 7. Nezákonný procesní postup ve vztahu ke konání veřejného projednání návrhu změny ÚP
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Dne 9. 8. 2018 se mělo uskutečnit ve Společenském domě ve
Veltěži (Průběžná 114, Zdiby), od 15:00 hodin veřejné projednání návrhu změny ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Podatel namítá, že projednání proběhlo velmi nestandardním způsobem vykazující známky nezákonnosti.
Pořizovatel ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle
zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě nezajistil dostatečně kapacitní, technicky připravené, hygienické a důstojné podmínky pro konání veřejného projednání návrhu změny ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj SEA. Lidé byli nuceni stát v místnosti těsně vedle sebe, někteří se do místnosti nevešli a museli stát na chodbě, přičemž
všichni byli nuceni snášet nesnesitelné klimatické podmínky (teplota v místnosti byla okolo 40 stupňů C). Vzhledem k počtu
vznesených připomínek muselo být přitom pořizovateli zřejmé,
že projednávání bude trvat v délce několika hodin. Pořizovatel
tak vystavil několik desítek lidí ohrožení jejich zdraví.
Připravení mluvčí neměli k dispozici žádné mikrofony. Již při
prvních větách, u kterých i zůstalo, nebylo vůbec slyšet, co osoby
sedící za stolečky říkaly, z čehož lze logicky dovodit, že lidé, kteří se do místnosti nevešli, nemohli rovněž slyšet vůbec nic. Slyšet
byl pouze blíže veřejnosti stojící starosta J. Tvrdý, jehož vyjádření se týkala téměř výlučně odmítání požadavku veřejnosti na přeložení veřejného projednání na jiný termín do kapacitně, ozvučením i teplotně hygienicky vyhovujících podmínek. Přestože technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že veřejné projednání proběhlo.
Podatel dále upozorňuje, že spolu s procesním pochybením neprojednání návrhu změny ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, došlo i k procesnímu pochybení neprojednání "dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností", což je v
přímém rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje (dále jen „KÚSK") ze dne 26. 3. 2018, č. j.
040771/2018/KUSK, kde KÚSK výslovně upozornil, že "stanovisko SEA vydá po projednání dopracovaného vyhodnocení SEA
s veřejností" a dále upozornil na to, že neprojednáním koncepce
posuzování vlivů na životní prostředí by byla veřejnost krácena
na svých právech a současně konstatoval, že "Vyhodnocení stanoviska SEA by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť dopracované vyhodnocení SEA by nebylo projednáno s veřejností ani dotčenými orgány před vydáním stanoviska SEA."
Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle
zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě
výklad ÚPD, přičemž podatel analogicky z rozsudku NSS ze dne
10. 9. 2013, čj. 9 Aos 1/2013-69 dovozuje, že k zajištění výkladu územně plánovací dokumentace nestačí pouhá přítomnost
projektanta, musí být provedený skutečný výklad. V tomto
rozsudku je výslovně uvedeno: „Postupy územního plánování
jsou veřejné. Veřejnost má právo aktivně se účastnit procesu pořizování územně plánovací dokumentace a ovlivňovat tak její výslednou podobu. Stavební zákon na jedné straně zavedl povinné
veřejné projednání návrhu územního plánu, které je spojeno s
účastí široké veřejnosti, s výkladem pořizované územně plánovací dokumentace a s právem příslušných osob podávat proti
tomuto návrhu připomínky či námitky. Na druhé straně však zavedl přísnou koncentraci řízení, kdy námitky či připomínky proti
tomuto návrhu lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání.
Vzhledem ke složitosti územního plánování a vzhledem k přísné
koncentraci musel proto zákonodárce současně stanovit i minimální dobu, po kterou musí být návrh územního plánu vystaven k
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nahlédnutí veřejnosti, aby se právo podávat námitky či připomínky nestalo bezobsažným. Nedostatek včasného oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu a s tím spojená nemožnost uplatněni námitek u tohoto jednání je procesní vadou, která může mít za následek nezákonnost vydaného opatření." Pokud teda v tomto případě bylo vydání územního plánu Nejvyšším
soudem prohlášeno za nezákonné jak Městským soudem v Praze
tak Nejvyšším soudem pouze z toho důvodu, že nebyla dodržena
lhůta pro zveřejnění dne konání veřejného projednání, které jinak
řádně proběhlo, nelze než dovodit, že pokud veřejné projednání
ve skutečnosti vůbec neproběhlo, bude porušení zákona mnohem
závažnější.
Účelem veřejného projednání je tedy aktivně podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu územního plánu a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA), přičemž tento účel
nebyl v konkrétním případě naplněn. Konání veřejného projednání nepochybně slouží i k vyloučení pochybností, k objasnění a
vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. V daném případě však prostor pro dotazy k projednávanému návrhu změny ÚP nebyl vůbec dán.
Podatel považuje takový přístup za zcela nepřijatelný, neboť veřejné projednání je obligatorní součástí uvedeného procesu
pořízení změny územně plánovací dokumentace. Z rozsudku ze
dne 2. 12. 2015, č. j. 3 As 35/2015-32 plyne, že „Má-li přitom
být smyslem hodnocení dodatečně povolované stavby posouzení
jejího souladu s veřejným zájmem, je to právě fáze veřejného
projednání návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj
nejširší veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného
zájmu z územně plánovací dokumentace zcela rozhodující.“
Podatel proto shrnuje (na základě osobní účasti, obrazového a
zvukového záznamu), že veřejné projednání ze dne 9. 8. 2018
nesplňovalo zákonné podmínky. Uvedenou věcnou námitku podává podatel zejména z opatrnosti s ohlodem na případný běh
lhůt. Nicméně podatel primárně žádá. aby veřejné projednání
bylo dle § 22 odst. 1 stavebního zákona opakováno tak, aby
skutečně došlo k naplnění účelu veřejného projednání a byly
napraveny výše popsané nedostatky, v opačném případě bude
územní plán nezákonný.
I. D. 8. Další nedostatky návrhu změny ÚP
Podatel namítá některé další nedostatkv návrhu změny ÚP které
se promítají v textové či grafické části.
Z grafické části návrhu změny ÚP není zřejmé, že se pro plochu
Z19 významně mění regulativy. Dle podatele jde o rozpor mezi
textovou a grafickou částí návrhu změny ÚP, v důsledku kterého
je návrh nepřehledný a nesplňuje svůj účel. Rozpor mezi textovou a grafickou částí územního plánu může být navíc dle judikatury samo o sobě důvodem pro jeho zrušení soudem.
Dále není z návrhu změny ÚP jasné, zda je uveden do souladu s
novelou stavebního zákona platnou od 1. 1. 2018, kdy zejména
ve vyhodnocení s cíli a úkoly územního plánování došlo ke změnám v § 19 odst. 1 písm. d), c), g), i) stavebního zakona. Novela
Novela klade důraz na veřejná prostranství, zajištění kvalitního
bydlení a využitelnost navazujícího území, přičemž všechny tyto
aspekty jsou pro stanovení podmínek plochy Z19 značně
důležité.
Návrh změny ÚP není obsahové v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti viz čl. II. bodu 3. přechodných ustanovení k vyhlášce č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb.
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Dle aktuálně platné vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, nejsou ve výrokové části
návrhu změny ÚP v souladu názvy a obsah kapitol Ac., Ad., Ae.,
Af., AI., An., Ao.
Textová část návrh změny ÚP neobsahuje text závazné části s vyznačením změn (tzv. srovnávací text), jak je uloženo v příloze č.
7 oddílu II. odst. 1 písm. f) vyhlášky 500/2006 Sb., kterým by byl
zveřejněn návrh úplného znění územní plánu Zdiby po vydání
změny č. 1. Jde o zřejmou nezákonnost, pro kterou je nutné
opakovat veřejné projednání.
Ve vztahu k územní studii je návrh změny ÚP vnitřně rozporný,
neboť na str. 95 odůvodnění v kap. 6.10 je uvedeno, že „Změna
č. 1 nevymezuje plochy, jejíž využití by bylo podmíněno územními studiemi".
Přitom v závazné části je zpracováním územní studie podmíněno
rozhodování v ploše Z19. Pořízení územní studie je pak odůvodněno v kapitole I. K. Tuto nesrovnalost je třeba opravit.
II. Závěr
Z odůvodnění návrhu změny ÚP plyne, že smyslem doplnění
uvedených regulací plochy Z 19 má být nepřipuštění vzniku objemově nevhodného funkčního využití této plochy OK do budoucna. Dle podatele však není navrženou konkrétní regulací tento
požadavek naplněn, je s ním v rozporu. Naopak je zřejmé, že navržené podmínky využití plochy Z19, vznik objemově nevhodného využití této plochy umožňují a vychází mu vstříc, dokonce
nad rámec stále platného územního rozhodnutí pro Areál Mazda Zdiby, podle kterého má být na ploše cca 40 % zeleně a nemá dojít k 80 % vytěžení daného území zastavěnými a zpevněnými plochami.
Ze všech výše uvedených důvodů tudíž podatel požaduje, aby návrh změny ÚP byl změněn následovně:
1.1. U plochy Z19 změnit funkční využití této plochy z „OK občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá" na
funkční plochu „NZ - plocha zemědělská - orná půda";
A ZÁROVEŇ
1.2. U ostatních ploch „OK - občanské vybavení - komerční
zařízení plošně rozsáhlá" zúžit jejich přípustné funkční využití tak, že z nich budou zcela vypuštěny plochy výrobní a skladové, plochy ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.) a prodejních skladů.
V případě, že změna funkčního využití plochy Z19 na „NZ - plocha zemědělská - orná půda" nebude možná, a zároveň její nemožnost bude řádně a přesvědčivě zdůvodněna, požadujeme alternativně:
2.1. U všech ploch „OK - občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá" zúžit jejich přípustné funkční využití
tak, že z nich budou zcela vypuštěny plochy výrobní a skladové, plochy ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě
(technologické parky, ap.) a prodejních skladů;
A ZÁROVEŇ
2.2. Pro plochu Z19 stanovit následující základní podmínky
prostorového uspořádání:
Vypouští se:
· maximální % zastavěných ploch vzhledem k celkové ploše pozemku - 50 %;
Doplňuje se:
· maximální % zastavění vzhledem k celkové ploše pozemku - 50
%; a to včetně ploch zpevněných;
· minimální % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku - 40%, a
to přednostně vysoké zeleně; zeleň v rámci plochy 719 situovat

– 97 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Bod 12 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
zejména podél jižní a západní hranice plochy (zeleň koncentrovat směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela), přičemž se nezapočítávají zatravňovací dlaždice, popínavá zeleň
ani zelené plochy na střeše staveb nebo jiná podobná výsadba,
která ve skutečnosti nezabírá žádnou plochu pozemku a neplní
tak ochrannou a izolační funkci;
· zástavba musí mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě; výstavba musí respektovat charakter zástavby v navazujícím území směrem do centra obce, a to jak se shodným, tak
rozdílným způsobem využití, zejména výstavba nesmí narušit siluetu sídla, která je vytvářena historickým jádrem obce, které
tvoří zámek a kostel a obytnou zástavbou v navazujícím území
obce. U staveb komerčního typu musí být hmotově tyto menší
nebo srovnatelné s budovami stejného typu a využití, které podél místní komunikace II/608 na ul. Pražská již v dané oblasti
existují a jsou ve vizuálním kontaktu s historickými objekty, a
které jsou výškově odstupňovány, kdy směrem ke stávající zástavbě se jejich výška snižuje;
· stavby umísťované na tuto plochu musí být zcela pohledově vysokou zelení odděleny od areálu Zdibského zámku a kostela
Povýšení sv. Kříže, a to především celoročně zelenými dřevinami, které zajistí ochrannou a izolační funkci ve všech ročních
obdobích.
V případě, že změna funkčního využití všech ploch „OK - občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá" nebude
možná, a zároveň její nemožnost bude řádně a přesvědčivě zdůvodněna požadujeme alternativně:
3. Pro plochu Z19 stanovit následující základní podmínky
prostorového uspoøádání:
Vypouští se:
· maximální % zastavěných ploch vzhledem k celkové ploše pozemku - 50 %;
Doplňuje se:
· maximální % zastavění vzhledem k celkové ploše pozemku - 50
%; a to včetně ploch zpevněných;
· minimální % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku - 40 %,
a to přednostně vysoké zeleně; zeleň v rámci plochy Z19 situovat zejména podél jižní a západní hranice plochy (zeleň koncentrovat směrem k přilehlým obytným částem a areálu
kostela), přičemž se nezapočítávají zatravňovací dlaždice,
· popínavá zeleň ani zelené plochy na střeše staveb nebo jiná podobná výsadbu, která ve skutečnosti nezabírá žádnou plochu
pozemku a neplní tak ochrannou a izolační funkci;
· zástavba plochy musí mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě; výstavba musí respektovat charakter zástavby v
navazujícím území směrem do centra obce, a to jak se shodným,
tak rozdílným způsobem využití, zejména výstavba nesmí narušit siluetu sídla, která je vytvářena historickým jádrem obce,
které tvoří zámek a kostel a obytnou zástavbou v navazujícím
území obce. U staveb komerčního typu musí být hmotově tyto
menší nebo srovnatelné s budovami stejného typu a využití, které podél místní komunikace II/608 na ul. Pražská již v dané oblasti existují a jsou ve vizuálním kontaktu s historickými
objekty, a které jsou výškově odstupňovány, kdy směrem ke stávající zástavbě se jejich výška snižuje;
· stavby umísťované na tuto plochu musí být zcela pohledově vysokou zelení odděleny od areálu Zdibského zámku a kostela
Povýšení sv. Kříže, a to především celoročně zelenými dřevinami, které zajistí ochrannou a izolační funkci ve všech ročních
obdobích.
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4. Dáše požadujeme doplnit vyhodnocení vlivů plochy Z19 na
životní prostředí do vyhodnocení SEA tak, aby se na základě
tohoto vyhodnocení zpřesnil zejména požadavek na „přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě" (viz návrhy podatele
v kap. I. D. 5., jejichž obsah je také součástí závěrečného návrhu podatele) a konkretizovaly se podmínky zpracování
územní studie ÚS1 (viz návrhy podatele v kap. I. D. 6., jejichž
obsah je také součástí závěrečného návrhu podatele).
Jana Horáková,
Průběžná 14, 250 66
Zdiby;
Květoslav Horák,
Průběžná 14, 250 66 Zdiby
(č. 34; D 15. 8. 2018;
čj. 2507/18)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a VVURÚ
Podatelka Jana Horáková je vlastníkem pozemků p.č. st 31/1,
40/1 a 41/1 v k.ú. Zdiby, zapsaného v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha-východ, na LV č. 1877 (dále jen „pozemky“) a
tyto pozemky a stavby na nich umístěné užívá se svým manželem
Květoslavám Horákem. Pozemky bezprostředně sousedí s komunikací Průběžná, které se podle návrhu změny č. 1 územního plánu obce Zdiby (dále jen „NZ1ÚP“) dotkne zvýšení dopravní zátěže a z toho plynoucí zvýšení exhalací a hluku produkovaného
projíždějícími vozidly.
Podatelé tímto využívají svého práva a podávají v zákonné lhůtě
jako dotčený vlastník a obyvatelé obce podle §52 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů proti návrhu změny č. 1
ÚP obce Zdiby níže uvedené námitky.
NÁMITKA PROCESNÍ: Neprojednání návrhu změny č. 1 ÚP
obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území s veřejností
Dne 9. 8. 2018 se mělo uskutečnit ve Společenském domě ve
Veltěži, adresa: Průběžná 114, Zdiby, od 16:00 veřejné projednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Pořizovatel této změny ÚP, ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě, nezajistil dostatečnou kapacitu místnosti, kde
mělo dojít k veřejnému projednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho
vlivů na udržitelný rozvoj SEA, přičemž část místnosti určená
pro veřejnost byla plná a další lidé se do místnosti již nedostali
(zůstali na chodbě i mimo budovu). Navíc v místnosti bylo nesnesitelné vedro (asi 40 °C), dusno a větrání zajišťoval jeden větrák. Vzhledem k počtu v minulosti vznesených připomínek a
počtu přítomných bylo možné předpokládat projednávání trvající
několik hodin. Pořizovatel této změny také nezajistil žádné ozvučení a mezi veřejnost nebyly slyšet ani formální pokusy osob sedících za stolem o přednesení jejich výkladu. Starosta Tvrdý požadavky veřejnosti o přeložení projednávání na jiný termín, a
hlavně do vhodnějších a lépe vybavených prostor odmítal. Výkonný pořizovatel i projektant se formálně pokusili provést výklad k NZ1ÚP, což však nebylo technicky možné provést. Výkonný pořizovatel pak bez dalších pokusů situaci vyřešit konstatoval, že veřejné projednání proběhlo, starosta Tvrdý projednávání ukončili a opustili místnost.
Dále ještě podatelé upozorňují, že spolu s procesním pochybením
neprojednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území, došlo i k procesnímu pochybení – neprojednání
“dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“ – což je v přímém rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje (KÚSK) č.j. 040771/2018/KUSK ze dne 26. 3. 2018 kde
KÚSK výslovně upozornil, že “stanovisko SEA vydá po projednání dopracovaného vyhodnoceni SEA s veřejnosti“ a dále tento
úřad upozornil na to, že neprojednáním koncepce posuzování vlivů na životní prostředí by byla veřejnost krácena na svých právech a současně konstatoval, že: "Vyhodnocení stanoviska SEA

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: K veřejnému projednání
pořizovatel konstatuje, že se uskutečnilo, bylo připraveno a sama zúčastněná veřejnost se však připravila o
možnost jej využít k diskusi, dotazům
na Projektanta, a zejména o odborný
výklad návrhu Změny č. 1 Projektantem a VVURÚ jeho řešitelem. Oznámení o konání veřejného projednání
návrhu Změny č. 1 a VVURÚ doručil
pořizovatel 15 dnů předem veřejnou
vyhláškou čj. 2074/18 ze dne 4. 7.
2018, vyvěšenou dne 9. 7. 2018, podle
§ 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání nařídil pořizovatel na
čtvrtek dne 9. 8. 2018 podle § 22 stavebního zákona a zajistil při něm ve
spolupráci s projektantem, Ing. arch.
Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny
č. 1, a výklad VVURÚ jeho řešitelem,
Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné
projednání návrhu Změny č. 1 se
uskutečnilo ve Společenském domě ve
Veltěži, bylo zahájeno v 16:00 hodin a
ukončeno v 16:55 hodin. V listině přítomných je zapsáno 34 osob. Pro
uplatnění námitek a připomínek byla
v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona stanovena lhůta do 16. 8. 2018.
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by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť dopracované vyhodnocení SEA by nebylo projednáno s veřejností ani dotčenými orgány před vydáním stanoviska SEA“.
Z ustanovení § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti
ve výstavbě výklad územně plánovací dokumentace. Zákonem
vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území (SEA) a tento účel nebyl naplněn. Nad
rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu územního plánu nebyl vůbec dán.
Takový přístup považují podatelé v procesu pořizování změny č.
1 ÚP Zdib za zcela nepřijatelný, neboť veřejné projednání je obligatorní součástí uvedeného procesu pořízení změny územně
plánovací dokumentace. Veřejné projednání s možností vznášet
námitky či připomínky je klíčovou fází tohoto procesu, která je
pro následné dovozování veřejného zájmu z územně plánovací
dokumentace zcela rozhodující.
Vzhledem k tomu, že jsou podatelé přesvědčeni, že veřejné projednání dne 9. 8. 2018 v obci Zdiby nesplňovalo zákonné podmínky, žádají, aby veřejné projednání bylo opakováno a aby pro
počítání lhůt stanovených zákonem byl rozhodný den konání skutečného veřejného projednání.
Dále uvedenou věcnou námitku podávají podatelé jen z důvodu
opatrnosti s ohledem na případný běh lhůt.
NÁMITKA VĚCNÁ: NZ1ÚP oproti stávajícímu ÚP ruší etapizaci na plochách v NZ1ÚP označených Z51a, Z51b, Z52 a
P5 aniž by se změnila situace, pro kterou byla etapizace před
12 lety zavedena (omezení dopravy do vybudování nové dopravní infrastruktury mimo centrum obce).
Podatelé nesouhlasí se zrušením etapizace pro uvedené plochy (a
obdobně i s vymezením nových zastavitelných ploch) bez vyřešení dopravní infrastruktury. Zvýšení dopravní zátěže (během výstavby těžkými nákladními vozidly a následně osobními vozidly)
na Průběžné znamená další zatížení obyvatel okolo Průběžné
zvýšenými exhalacemi a hlukem produkovaným projíždějícími vozidly. Situace je již nyní neúnosná nejen v době ranní a odpolední dopravní špičky, ale i během dne a v noci, kdy projíždějící vozidla při nedodržování omezené rychlosti v obci jsou značně
hlučná. Na nynější narůstající hlučnost jsme již podali několik
stížností a v případě zrušení etapizace pro uvedené plochy bez
•vyřešení nové dopravní infrastruktury (např. vybudování tzv.
Nové Průběžné mimo centrum obce) dojde k dalšímu zhoršení situace a představuje to velké riziko pro obyvatele obce okolo Průběžné.
Podatelé rovněž upozorňují, že zvýšení dopravní zátěže a z toho
plynoucí zvýšení exhalací a hluku produkovaného projíždějícími
vozidly je ve vyhodnocení vlivů NZ1ÚP na udržitelný rozvoj
území (dále jen SEA) nedostatečně vyhodnoceno, a navíc do vyhodnocení nejsou vzaty reálné hodnoty dopravního zatížení produkovaného obyvateli a chataři z místních částí Brnky, Holosmetky a Zlatý kopec.
Podatelé žádají, aby byl zachován stávající stav u uvedených
ploch, tedy aby výstavba na těchto plochách byla ponechána v
etapizaci a výstavba zde byla možná až po zajištění odpovídající
dopravní infrastruktury (např. až po vybudování tzv. Nové Prů-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
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běžné mimo centrum obce s kteroužto veřejně prospěšnou stavbou počítá jak nyní platný ÚP, tak NZ1ÚP – plochy WD5, WD6
a navazující WD7a a WD14).
Podatelé rovněž žádají, aby byla SEA z pohledu dopravy a jejího
vlivu na udržitelný rozvoj území přepracována za použití skutečných hodnot dopravního zatížení zjištěného novým terénním měřením.
Martin Hrnčíř,
Na Výhledu č. ev. 131,
250 66 Zdiby;
Alena Hrnčířová,
Na Výhledu č. ev. 131,
250 66 Zdiby
(č. 35; D 15. 8. 2018;
čj. 2508/18)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a VVURÚ
Podatelé jsou bezpodílovými spoluvlastníky pozemků p.č. st 808
a 67/122 v k.ú. Přemyšlení, zapsaných v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním
pracovištěm Praha-východ, na LV č. 1345 (dále jen „pozemky“)
a tyto pozemky a stavby na nich umístěné užívají a mají zde trvalý pobyt. Pozemky se nacházejí v oblasti v platném územním plánu Zdiby (dále jen „ÚP“) i podle návrhu změny č. 1 územního
plánu obce Zdiby (dále jen „NZ1ÚP“) označené jako „plocha staveb pro rodinnou rekreaci“ (dále jen „RI“) s přímým přístupem
na dostatečně kapacitní veřejnou komunikaci, avšak v přímém
sousedství ploch označených jako plocha „bydlem – v rodinných
domech městské a příměstské“ (dále jen „BI“) s přístupem do komunikace nedostatečného průjezdního profilu.
Podatelé tímto využívají svého práva a podávají v zákonné lhůtě
jako dotčený vlastník a obyvatelé obce podle §52 odst. 3 zákona
č. 183/2.006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů proti NZ1ÚP níže uvedené námitky.
NÁMITKA PROCESNÍ: Neprojednání návrhu změny č. 1 ÚP
obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území s veřejností
Dne 9. 8. 2018 se mělo uskutečnit ve Společenském domě ve
Veltěži, adresa: Průběžná 114, Zdiby, od 16:00 veřejné projednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Pořizovatel této změny ÚP, ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě, nezajistil dostatečnou kapacitu místnosti, kde
mělo dojít k veřejnému projednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho
vlivů na udržitelný rozvoj SEA, přičemž část místnosti určená
pro veřejnost byla plná a další lidé se do místnosti již nedostali
(zůstali na chodbě i mimo budovu). Navíc v místnosti bylo nesnesitelné vedro (asi 40 °C), dusno a větrání zajišťoval jeden větrák. Vzhledem k počtu v minulosti vznesených připomínek a
počtu přítomných bylo možné předpokládat projednávání trvající
několik hodin. Pořizovatel této změny také nezajistil žádné ozvučení a mezi veřejnost nebyly slyšet ani formální pokusy osob sedících za stolem o přednesení jejich výkladu. Starosta Tvrdý požadavky veřejnosti o přeložení projednávání na jiný termín, a
hlavně do vhodnějších a lépe vybavených prostor odmítal. Výkonný pořizovatel i projektant se formálně pokusili provést výklad k NZ1ÚP, což však nebylo technicky možné provést. Výkonný pořizovatel pak bez dalších pokusů situaci vyřešit konstatoval, že veřejné projednání proběhlo, starosta Tvrdý projednávání ukončili a opustili místnost.
Dále ještě podatelé upozorňují, že spolu s procesním pochybením
neprojednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území, došlo i k procesnímu pochybení – neprojednání
“dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“ – což je v přímém rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje (KÚSK) č.j. 040771/2018/KUSK ze dne 26. 3. 2018 kde
KÚSK výslovně upozornil, že “stanovisko SEA vydá po projednání dopracovaného vyhodnoceni SEA s veřejnosti“ a dále tento
úřad upozornil na to, že neprojednáním koncepce posuzování vli-

oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: K veřejnému projednání
pořizovatel konstatuje, že se uskutečnilo, bylo připraveno a sama zúčastněná veřejnost se však připravila o
možnost jej využít k diskusi, dotazům
na Projektanta, a zejména o odborný
výklad návrhu Změny č. 1 Projektantem a VVURÚ jeho řešitelem. Oznámení o konání veřejného projednání
návrhu Změny č. 1 a VVURÚ doručil
pořizovatel 15 dnů předem veřejnou
vyhláškou čj. 2074/18 ze dne 4. 7.
2018, vyvěšenou dne 9. 7. 2018, podle
§ 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání nařídil pořizovatel na
čtvrtek dne 9. 8. 2018 podle § 22 stavebního zákona a zajistil při něm ve
spolupráci s projektantem, Ing. arch.
Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny
č. 1, a výklad VVURÚ jeho řešitelem,
Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné
projednání návrhu Změny č. 1 se
uskutečnilo ve Společenském domě ve
Veltěži, bylo zahájeno v 16:00 hodin a
ukončeno v 16:55 hodin. V listině přítomných je zapsáno 34 osob. Pro
uplatnění námitek a připomínek byla
v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona stanovena lhůta do 16. 8. 2018.
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vů na životní prostředí by byla veřejnost krácena na svých právech a současně konstatoval, že: "Vyhodnocení stanoviska SEA
by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť dopracované vyhodnocení SEA by nebylo projednáno s veřejností ani dotčenými orgány před vydáním stanoviska SEA“.
Z ustanovení § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti
ve výstavbě výklad územně plánovací dokumentace. Zákonem
vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území (SEA) a tento účel nebyl naplněn. Nad
rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu územního plánu nebyl vůbec dán.
Takový přístup považují podatelé v procesu pořizování změny č.
1 ÚP Zdib za zcela nepřijatelný, neboť veřejné projednání je obligatorní součástí uvedeného procesu pořízení změny územně
plánovací dokumentace. Veřejné projednání s možností vznášet
námitky či připomínky je klíčovou fází tohoto procesu, která je
pro následné dovozování veřejného zájmu z územně plánovací
dokumentace zcela rozhodující.
Vzhledem k tomu, že jsou podatelé přesvědčeni, že veřejné projednání dne 9. 8. 2018 v obci Zdiby nesplňovalo zákonné podmínky, žádají, aby veřejné projednání bylo opakováno a aby pro
počítání lhůt stanovených zákonem byl rozhodný den konání skutečného veřejného projednání.
Dále uvedenou věcnou námitku podávají podatelé jen z důvodu
opatrnosti s ohledem na případný běh lhůt.
NÁMITKA VĚCNÁ: Podatelé nesouhlasí s NZ1ÚP ), který
ponechává pozemky p.č. st 808 a 67/122 jako plochu staveb
pro rodinnou rekreaci (dále jen RI).
Odůvodnění nesouhlasu – podstata námitky:
1. Tyto pozemky jsou od schválení územního plánu (dále jen ÚP)
v roce 2006 ve znění ÚP 2010 vedeny jako RI, a to i přesto, že
podatelé na nich na základě výjimky z nařízení obce stavební
uzávěře ze dne 16.2.2005 (kopie zaslána v rámci připomínek k
pracovní verzi NZ1UP v únoru 2018) a navazujícího souhlasného stanoviska obce Zdiby ze dne 2.3.2005 (kopie rovněž zaslána v rámci připomínek k pracovní verzi NZ1ÚP v únoru
2.018) zahájili přípravu stavby rodinného domku s garáží. Ten
však byli podatelé nakonec nuceni vzhledem k podobě ÚP
2006 (!) stavět jako rekreační objekt. Přitom podatelé splnili
podmínku uvedenou ve výjimce z nařízení obce o stavební
uzávěře týkající se dopravní obslužnosti - podmínku vyřešili
koupí sousedního pozemku (původní p.č. 67/131), sloučením
tohoto pozemku s pozemkem p.č. 67/122, odstraněním původní chaty na zakoupeném pozemku a vybudováním vjezdu na
pozemek z ulice Na výhledu, jejíž šířka je zde okolo 6 m.
2. V průběhu času se opakovaně podatelé snažili o nápravu podle
názoru podatelů nesprávného stavu vzniklého z viny obce Zdiby nerespektováním při dokončování ÚP v roce 2006 svých
předchozích rozhodnutí. Podatelé opakovaně žádají o změnu
ÚP u tohoto pozemku z RI na Bl. Důvodem opakovaných žádostí o změnu ÚP (a nápravu nesprávného stavu) jsou zejména
trvající komplikace související s jinými podmínkami pro hypotéky, pojištění apod. uplatňované vůči rodinným domkům a rekreačním objektům. V souladu s platnými právními předpisy

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č.
67/122, k. ú. Přemyšlení, se stáva-jící
stavbou pro rodinnou rekreaci č. ev.
131 na po-zemku parc. č. st. 198 a s
rozestavěnou stavbou na pozemku
parc. č. st. 808 leží ve stabilizované
ploše RI – plochy staveb pro rodinnou
rekreaci (stav), která byla takto zařazena již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12.
2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo beze
změny i v návrhu Změny č. 1. Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č.
3/11/15 ze dne 9. 11. 2015 nevyhovělo
návrhu na pořízení změny č. 1 ÚP
Zdib poř. č. 153, uplatněnému podatelem pod čj. 1922/11/st ze dne 21. 12.
2011. Tento návrh pod poř. č. 153 nebyl proto zařazen do Zprávy o uplatňování, jejíž součástí byly pokyny pro
zpracování návrhu Změny č. 1, tudíž
nemohl být návrh poř. č. 153 ani
předmětem řešení návrhu Změny č. 1
Projektantem. Námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 67/122 do plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) nelze uplatňovat
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Vladimír Hrubý,
17. listopadu 1198,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav;
Mgr. Hana Hrubá,
Bakovská 126, Debř,
293 01 Mladá Boleslav
(č. 36; D 15. 8. 2018;
čj. 2510/2018)

zde v „rekreačním objektu" podatelé bydlí (jsou zde trvale hlášeni), což je pro „zatížení obce" stejné, jako by bydleli v řádném rodinném domku stavba byla projektována a stavěna s parametry rodinného domku (viz souhlasy uvedené v bodě (1)
výše), auty jezdí, odpady produkují, daně platí, .... Žádné dosavadní žádosti nebylo doposud vyhověno (stejně jako většině
obdobných žádostí ze širokého okolí), ač se zjevně jedná o
chybu způsobenou obcí Zdiby nerespektováním svých rozhodnutí vydaných před vydáním prvního ÚP v roce 2006.
3. V NZ1ÚP jsou předmětné pozemky podatelů beze změn (stále
RI). Na druhou stranu však v NZ1ÚP jsou mnohé pozemky
podle ÚP 2010 označené jako Rl (ale i pozemky označené jako
plochy lesní - NL, nebo plochy přírodní louky - NP) navrženy
na změnu na plochy BI, a to i jako nově vymezené plochy pro
zástavbu, byť nebyly dosud vyčerpány ani plochy pro zástavbu
určené v platném ÚP. Ktomu mnohé změněných pozemků (a)
ani nepodléhají etapizaci, (b) mnohé se v Hlavním výkresu
NZIÚP „tváří", jakoby na nich už rodinné domky stály, (c) u
mnohých z těchto měněných pozemků nebyla v minulosti podána žádná žádost o změnu ÚP a ani tak nebyly tyto plochy
změn projednávány zastupitelstvem a nebyly zahrnuty do seznamu návrhů změn, jimž se vyhovuje/nevyhovuje, který byl
podkladem pro Zprávu o uplatňování ÚP, „jejíž součástí bude
zadání změny č. 1 územního plánu Zdib" a (d) k některým měněným pozemkům vede komunikace o šířce jen 3,2 m nebo jen
„lesní nezpevněná cesta", kdežto k hlavnímu pozemku podatelů (p.č. 67/122) vede příjezdová komunikace v žádném místě
ne užší než 4,5 m (většinou více jak 6 m).
4. Argumentace použitá jako zdůvodnění nevyhovění opakovaným žádostem podatelů o změnu ÚP nerespektuje stav vycházející z dřívějších rozhodnutí obce Zdiby (neopravuje dřívější
chyby v ÚP). Z pohledu skutečného stavu bydlení podatelů
(viz bod (2) výše) vycházejícího z dřívějších rozhodnutí obce
Zdiby, je vedle změn, o které nikdo nežádal ani nebyly projednány zastupitelstvem (viz bod (3) výše), nespravedlivé a diskriminační.
Podatelé žádají:
(A) Změnit plochu předmětných pozemků v NZ1ÚP z RI na BI.
(B) Obdobně změnit plochy z RI na BI u staveb majících charakter rodinných domků, kde majitelé skutečně bydlí a jejich žádosti
o změnu ÚP nebylo vyhověno.
U obou návrhů se tedy nejedná o nic jiného, než o uvedení ÚP do
souladu se skutečným stavem, resp. opravu chyb v ÚP.

k návrhu Změny č. 1, která se tímto
nezabývala a žádnou změnu oproti
platnému ÚP Zdib neprovedla. Námitce nelze vyhovět, protože podle § 55
odst. 6 stavebního zákona platí, že se
změna ÚP zpracovává, projednává a
vydává v rozsahu měněných částí a u
pozemků parc. č. 67/122 a st. 808,
k. ú. Přemyšlení, se žádné části ÚP
Zdib návrhem Změny č. 1 neměnily.
Na změnu způsobu využití pozemku
parc. č. 67/122 nemá vliv žádné
správní rozhodnutí o povolení výjimky
ze stavební uzávěry, to mělo účinnost
pouze v případě platnosti a účinnosti
stavební uzávěry, ze které byla výjimka povolena. Účinností nařízení obce
Zdiby o zrušení stavební uzávěry dne
14. 3. 2007 padla platnost i udělné výjimky.

Námitky proti návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
I.
Návrh změny č. 1 územního plánu Zdib
Dne 9. července 2018 bylo veřejnou vyhláškou pod číslem jednacím 2074/18 oznámeno zahájení řízení o změně č. 1 územního
plánu Zdib a současně s tím zveřejněn příslušný návrh a stanoveno jeho veřejné projednání na den 9. srpna 2018 (dále jen “Návrh změny č. 1 ÚP Zdib“).
Dotčené osoby, manželé Vladimír Hrubý a Mgr. Hana Hrubá, jakožto vlastníci níže uvedeného pozemku v obci Zdiby, tímto podávají proti Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib níže uvedené námitky.
II.
Dotčené osoby
Manželé Vladimír Hrubý a Mgr. Hana Hrubá jakožto vlastníci
(SJM) pozemku v obci Zdiby, katastrálním území Zdiby, zapsaném na listu vlastnictví LV 2794, pozemku parc. č. 204, jsou ve
smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona,
jakožto vlastníci pozemku přímo dotčeného návrhem řešení dle

Námitkám č. 1 až 4 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Všechny námitky mají
společného jmenovatele, a tím je veřejně prospěšná stavba WD18, vymezená
návrhem Změny č. 1 na pozemku parc.
č. 204, k. ú. Zdiby, ve vlastnictví podatele, proto lze řešit všechny námitky
společně. Navrhovaná místní obslužná
komunikace „V Boleslavce“, vymezená jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury WD18, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit – jedná se o nově navržené
zkapacitnění místní komunikace, jejímž úkolem je obsluha navržených zastavitelných ploch Z21 a Z67 pro občanské vybavení – komerční zařízení
plošně rozsáhlé, a zejména vytvořit
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projednaného Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib oprávněni jakožto dotčené osoby podat proti Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib námitky.
Grafické znázornění dotčeného pozemku a způsob, jakým se jej
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib dotýká, je připojen výňatkem z Návrhu změny č. I ÚP Zdib níže (pouze na podání).
III.
Stavební záměr
Dotčené osoby předně uvádějí, že připravují na pozemku parc. č.
204 (katastrální území Zdiby) stavbu polyfunkčního objektu s
tím, že již mají připravenou studii na stavbu polyfunkčního objektu v souladu s aktuálním územním plánem Zdib (blíže ke stavebnímu záměru viz. přílohy)
Příprava stavebního záměru v podobě vypracování zadávací studie pro další stupně projektové dokumentace probíhá již od roku
2016, kdy byly práce na studii zahájeny. Tyto práce probíhaly v
letech 2016 až 2017 mezi vlastníky pozemku a projektantem Ing.
arch. Davidem Bartošem, U Sluncové 609/15, 186 00, Praha 8,
ČKAIT: 0013694. V průběhu roku 2017 byla finalizována jednání o umístění stavby a její dopravní napojení, které bylo dne
29.1.2018 projednáno na OOP v Brandýse nad Labem s Mgr. Hanouskovou. Dle těchto závěrů bylo provedeno finální řešení
umístění a dopravního napojení stavby polyfunkčního domu (stavebního záměru).
Dne 1. 8. 2018 prostřednictvím zplnomocněné osoby Ing. arch.
Davida Bartoše dotčené osoby podali žádost o územně plánovací
informaci Městskému úřadu Klecany, odboru stavebního úřadu
pod č.j. 455/2018. Dne 6.8.2018 pak dotčené osoby prostřednictvím zplnomocněné osoby Ing. arch. Davida Bartoše podali žádost o územně plánovací informaci Městskému úřadu Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav pod č.j. 68048/2018. Přílohou žádostí o územně plánovací informaci pak byla architektonická studie pro zamýšlený polyfunkční dům – Zdiby. Jak je z této studie
(umístění stavby) patrno, Návrhem změny č. I ÚP Zdib navrhovaná komunikace WD18 by realizaci tohoto stavebního záměru
zcela znemožnila a stavební záměr včetně doposud investovaných
prostředků by znehodnotila, čímž by dotčeným osobám vznikla
škoda značného rozsahu, kterou by dotčené osoby byly nuceny
po právu vymáhat po pořizovateli nezákonné změny územního
plánu Zdib.
IV.
Námitka č. 1: námitka nezákonnosti návrhu územního plánu
Dotčené území: katastrálním území Zdiby, pozemek parc. č. 204.
Předně dotčené osoby namítají, že Návrh změny č. 1 ÚP Zdib
nerespektuje existující územně plánovací dokumentaci a platný
územní plán Zdib.
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib není vypracován na základě převzetí
pravidel pro zástavbu z dříve vzniklé územně plánovací dokumentace. Jak je níže v námitce č. 1 uvedeno podrobněji, Návrh
změny č. 1 ÚP Zdib předpokládá podstatné zmenšení funkční zastavitelné plochy PO na dotčeném pozemku parc. č. 204 oproti
platnému územnímu plánu Zdib.
Nerespektuje-li Návrh změny č. 1 ÚP Zdib platný územní plán
Zdib, pak nejen porušuje zadání a své cíle, ale porušuje tím i literu stavebního zákona, pročež nemůže obstát pro svou nezákonnost.
Evropský soud pro lidská práva již dříve dovodil (rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Pine Valley Developments Ltd v. Irsko ze dne 29. 11. 1991, série A č. 222, odst. 51 a
Fredit v. Švédsko ze dne 18. 2. 1991, série A č. 192, odst. 51), že
“(...) schválený územní plán je též druhem majetku, neboť je rozhodnutím o zásadním využití pozemku, jehož vlastníci legitimně

paralelní dopravní napojení pro novou zástavbu v severní části k. ú. Přemyšlení a Klecany. Toto dopravní spojení by mělo odlehčit rovněž ulici Průběžná. Protože se jedná o budoucí významnou veřejně prospěšnou stavbu
dopravní koncepce založenou návrhem Změny č. 1 nelze ji vypustit. Při
konkrétním návrhu napojení komunikace „V Boleslavce“ na silnici II/608
bude možné napojení upravil, pokud
se najde výhodnější kompromisní řešení, nikoliv však komunikaci vypustit.
K námitkám nutno podotknout, že byla
podatelem zcela pominuta možnost
uplatnit připomínky ve fázi společného
jednání o návrhu Změny č. 1, nemuselo tak zůstat řešení WD18 beze změn.
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očekávají, že s pozemkem budou nakládat podle svých
představ...“.
Na okraj dotčené osoby uvádějí, že pro posouzení výše uvedeného je pak bez relevance, že v současné době je stavební záměr ve
fázi projektové přípravy.
Orgány územního plánování jsou dle § 4 odst. 1 stavebního zákona povinny postupovat tak, aby dotčené osoby byly co nejméně
zatěžovány a nebyla dotčena jejich práva a oprávněné zájmy. Dle
názoru dotčených osob byly tyto povinnosti při přípravě Návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib podstatně porušeny, když k tíži dotčených
osob došlo bez řádného důvodu k nerespektování platného územního plánu Zdib a územně plánovacích podkladů. To představuje
podstatný zásah do práv dotčených osob nabytých v dobré víře,
neboť návrh územního plánu v současné podobě podstatným způsobem omezuje užívání a možnost využití pozemků, které dotčené osoby zamýšlí využít v souladu s platným územním plánem
Zdib, a ve smyslu shora citovaného rozsudku Evropského soudu
pro lidská práva i majetkovou újmu, tedy znehodnocení již učiněné investice do stavebního záměru, která v současné chvíli představuje částku ve výši 76.940.586,- Kč.
Dle § 18 stavebního zákona jsou základními cíli územního plánování zejména vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Tedy cílem je nalézt v celkové koncepci vyvážený přístup jak ke všem dotčeným osobám, tak ke všem zájmům, když
orgány územního plánování musí koordinovat veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů. Stavební zákon jasně požaduje, aby
v rámci přípravy Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib byly respektovány
soukromé zájmy dotčených osob, aby tyto nebyly bez zákonného
důvody zkracovány ve svých právech oproti stávajícímu stavu a
aby bylo vyhověno těm veřejným zájmům, u kterých to výslovně
stanoví zákon. Zasahuje-li Návrh změny č. 1 ÚP Zdib do oprávněných zájmů dotčených osob a práv nabytých v dobré víře, zejména pak možnosti realizovat stavební záměr, pak je postup pořizování územního plánu nezákonný.
V.
Námitka č. 2: vymezení komunikace WD18
Dotčené území: katastrálním území Zdiby, pozemek parc. č. 204.
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib v rozporu se stávajícím územním plánem Zdib a dále v rozporu s územně plánovacími podklady nedůvodně s podstatně negativním dopadem na stavební záměr dotčených osob navrhuje, aby byla plocha OK na dotčeném území výrazně zmenšena, ba co více, aby tato plocha byla rozdělena navrhovanou veřejně prospěšnou stavbou na dvě části, a to přetnutím
pozemku navrhovanou komunikací WD18 oproti platnému územnímu plánu Zdib.
Důsledkem této změny by pak bylo úplné znehodnocení pozemku
parc. č. 204, když by zmenšením plochy OK a přetnutím této plochy nebylo možno realizovat stavební záměr dotčených osob. Navržená změna a vymezení komunikace WD18 zcela bezdůvodně
nevyužívá stávajícího vedení komunikace v místě a zároveň naprosto flagrantním způsobem porušuje vlastnická práva dotčených osob tím, že komunikaci bez jakéhokoliv jednání s nimi
zcela bezdůvodně překládá ze stávajícího umístění na pozemcích
ve vlastnictví veřejnoprávních subjektů na pozemek ve vlastnictví
dotčených osob.
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Navrženým řešením komunikace WD18 by došlo k naprostému
poškození a znemožnění realizovatelnosti stavebního záměru a
oprávněných hospodářských zájmů dotčených osob.
S ohledem na obecné zásady územního plánování, zejména pak
cíle územního plánování uvedené v § 18 stavebního zákona a
úkolech územního plánování uvedené v § 19 stavebního zákona
ve spojení s ústavně zaručenou zásadou uplatňování veřejné moci
jen v nezbytně nutné míře dané zákonem a ústavně zaručenou zásadou rovného postavení všech vlastníků dotčené osoby
požadují, aby se Návrh změny č. 1 ÚP Zdib s vymezením komunikace WD18 na dotčeném pozemku vypořádal způsobem zájmům dotčených osob a neporušujícím jejich vlastnické právo zaručené Ústavou České republiky a Listinou základních práv a
svobod České republiky, tedy způsobem minimalizujícím negativní dopad na dotčené osoby. Pro činnost správních orgánů stejně jako pro orgány obce, resp. celé veřejnoprávní sféry, platí zásada legitimního očekávání, tedy aby při rozhodování skutkově
shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Dotčené osoby ohledně předmětného pozemku parc. č. 204
nabyly na základě platného územního plánu Zdib legitimní očekávání, že je pozemek určen pro výstavbu, a to v regulativu
umožňujícím výstavbu výše popsaného stavebního záměru. Dotčené osoby jsou tak v dobré víře, že jeho hodnota odpovídá stavebním možnostem dle platného územního plánu Zdib a že tato
hodnota nebude stran pořizovatele územního plánu Zdib svévolně krácena či znehodnocována.
Z pohledu dotčených osob navržené umístnění komunikace
WD18 dle Návrhu změny č. 1 ÚP s sebou přináší zásadní rizika
pro obec Zdiby jakožto pořizovatele změny, a to v důsledku toho,
že změny hrozí být podstatným zásahem do platného územního
plánu, neboť v důsledku realizace navržené změny by dotčené
osoby přišly o možnost provést výstavbu, která byla již dříve
umožněna platným územním plánem (platným územním plánem
dotčeným osobám jakožto investorům vzniklo v dobré víře právo
o určitý stavební záměr usilovat).
Je třeba zdůraznit, že z obecných principů a požadavků stavebního práva plyne, že návrh územního plánu v zásadě musí respektovat existující územně plánovací dokumentaci a platný územní
plán. Z principů správního práva pak plyne, že revokace (zrušení)
správního aktu umožňujícího výstavbu na určitém území je možná v zásadě pouze tehdy, pokud žádná z dotčených osob doposud
legitimně nenabyla práva na základě daného správního aktu, který má být revokován.
Převedeno na projednávanou situaci, tak dotčeným osobám jakožto vlastníkům pozemku parc. č. 204 již vznikla právní možnost usilovat o umístění stavby (stavebního záměru).
Návrh změny č. 1 ÚP v navržené podobě podstatným způsobem
omezuje užívání pozemku parc. č. 204, které dotčené osoby (investor) zamýšlí využít v souladu s platným územním plánem, což
lze ve smyslu shora citovaného rozsudku Evropského soudu pro
lidská práva klasifikovat na straně investora jako majetkovou újmu, tedy znehodnocení investice do stavebního záměru. Dotčené
osoby by pak v takovém případě měly zákonné prostředky domáhat se náhrady způsobené škody a veškeré újmy vůči pořizovateli
změny územního plánu Zdib, a to jak postupem dle § 102 stavebního zákona, tak obecně na základě obecné úpravy náhrady škody
zásahem obce do oprávněných zájmů a vlastnických práv dotčených osob, jak ostatně plyne z judikatury Nejvyššího správního
soudu (zejména rozhodnutí č.j. 1 Ao 1/2009) a judikatury Nejvyššího soudu (zejména rozhodnutí č.j. 22 Cdo 1425/2014).
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Dle § 18 stavebního zákona jsou základními cíli územního plánování zejména vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích, tedy cílem je nalézt v celkové koncepci vyvážený přístup jak ke všem dotčeným osobám, tak ke všem zájmům, když
orgány územního plánování musí koordinovat veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů, stavební zákon požaduje, aby v
rámci přípravy návrhu územního plánu byly respektovány soukromé zájmy dotčených osob, aby tyto nebyly bez zákonného důvody zkracovány ve svých právech oproti stávajícímu stavu a aby
bylo vyhověno těm veřejným zájmům, u kterých to výslovně stanoví zákon.
Dotčené osoby tedy požadují, aby komunikace WD18 nebyla
realizována na pozemku parc. č. 204.
VI.
Námitka č. 3: Umístění veřejně prospěšné stavby WD18
Dotčené území: katastrálním území Zdiby, pozemek parc. č. 204.
Dotčené osoby nesouhlasí s tím, aby byla na dotčeném pozemku Návrhem změny č. 1 ÚP Zdib předpokládána realizace a
umístění veřejně prospěšné stavby v návrhu označené jako
WD18.
Předně z Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib nikterak nevyplývá, jaké
okolnosti by snad odůvodňovaly umístění této obecně prospěšné
stavby na dotčeném pozemku, když se má jednat o pouhé “nově
navržené zkapacitnění místní komunikace, jejímž úkolem je obsluha navržených ploch obč. vybavení Z21 a Z67 a zejména vytvořit paralelní dopravní napojení pro novou zástavbu v severní
části k.ú. Přemyšlení a Klecany. Toto dopravní spojení by mělo
odlehčit ul. Průběžné”.
Dotčené osoby zejména namítají, že o způsobu zpřístupnění staveb / pozemků nebyli doposud informováni, ani nebyli účastníky
příslušných územních či stavebních řízení v souvisejících stavebních záměrech, kterými je povrchně a nedostatečně argumentováno, pokud snad tato již proběhla.
Dle § 2 odst. 1 písni. 1) stavebního zákona platí, že veřejně prospěšnou stavbou může být jen stavba pro veřejnou infrastrukturu
určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Dle názoru
dotčených osob z Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib nijak nevyplývá,
že by navrhovaná veřejně prospěšná stavba WD18 toto splňovala,
když doposud existující komunikace sloužící výhradně pro přístup na zemědělské pozemky, kdy stavební zákon má pro realizaci přístupu jednotlivých vlastníků dostatečné prostředky méně zasahující do práv a oprávněných zájmů dotčených osob. Určení
pozemků pro veřejně prospěšnou stavbu představuje omezení
vlastnického práva dotčených osob k pozemkům, které spočívá v
právu předmět vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Vlastnické právo lze omezit pouze na základě zákona za zákonem stanovených podmínek, které v tomto případě splněny nejsou.
Dotčené osoby tedy požadují, aby byla veřejně prospěšná
stavba WD18 z Návrhu změny č. 1 UP Zdib vypuštěna.
VII.
Námitka č. 4: Technická pochybení a nesprávnosti Návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib
Dotčené území: katastrálním území Zdiby, pozemek parc. č. 204.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib vykazuje podstatná technická pochybení a nesprávnosti v tom, jak navrhuje provést napojení navrhované komunikace WD18 na stávající komunikace č. 608. Navrhované napojení je naprosto nevhodné a nelze rozumně očekávat,
že by jej příslušné silniční správní úřady a dopravní inspektorát
kdy v této formě a technickém řešení povolili realizovat.
V případě navrhované komunikace WD18 se jedná o napojení na
extravilánovou komunikaci (silnici II. třídy) č. 608. Ačkoliv před
okružní křižovatkou je lokálně rychlost snížena na 50 km/h pomocí svislého dopravního značení, avšak dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, kapitola 11. Křižovatky, křížení a
sjezdy, tabulka 21 je minimální vzdálenost od konce připojovacího pruhu okružní křižovatky k ose nového napojení místní komunikace označované jako WD18 250 m, což Návrh změny č. 1 ÚP
Zdib nesplňuje.
Teoreticky lze za určitých okolností aplikovat ústupek dle odstavce 11.2 (vzájemné vzdálenosti lze v blízkosti větších sídelních
útvarů nebo rozsáhlých průmyslových aglomerací snížit až o
50%), tak vzdálenost může být minimum 125 m. Ovšem ani při
aplikaci tohoto ústupku tento požadavek Návrh změny č. 1 ÚP
Zdib nesplňuje, neboť vzdálenost mezi koncem připojovacího
pruhu okružní křižovatky k ose WD18 je dle tohoto Návrhu změny č. 1 UP Zdiby cca 20 metrů. Navrhovanou komunikaci WD18
tak nelze v navrhované podobě umístit.
Dotčené osoby jsou toho názoru, že stávající situace v území po
právní a skutkové stránce umožňuje navrhnout zamýšlenou komunikaci v jiné trase, která bude:
· souladná s právními předpisy;
· oprávněnými zájmy dotčených osob;
· zajistí ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních
právních předpisů; a zároveň tak
· zkoordinuje jak veřejné, tak i soukromé záměry změn v území,
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.
Návrh alternativ vedení zamýšlené komunikace dotčené strany
připojují v grafickém znázornění níže (pouze na podání).
Dotčené osoby tedy požadují, aby byla navrhovaná komunikace WD18 z Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib vypuštěna.
VIII.
Závěr
S ohledem na výše popsané námitky dotčené osoby požadují, aby
byl Návrh změny č. 1 ÚP Zdib upraven tak, aby těmto námitkám
vyhovoval a respektoval tak práva a oprávněné zájmy dotčených
osob způsobem souladných s právními předpisy, zejména pak
stavebním zákonem a Listinou základním práv a svobod České
republiky.
Přílohy:
Výpis z katastru nemovitostí
Kopie žádosti o územně plánovací informaci (MěÚ Klecany, odbor stavebního úřadu)
Kopie žádosti o územně plánovací informaci (MěÚ Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav)
Architektonická studie pro zamýšlený polyfunkční dům - Zdiby
Vladimír Hrubý,
17. listopadu 1198,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
(č. 37; D 16. 8. 2018;
čj. 2547/18)

Námitky proti návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
I.
Návrh změny č. 1 územního plánu Zdib
Dne 9. července 2018 bylo veřejnou vyhláškou pod číslem jednacím 2074/18 oznámeno zahájení řízení o změně č. 1 územního
plánu Zdib a současně s tím zveřejněn příslušný návrh a stanoveno jeho veřejné projednání na den 9. srpna 2018 (dále jen “Návrh změny č. 1 ÚP Zdib“).

Námitkám č. 1 až 3 a 5 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Všechny námitky mají
společného jmenovatele, a tím je veřejně prospěšná stavba WD18, vymezená
návrhem Změny č. 1 na pozemku parc.
č. 205/1, k. ú. Zdiby, ve vlastnictví podatele, proto lze řešit námitky č. 1 a3
a 5 společně. Navrhovaná místní obslužná komunikace „V Boleslavce“,
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Dotčená osoba, Vladimír Hrubý, jakožto vlastník níže uvedeného
pozemku v obci Zdiby, tímto podává proti Návrhu změny č. 1
ÚP Zdib níže uvedené námitky.
II.
Dotčené osoby
Vladimír Hrubý jakožto vlastník pozemku v obci Zdiby, katastrálním území Zdiby, zapsaném na listu vlastnictví LV 2747, pozemku parc. č. 205/1, je ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona, jakožto vlastník pozemku přímo dotčeného návrhem řešení dle projednaného Návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib oprávněn jakožto dotčená osoba podat proti Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib námitky.
Grafické znázornění dotčeného pozemku a způsob, jakým se jej
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib dotýká, je připojen výňatkem z Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib níže.
III.
Stavební záměr
Dotčená osoba předně uvádí, že připravuje na pozemku parc. č.
205/1 (katastrální území Zdiby) stavbu skladové haly s tím, že ve
věci již probíhala a probíhají příslušná řízení dle stavebního zákona v souladu s aktuálním územním plánem Zdib.
Vyjádření z hlediska zák. č. 100/2001 sb., o posuzování vlivu na
životní prostředí, bylo vydáno odborem ŽP a Zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje dne 3. 2. 2018.
Stav projednávání aktualizované nové projednání s dotčenými orgány je následující (pouze na podání)
Příslušná dokumentace pro územní řízení tak bude následně projednána příslušným stavebním úřadem.
Jak je z navrhovaného umístění stavby patrno, Návrh změny č. 1
ÚP Zdib se stavebního záměru negativně dotýká v tom, že:
· navrhovaná komunikace WD18 zasahuje do dotčeného pozemku;
· navrhovaná změna regulativu plochy OK s sebou nese změny
možnosti využití plochy.
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib by tak realizaci tohoto stavebního záměru zcela znemožnil a stavební záměr včetně doposud investovaných prostředků by znehodnotila, čímž by dotčené osobě
vznikla škoda značného rozsahu, kterou by dotčená osoba byla
nucena po právu vymáhat po pořizovateli nezákonné změny
územního plánu Zdib.
IV.
Námitka č. 1: námitka nezákonnosti návrhu územního plánu
Dotčené území: katastrálním území Zdiby, pozemek parc. č.
205/1.
Předně dotčená osoba namíta, že Návrh změny č. 1 ÚP Zdib nerespektuje existující územně plánovací dokumentaci a platný
územní plán Zdib.
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib není vypracován na základě převzetí
pravidel pro zástavbu z dříve vzniklé územně plánovací dokumentace. Jak je níže v námitce č. 1 uvedeno podrobněji, Návrh
změny č. 1 ÚP Zdib předpokládá podstatné zmenšení funkční zastavitelné plochy na dotčeném pozemku parc. č. 205/1 oproti
platnému územnímu plánu Zdib (a to jak umístěním navrhované
komunikace WD18, tak také změnou regulativu plochy).
Nerespektuje-li Návrh změny č. 1 ÚP Zdib platný územní plán
Zdib, pak nejen porušuje zadání a své cíle, ale porušuje tím i literu stavebního zákona, pročež nemůže obstát pro svou nezákonnost.
Evropský soud pro lidská práva již dříve dovodil (rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Pine Valley Developments Ltd v. Irsko ze dne 29. 11. 1991, série A č. 222, odst. 51 a

vymezená jako veřejně prospěšná
stavba dopravní infrastruktury WD18,
pro kterou lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit – jedná se o nově
navržené zkapacitnění místní komunikace, jejímž úkolem je obsluha navržených zastavitelných ploch Z21 a Z67
pro občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlé, a zejména vytvořit paralelní dopravní napojení pro
novou zástavbu v severní části k. ú.
Přemyšlení a Klecany. Toto dopravní
spojení by mělo odlehčit rovněž ulici
Průběžná. Protože se jedná o budoucí
významnou veřejně prospěšnou stavbu
dopravní koncepce založenou návrhem Změny č. 1 nelze ji vypustit. Při
konkrétním návrhu napojení komunikace „V Boleslavce“ na silnici II/608
bude možné napojení upravil, pokud
se najde výhodnější kompromisní řešení, nikoliv však komunikaci vypustit.
K námitkám nutno podotknout, že byla
podatelem zcela pominuta možnost
uplatnit připomínky ve fázi společného
jednání o návrhu Změny č. 1, nemuselo tak zůstat řešení WD18 beze změn.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Fredit v. Švédsko ze dne 18. 2. 1991, série A č. 192, odst. 51), že
“(...) schválený územní plán je též druhem majetku, neboť je rozhodnutím o zásadním využití pozemku, jehož vlastníci legitimně
očekávají, že s pozemkem budou nakládat podle svých
představ...“.
Na okraj dotčená osoba uvádí, že pro posouzení výše uvedeného
je pak bez relevance, že v současné době je stavební záměr ve fázi projektové přípravy.
Orgány územního plánování jsou dle § 4 odst. 1 stavebního zákona povinny postupovat tak, aby dotčené osoby byly co nejméně
zatěžovány a nebyla dotčena jejich práva a oprávněné zájmy. Dle
názoru dotčené osoby byly tyto povinnosti při přípravě Návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib podstatně porušeny, když k tíži dotčené osoby došlo bez řádného důvodu k nerespektování platného územního plánu Zdib a územně plánovacích podkladů. To představuje
podstatný zásah do práv dotčené osoby nabytých v dobré víře,
neboť návrh územního plánu v současné podobě podstatným způsobem omezuje užívání a možnost využití pozemků, které dotčená osoba zamýšlí využít v souladu s platným územním plánem
Zdib, a ve smyslu shora citovaného rozsudku Evropského soudu
pro lidská práva i majetkovou újmu, tedy znehodnocení již učiněné investice do stavebního záměru, která v současné chvíli představuje částku ve výši 21.891.270,- Kč.
Dle § 18 stavebního zákona jsou základními cíli územního plánování zejména vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Tedy cílem je nalézt v celkové koncepci vyvážený přístup jak ke všem dotčeným osobám, tak ke všem zájmům, když
orgány územního plánování musí koordinovat veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů. Stavební zákon jasně požaduje, aby
v rámci přípravy Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib byly respektovány
soukromé zájmy dotčených osob, aby tyto nebyly bez zákonného
důvody zkracovány ve svých právech oproti stávajícímu stavu a
aby bylo vyhověno těm veřejným zájmům, u kterých to výslovně
stanoví zákon. Zasahuje-li Návrh změny č. 1 ÚP Zdib do oprávněných zájmů dotčených osob a práv nabytých v dobré víře, zejména pak možnosti realizovat stavební záměr, pak je postup pořizování územního plánu nezákonný.
V.
Námitka č. 2: vymezení komunikace WD18
Dotčené území: katastrálním území Zdiby, pozemek parc. č.
205/1.
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib v rozporu se stávajícím územním plánem Zdib a dále v rozporu s územně plánovacími podklady nedůvodně s podstatně negativním dopadem na stavební záměr dotčené osoby navrhuje, aby byla plocha OK na dotčeném území
zmenšena navrhovanou veřejně prospěšnou stavbou – navrhovanou komunikací WD18 oproti platnému územnímu plánu Zdib.
Důsledkem této změny by pak bylo úplné znehodnocení pozemku
parc. č. 205/1, když by zmenšením plochy OK a přetnutím této
plochy nebylo možno realizovat stavební záměr dotčené osoby.
Navržená změna a vymezení komunikace WD18 zcela bezdůvodně nevyužívá stávajícího vedení komunikace v místě a zároveň
naprosto flagrantním způsobem porušuje vlastnická práva dotčené osoby tím, že komunikaci bez jakéhokoliv jednání s nimi zcela
bezdůvodně překládá ze stávajícího umístění na pozemcích ve

– 110 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Bod 12 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
vlastnictví veřejnoprávních subjektů na pozemek ve vlastnictví
dotčené osoby.
Navrženým řešením komunikace WD18 by došlo k naprostému
poškození a znemožnění realizovatelnosti stavebního záměru a
oprávněných hospodářských zájmů dotčené osoby.
S ohledem na obecné zásady územního plánování, zejména pak
cíle územního plánování uvedené v § 18 stavebního zákona a
úkolech územního plánování uvedené v § 19 stavebního zákona
ve spojení s ústavně zaručenou zásadou uplatňování veřejné moci
jen v nezbytně nutné míře dané zákonem a ústavně zaručenou zásadou rovného postavení všech vlastníků dotčená osoba
požaduje, aby se Návrh změny č. 1 ÚP Zdib s vymezením komunikace WD18 na dotčeném pozemku vypořádal způsobem zájmům dotčené osoby a neporušujícím jejich vlastnické právo zaručené Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod České republiky, tedy způsobem minimalizujícím negativní
dopad na dotčenou osobu. Pro činnost správních orgánů stejně
jako pro orgány obce, resp. celé veřejnoprávní sféry, platí zásada
legitimního očekávání, tedy aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
Dotčená osoba ohledně předmětného pozemku parc. č. 205/1 nabyly na základě platného územního plánu Zdib legitimní očekávání, že je pozemek určen pro výstavbu, a to v regulativu umožňujícím výstavbu výše popsaného stavebního záměru. Dotčená
osoba je také v dobré víře, že jeho hodnota odpovídá stavebním
možnostem dle platného územního plánu Zdib a že tato hodnota
nebude stran pořizovatele územního plánu Zdib svévolně krácena
či znehodnocována.
Z pohledu dotčené osoby navržené umístnění komunikace WD18
dle Návrhu změny č. 1 ÚP s sebou přináší zásadní rizika pro
obec Zdiby jakožto pořizovatele změny, a to v důsledku toho, že
změny hrozí být podstatným zásahem do platného územního plánu, neboť v důsledku realizace navržené změny by dotčená osoba
přišla o možnost provést výstavbu, která byla již dříve umožněna
platným územním plánem (platným územním plánem dotčené
osobě jakožto investorovi vzniklo v dobré víře právo o určitý stavební záměr usilovat).
Je třeba zdůraznit, že z obecných principů a požadavků stavebního práva plyne, že návrh územního plánu v zásadě musí respektovat existující územně plánovací dokumentaci a platný územní
plán. Z principů správního práva pak plyne, že revokace (zrušení)
správního aktu umožňujícího výstavbu na určitém území je možná v zásadě pouze tehdy, pokud žádná z dotčených osob doposud
legitimně nenabyla práva na základě daného správního aktu, který má být revokován.
Převedeno na projednávanou situaci, tak dotčené osobě jakožto
vlastníkovi pozemku parc. č. 205/1 již vznikla právní možnost
usilovat o umístění stavby (stavebního záměru).
Návrh změny č. 1 ÚP v navržené podobě podstatným způsobem
omezuje užívání pozemku parc. č. 205/1, které dotčená osoba (investor) zamýšlí využít v souladu s platným územním plánem, což
lze ve smyslu shora citovaného rozsudku Evropského soudu pro
lidská práva klasifikovat na straně investora jako majetkovou újmu, tedy znehodnocení investice do stavebního záměru. Dotčená
osoba by pak v takovém případě měla zákonné prostředky domáhat se náhrady způsobené škody a veškeré újmy vůči pořizovateli
změny územního plánu Zdib, a to jak postupem dle § 102 stavebního zákona, tak obecně na základě obecné úpravy náhrady škody
zásahem obce do oprávněných zájmů a vlastnických práv dotčených osob, jak ostatně plyne z judikatury Nejvyššího správního
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
soudu (zejména rozhodnutí č.j. 1 Ao 1/2009) a judikatury Nejvyššího soudu (zejména rozhodnutí č.j. 22 Cdo 1425/2014).
Dle § 18 stavebního zákona jsou základními cíli územního plánování zejména vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích, tedy cílem je nalézt v celkové koncepci vyvážený přístup jak ke všem dotčeným osobám, tak ke všem zájmům, když
orgány územního plánování musí koordinovat veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů, stavební zákon požaduje, aby v
rámci přípravy návrhu územního plánu byly respektovány soukromé zájmy dotčených osob, aby tyto nebyly bez zákonného důvody zkracovány ve svých právech oproti stávajícímu stavu a aby
bylo vyhověno těm veřejným zájmům, u kterých to výslovně stanoví zákon.
Dotčená osoba tedy požaduje, aby komunikace WD18 nebyla
realizována na pozemku pare, č. 205/1.
VI.
Námitka č. 3: Umístění veřejně prospěšné stavby WD18
Dotčené území: katastrálním území Zdiby, pozemek parc. č.
205/1.
Dotčená osoba nesouhlasí s tím, aby byla na dotčeném pozemku Návrhem změny č. 1 ÚP Zdib předpokládána realizace a
umístění veřejně prospěšné stavby v návrhu označené jako
WD18.
Předně z Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib nikterak nevyplývá, jaké
okolnosti by snad odůvodňovaly umístění této obecně prospěšné
stavby na dotčeném pozemku, když se má jednat o pouhé “nově
navržené zkapacitnění místní komunikace, jejímž úkolem je obsluha navržených ploch obč. vybavení Z21 a Z67 a zejména vytvořit paralelní dopravní napojení pro novou zástavbu v severní
části k.ú. Přemyšlení a Klecany. Toto dopravní spojení by mělo
odlehčit ul. Průběžné”.
Dotčená osoba zejména namítají, že o způsobu zpřístupnění staveb / pozemků nebyli doposud informováni, ani nebyli účastníky
příslušných územních či stavebních řízení v souvisejících stavebních záměrech, kterými je povrchně a nedostatečně argumentováno, pokud snad tato již proběhla.
Dle § 2 odst. 1 písni. 1) stavebního zákona platí, že veřejně prospěšnou stavbou může být jen stavba pro veřejnou infrastrukturu
určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Dle názoru
dotčených osob z Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib nijak nevyplývá,
že by navrhovaná veřejně prospěšná stavba WD18 toto splňovala,
když doposud existující komunikace sloužící výhradně pro přístup na zemědělské pozemky, kdy stavební zákon má pro realizaci přístupu jednotlivých vlastníků dostatečné prostředky méně zasahující do práv a oprávněných zájmů dotčené osoby. Určení pozemků pro veřejně prospěšnou stavbu představuje omezení vlastnického práva dotčených osob k pozemkům, které spočívá v právu předmět vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a
nakládat s ním. Vlastnické právo lze omezit pouze na základě zákona za zákonem stanovených podmínek, které v tomto případě
splněny nejsou.
Dotčená osoba tedy požadují, aby byla veřejně prospěšná
stavba WD18 z Návrhu změny č. 1 UP Zdib vypuštěna.
VII.
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Námitka č. 4: Změna regulativu funkční plochy OK
Dotčené území: katastrálním území Zdiby, pozemek parc. č.
205/1.
Dotčená osoba nesouhlasí se změnou regulativu funkční plochy
na dotčeném pozemku ze stávajícího regulativu plochy OK dle
platného územního plánu Zdib dle Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib,
neboť tato změna s sebou nese omezení pro stavební využití dotčeného pozemku a znemožňuje tak realizovat stavební záměr.
Dotčená osoba pak zejména nesouhlasí s tím, aby územní plán
pro plochu Z21 stanovoval minimální procento zeleně ve výši
20%, když se jedná o nárůst ze stávající regulativu dle platného
územního plánu Zdib, protože stavební záměr dotčené osoby byl
navrhnut a je projednáván s tím, procento zeleně činí 16,5%.
Dotčená osoba tedy požaduje, aby byla změna regulativu
funkční plochy OK ohledně dotčeného pozemku parc. č. 205/1
z Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib vypuštěna, případně aby byla
zapracována specifická úprava pro plochu Z21 stanovící procento zeleně nejvýše ve výši 15 %.
VIII.
Námitka č. 5: Technická pochybení a nesprávnosti Návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib
Dotčené území: katastrálním území Zdiby, pozemek parc. č.
205/1.
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib vykazuje podstatná technická pochybení a nesprávnosti v tom, jak navrhuje provést napojení navrhované komunikace WD18 na stávající komunikace č. 608. Navrhované napojení je naprosto nevhodné a nelze rozumně očekávat,
že by jej příslušné silniční správní úřady a dopravní inspektorát
kdy v této formě a technickém řešení povolili realizovat.
V případě navrhované komunikace WD18 se jedná o napojení na
extravilánovou komunikaci (silnici II. třídy) č. 608. Ačkoliv před
okružní křižovatkou je lokálně rychlost snížena na 50 km/h pomocí svislého dopravního značení, avšak dle ČSN 73 6101 Projekt ování silnic a dálnic, kapitola 11. Křižovatky, křížení a sjezdy, tabulka 21 je minimální vzdálenost od konce připojovacího
pruhu okružní křižovatky k ose nového napojení místní komunikace označované jako WD18 250 m, což Návrh změny č. 1 ÚP
Zdib nesplňuje.
Teoreticky lze za určitých okolností aplikovat ústupek dle odstavce 11.2 (vzájemné vzdálenosti lze v blízkosti větších sídelních
útvarů nebo rozsáhlých průmyslových aglomerací snížit až o
50%), tak vzdálenost může být minimum, minimum 125 m. Ovšem ani při aplikaci tohoto ústupku tento požadavek Návrh změny č. 1 ÚP Zdib nesplňuje, neboť vzdálenost mezi koncem připojovacího pruhu okružní křižovatky k ose WD18 je dle tohoto Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib cca 20 metrů. Navrhovanou komunikaci WD18 tak nelze v navrhované podobě umístit.
Dotčená osoba je toho názoru, že stávající situace v území po
právní a skutkové stránce umožňuje navrhnout zamýšlenou komunikaci v jiné trase, která bude:
· souladná s právními předpisy;
· oprávněnými zájmy dotčených osob;
· zajistí ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních
právních předpisů; a zároveň tak
· zkoordinuje jak veřejné, tak i soukromé záměry změn v území,
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.
Návrh alternativ vedení zamýšlené komunikace dotčené strany
připojují v grafickém znázornění níže.
Dotčená osoba tedy požaduje, aby byla navrhovaná komunikace WD18 z Návrhu změny č. 1 ÚP vypuštěna
IX.

Námitce č. 4 se nevyhovuje.
Odůvodnění: U této námitky je opět
zřejmý nedostatek součinnosti podatele při pořizování návrhu Změny č. 1,
když v návrhu Změny č. 1 z 11/2017
pro společné jednání bylo stanoveno
pro zastavitelnou plochu Z21 minimální % zeleně ve výši 30 % a tato
hodnota byla v návrhu Změny č. 1 sníženo na 20 % a takto bude ponechána,
tím je sledované dostatečné ozelenění
plošně rozsáhlých areálů.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Závěr
S ohledem na výše popsané námitky dotčená osoba požaduje, aby
byl Návrh změny č. 1 ÚP Zdib upraven tak, aby těmto námitkám
vyhovoval a respektoval tak práva a oprávněné zájmy dotčené
osoby způsobem souladných s právními předpisy, zejména pak
stavebním zákonem a Listinou základním práv a svobod České
republiky.
Přílohy:
Výpis z katastru nemovitostí
Stavební záměr
Kiril Christov,
Sedlecká cesta 55,
250 66 Zdiby
(č. 38; D 14. 8. 2018;
čj. 2455/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Odůvodnění: Podmínky
využití plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá
zastavitelné plochy Z19, uvedené v kapitole Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu Změny č. 1
pro veřejné projednání (07/2018) budou vráceny do stavu návrhu Změny č.
1 pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
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ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
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Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Michel Issa,
U Pošty 52, 250 66 Zdiby
(č. 39; D 16. 8. 2018;
čj. 2520/2018)

Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Námitka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimál- · Námitce se vyhovuje.
ního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
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Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Námitka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19
a žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako

zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Námitka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Námitka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Námitka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou

podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Námitka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Námitka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
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· Námitka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Miroslava Issová,
U Pošty 52, 250 66 Zdiby
(č. 40; D 16. 8. 2018;
čj. 2519/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Námitka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Námitka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19
a žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti

· Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
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rozhodnutí o námitkách
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Námitka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Námitka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval

s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Námitka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Námitka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Námitka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné pro-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Námitka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání

jednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Helena Jašková,
Dlouhá 135, 250 66 Zdiby
(č. 41; D 17. 8. 2018;
čj. 2591/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Nesouhlasím s vypuštěním podmíněnosti zástavby v zastavitelných plochách platného územního plánu Z51, Z52 a P5 (v dokumentaci změny č. 1 označeny Z51a. Z51b, Z52 a P5) realizací
komunikace „Nová průběžná“ a požadujeme, aby byla zástavba v
těchto plochách nadále podmíněna realizací celé komunikace
“Nová průběžná“ – tedy zároveň veřejně prospěšnými stavbami
WD5 i WD6.
ODŮVODNĚNÍ:
Jsem majitelkou pozemku parc. č. 106/131 v k.ú. Brnky, okr.
Praha-východ – Zahrada o výměře 895 m2.
Pozemek jsem koupila v roce 2004 za účelem výstavby rodinného domu. Investovala jsem nemalé prostředky do podílu na výstavbě místní komunikace, obnově přístupové komunikace či na
výstavbě veřejného osvětlení.
V roce 2006 jsme tuto komunikaci par.č. 106/98 a 106/99 kolaudovali.
Pozemek je tedy již více jak 10 let zasíťován a připraven k výstavbě rodinného domu.
Mnozí mí sousedé stihli požádat o stavební povolení a dnes již
bydlí. Mě územní plán z roku 2006 již zařadil do etapizace.
V územním plánu z roku 2006 byla etapizace nařízena na všechny rozvojové lokality v obci.
Tato etapizace byla stanovena i pro plochy Z51a, Z 51b a Z52
[tehdy označené jako BC11, BC12).
Vypuštěním podmíněnosti zástavby v zastavitelných plochách
platného územního plánu Z51, Z52 a P5 (v dokumentaci změny
č. 1. označeny Z51a. Z51b, Z52 a P5) realizací komunikace „Nová průběžná“ je diskriminační a v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.

Kateřina Josefusová,
Nám. Jana Husa 3,
250 66 Zdiby
(č. 42; D 15. 8. 2018;
čj. 2489/18)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordina-

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
ci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení na
funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše ze-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá

mědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, vý-
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

klad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Rostislav Kačer,
Vilová 90, 250 66 Zdiby
(č. 43; D 18. 7. 2018;
čj. 2207/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Žádám tímto o projednání mé námitky do aktuální změny č. 1
Územního plánu obce Zdiby. Jedná se o pozemek parc. č. 67/17,
k. ú. Brnky, obec Zdiby - druh pozemku zahrada.
Žádám o změnu v textové a výkresové části změny č. 1 Územního plánu obce Zdiby.
Pozemek p. č. 67/17 je z jedné části zařazen do plochy BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské, z druhé části je
zařazen do plochy RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci.
Historické začlenění části pozemku do RI mělo asi opodstatnění
vzhledem o okolní zástavbě rekreačními objekty. V okamžiku,
kdy v rámci změny vlastnictví a dělení pozemků došlo ke sjednocení pod jedno parcelní číslo, je potřeba tuto skutečnost zohlednit.
Plánuji stavební úpravy RD č. p. 275, st. p. 433, k. ú. Brnky a
současně s tímto stavebním záměrem bych rád vybudoval příjezd
k RD vč. garáže z ul. V Údolí, což je bohužel právě část plochy
zařazená v RI. Pozemek je pod jedním parcelním číslem, dokonce i pod společným oplocením. V KN druh pozemku – zahrada Členění jednoho pozemku do dvou různých využitelností
není nejšťastnější. Na základě současného, a hlavně budoucího
využití pozemku je navrhovaná změna logickým vyřešením
současného stavu, jelikož část označená nyní v ploše RI je jedinou možností k vybudování garáže k RD i přístupu k RD.
Navrhovanou změnou nedojde k žádnému ovlivnění okolních pozemků, jakýkoli negativní dopad lze vyloučit.
Jako podklad přikládám situaci s vyznačením požadované změny
– t. j. část pozemku p. č. 67/17 označenou jako RI zařadit do
BI.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 67/17,
k. ú. Brnky, nebyl předmětem řešení
návrhu Změny č. 1, a proto v souladu
s § 55 odst. 6 stavebního zákona nelze
uplatňovat námitku k něčemu, co nebylo návrhem Změny č. 1 měněno,
protože změna ÚP se zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měněných částí a u pozemku parc. č. 67/17
k žádné změně nedošlo.

Rostislav Kačer,
Vilová 90, 250 66 Zdiby
(č. 44; D 13. 8. 2018;
čj. 2427/2018)

Oprava zřejmých nesprávností
Jedná se o jeden pozemek p. č. 67/17 s dvojím využitím dle
platného ÚP Obce Zdiby – pozemek je z jedné části zařazen do
plochy BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské, z

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou žádost o opravu
zřejmých nesprávností z opatrnosti ja-
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
druhé části je zařazen do plochy RI – plochy staveb pro rodinnou
rekreaci.
Odůvodnění mé žádosti:
Historické začlenění části pozemku do RI mělo asi opodstatnění
vzhledem o okolní zástavbě rekreačními objekty. V okamžiku,
kdy se na pozemku nachází stavba rodinného domu a v rámci
změny vlastnictví a dělem' pozemků došlo ke sjednocení pod jedno parcelní číslo, je potřeba tuto skutečnost zohlednit a napravit! Plánuji stavební úpravy RD č. p. 275, st. p. 433, k. ú. Brnky
a současně s tímto stavebním záměrem bych rád vybudoval příjezd k RD vč. garáže z ul. V Údolí, což je bohužel právě část plochy zařazená v RI. Pozemek je pod jedním parcelním číslem,
dokonce i pod společným oplocením. V KN druh pozemku – zahrada. Na základě současného, a hlavně budoucího využití pozemku je „oprava zřejmých nesprávností“ logickým vyřešením
současného stavu, jelikož část označená nyní v ploše RI je jedinou možností k vybudování garáže k RD i budoucího přístupu k
RD.
Navrhovanou opravou nedojde k žádnému ovlivnění okolních
pozemků, jakýkoli negativní dopad lze vyloučit
Z výše uvedených důvodů žádám o projednání mé žádosti o
„Opravu zřejmých nesprávností“ Radou Obce Zdiby a na zasedání Zastupitelstva Obce Zdiby, abych mohl tento stav uvést v
rámci zápisu v KN do souladu se skutečností
Jako podklad přikládám situaci s vyznačením úpravy v rámci
opravy zřejmých nesprávností.
– t.j. část pozemku p. č. 67/17 označenou jako RI opravit na
využití BI.

ko námitku.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 67/17,
k. ú. Brnky, nebyl předmětem řešení
návrhu Změny č. 1, a proto v souladu
s § 55 odst. 6 stavebního zákona nelze
uplatňovat námitku k něčemu, co nebylo návrhem Změny č. 1 měněno,
protože změna ÚP se zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měněných částí a u pozemku parc. č. 67/17
k žádné změně nedošlo. ÚP nelze
opravovat v režimu opravy překlepu
na písemném vyhotovení rozhodnutí
podle správní řádu jako zřejmou nesprávnost, ale pouze cestou pořízením
změny ÚP k níž musí podatel uplatnit
návrh podle § 46 nebo § 55a stavebního zákona.

Tomáš Klinka,
Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Dlouhá 143, 250 66 Zdiby 1. NÁMITKA č. 1
1. Námitka č. 1 nebyla zohledněna.
(č. 45; D 16. 8. 2018;
Zastavitelná plocha Z67 byla na záPozemek – resp. funkční plochu Z67 – TI1 – TECHNICKÁ
čj. 2525/2018)
kladě stanovisek dotčených orgánů
INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR
Jako vlastníci sousedních pozemků a pozemků v blízkosti ploochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy
ochrany) a ochrany přírody a krajichy Z67, k. ú. Přemyšlení, nesouhlasíme se zařazením plochy
Z67, jako veřejné plochy stavby technické infrastruktury „sběr- ny (zásah do krajinného rázu)
ný dvůr“ (TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRuplatněných ke společnému jednání
NÝ DVŮR).
upravena, a to, jak její výměra, tak i
Umístěním sběrného dvora, dojde k narušení pohody bydlení
využití se zařazením této plochy do
vlastníků RD v ulicích Spojovací, Náhorní, Vilové a vlastníků
veřejně prospěšných staveb technirelaxačních objektů v ulici Zahrádkářské.
cké infrastruktury WT8 – sběrný
Jsme si jisti, že sběrný dvůr výrazně změní ráz krajiny a do této
dvůr. Tím byl jednoznačně deklaronezastavěné části obce nepatří. Nehledě na to, že stávající dován veřejný zájem na vytvoření této
plochy a pořizovatel toto řešení popravní situace se tím značně zhorší.
važuje za konečné.
2. Námitka č. 2 byla zohledněna.
2. NÁMITKA č. 2
Pozemek – resp. funkční plocha Z19 – OK – OBČANSKÉ VYPodmínky využití plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízeBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ –
změna regulativ plochy
ní plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19, uvedené v kapitole Af
Nesouhlasíme s úpravou zastavitelné plochy Z19. resp. změnou regulativ této plochy, kde podíl zeleně byl snížen na 20 %
„Stanovení podmínek pro využití
což se významně dotkne těsného sousedství historického centra ploch s rozdílným způsobem
obce a sousedních RD.
využití“ textové části návrhu Změny
Žádáme, aby byl podíl zeleně byl minimálně ve výši 40-45 % a
č. 1 pro veřejné projednání
to tak, aby zeleň tvořila zelenou hranici obce proti halám Go(07/2018) budou vráceny do stavu
odman.
návrhu Změny č. 1 pro společné
Přílohy: 7 listů bez specifikace
jednání (11/2017) – viz Pokyny
(bod VP*1).
Ing. Karel Kolář, MBA,
Za Sokolovnou 92,
50 66 Zdiby

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Námitce se vyhovuje.
Dne 16.6.2012 byl podán návrh na změnu UP, č.j. 815/12 ohled- Odůvodnění: Pozemní komunikace
ně komunikace na pozemku č. 455, která má nově propojit stáva- WD16 komunikace – ul. Formanská
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
(č. 46; D 16. 8. 2018;
čj. 2564/18)

jící komunikaci na ulici Průběžná a uvažovanou komunikací Nová průběžná.
Tento návrh na změnu nebyl do územního zapracován. Například
ve výkresu „11 Zdiby ZUP1 VP 2018-D3 zábory“ je komunikace WD16 opětovně vedena jako kapacitní komunikace.

na pozemku parc. č. 455, k. ú. Zdiby,
bude přeřazena z hlavní místní obslužné komunikace do ostatní místní obslužné komunikace – viz Pokyny (bod
VP*3).

Radim Kosina,
Slavíkova 1581/24,
130 00 Praha 3
(č. 47; D 16. 8. 2018;
čj. 2582/2018)

Připomínka ke změně č. 1 ÚP Zdib
Změnu č. l ÚP Zdib pozemek č. 103/13 k.ú.Brnky, obec Zdiby,
vyjmout z etapizace.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitka vzata na vědomí.
Pozemek parc. č. 103/13, k. ú. Brnky,
není součástí žádné z etap etapizace
stanovené návrhem Změny č. 1
(07/2018).

Ing. Jan Koudelka,
Glowackého 544/11,
181 00 Praha 8
(č. 48; D 15. 8. 2018;
čj. 2473/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Dovoluji si se na Vás obrátit jako vlastník pozemku parc.č. 83/62
k.ú. Přemyšlení, obec Zdiby a dále jako spoluvlastník pozemků
parc.č. 90/66, 83/28, 83/20, 83/21, 98/1 (cesty), vše k.ú. Přemyšlení, obec Zdiby, a to s námitkami v souvislosti se zahájením řízení o změně č. l územního plánu Zdib.
Po seznámení se s dostupnými podklady ke změně č. 1 územního
plánu Zdib vyjadřuji nesouhlas s tím, že Pozemky nebudou dotčeny změnou funkčního využití na „BI – Bydlení v rodinných
domech městské a příměstské“.
Původní oficiálně zveřejněný záměr obce Zdiby ( ) ohledně plánované výstavby v lokalitě s mými výše uvedenými pozemky není současným návrhem změny č. l ÚP realizován, což bohužel
maří můj zájem v obci v dohledné době bydlet a též významně
poškozuje moji investici do mých výše uvedených pozemků. V
této věci bych se současně rád odvolal na deklarovaný dlouhodobý záměr nadřízeného orgánu Městský úřad Klecany / Stavební
úřad Klecany, jenž dvoufázově jednoznačně podpořil změnu citovaných pozemků na stavební parcely svými rozhodnutími ze dnů
10.04.2002 a ze dne 25.03.2005, jejichž fotokopie přikládám, sice souhlasem a umožněním rozparcelování původního pozemku.
Jsme přesvědčen, že navrhovaná změna č. 1 územního plánu
Zdib plně umožňuje výstavbu podmiňující infrastruktury, konkrétně umožňuje přivést přímo k lokalitě s výše uvedenými pozemky novou komunikaci, čímž bude zajištěna její dopravní obslužnost s dostatečnou kapacitou, což vnímám jako hlavní důvod
k dosavadním limitům další výstavby rodinných domů ve zmiňované lokalitě a v obci obecně.
V souladu s ustanovením § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dále navrhuji, aby pozemky, jejichž současné funkční využití je „NZ – plochy zemědělské – orná půda“ byly společně s pozemky:
parc. č. 83/24, 83/50, 83/53, 83/66, 83/82, 83/20 ( cesta ), 83/21 (
cesta), 83/47, 83/48, 83/51, 83/54, 83/57, 83/59, 83/64, 83/67,
83/80, 83/60, 83/79, 83/78, 83/65, 83/62, 83/58, 83/55, 83/52,
83/49 a 83/19 v napojení na pozemky parc. č. 98/1 (cesta), 98/2,
98/3, 98/4, 98/5 a 98/6,
s nimiž tvoří jednolitou územní plochu (lokalitu), začleněny mezi
pozemky s funkčním využitím „BI – Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské“ a aby celá tato lokalita byla zařazena do
etapizace navázané na potřebnou infrastrukturu obce.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 83/62,
k. ú. Přemyšlení, druhem pozemku orná půda, leží ve stabilizované ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) nezastavěného území, která byla takto vymezena již v ÚPO Zdiby schváleném
Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12.
2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo beze
změny i v návrhu Změny č. 1. Změna
využití pozemku parc. č. 83/62 nebyla
požadována Zprávou o uplatňování a
nebyla proto ani předmětem řešení návrhu Změny č. 1, v tomto případě nelze
námitce vyhovět, protože podle § 55
odst. 6 stavebního zákona platí, že se
změna ÚP zpracovává, projednává a
vydává v rozsahu měněných částí a u
pozemku parc. č. 83/62, k. ú. Přemyšlení, se žádné části ÚP Zdib neměnily.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Mgr. Vladislava
Krečmarová,
Ondříčkova 321/22,
30 00 Praha 3
(č. 49; D 16. 8. 2018;
čj. 2546/18)

Námitky proti návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Podávám námitky v tom smyslu, že navrhuji, aby pozemek
parc.č. 58/4 v kat. úz. Brnky v návrhu změny č. 1 územního
plánu Zdib byl co do využití změněn z dosavadního využití RI
– plochy staveb pro rodinnou rekreaci na využití BI – bydlení
v rodinných domech městské a příměstské, tj. aby tento pozemek byl zařazen do ploch určených k zastavění rodinnými domy.
Přesto, že jsem v tomto smyslu opakovaně dávala návrhy na změnu územního plánu zastupitelstvo mému návrhu nevyhovělo (viz.
č.j. 178/15 poř.č. 197 přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva ze dne
9. 11. 2015) a nezahrnulo jej do zadání pro zpracování změny
územního plánu, ani do zprávy o uplatňování územního plánu
Zdib a ani do návrhu vlastního územního plánu. Rozhodnutí o
nevyhovění a nezařazení mého požadavku do územního plánu
bylo odůvodněno tím, že změna by nemohla zahrnovat pouze můj
pozemek parc.č. 58/4 kat. úz. Brnky, ale musela by být pro celé
území, kdy nelze zajistit dostatečnou dopravní infrastrukturu.
S takovým obecným odůvodněním, které nepřihlíží ke specifikům
mého pozemku a odlišnostem od ostatních, nelze souhlasit. V
případě mého pozemku parc.č. 58/4 v kat. úz. Brnky se jedná o
předválečnou parcelu, jednu vůbec z prvních, která zde v r. 1938
v této lokalitě vznikla, o velké výměře cca 3.700 m2. Je třeba říci,
že např. sousední parcela č. 58/3 o mnohem menší výměře, dále i
parcela č. 48/65(66), 48/30, 48/46, které jsou v prudkém obtížně
přístupném svahu jsou již ve stávajícím územním plánu vedeny
jako stavební (využití BI), a řada dalších nedalekých pozemků je
rovněž vedena jako stavební. Jedním z hlavní cílů nového územního plánu by mělo být i odstranění anomálie typu: řada sousedních pozemků v jedné ulici a pouze některé jsou v červené zóně.
Argument, resp. odůvodnění, že nelze zajistit dostatečnou dopravní infrastrukturu je pouze obecný pro celou část daného území. Nerozlišuje a nezohledňuje konkrétní situaci jednotlivých pozemků.
Např. je zde velké množství malých cca 400 m2 velkých pozemků, které jsou obtížně přístupné úzkými uličkami na jedno průjezdné auto. Nicméně i řada těchto malých pozemků s přístupovou komunikací pouze na úzký průjezd jednoho automobilu je v
územním plánu již zařazena do BI. Např. parc.č. 67/135, 67/123,
62/111,67/74.
Na druhé straně pozemky přístupné z ulice Na Výhledu, zejména
v přední části této ulice (kde je umístěn i můj pozemek parc.č.
58/4) jsou dostatečným způsobem dobře dopravně přístupné z této ulice Na Výhledu, která svojí šíří více jak 6 m umožňuje i parkování automobilů.
O dostatečné přístupnosti svědčí i skutečnost, že převážná většina
staveb na pozemcích v ulici Na Výhledu je užívána ke každodennímu bydlení, a provoz na přístupové komunikaci je ráno a k večeru zvýšený, přičemž tato komunikace slouží i v tomto zvýšeném provozu bez jakýchkoliv problémů.
Jsem přesvědčena, že tato přístupová komunikace, a to v celé délce, tj. od Přemyšlení, také splňuje technické požadavky dle normy na přístupovou a obslužnou komunikaci.
Tomuto faktu svědčí i to, že i pozemky označené v návrhu územního plánu jako Z 120, a dále i celé velké území, označené v návrhu územního plánu jako Z 57 a Z 56a, Z 56b, Z 56 c, Z 56 d,
které je nedaleko mého pozemku a má naprosto stejné dopravně
přístupové podmínky po téže komunikaci je v návrhu územního
plánu označeno jako území BI určené k zastavění – bydlení v rodinných domech městské a příměstské.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 58/4, k.
ú. Brnky, s druhem pozemku
„zahrada“ v zastavěném území ve stabilizované ploše staveb pro rodinnou
rekreaci (RI-stav) byl takto zařazen již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib účinný od
28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i
v návrhu Změny č. 1. Pozemek parc. č.
58/4, k. ú. Brnky, nebyl zařazen do zastavitelné plochy bydlení v rodinných
domech městské a příměstské (BI-návrh), jak bylo požadováno v návrhu
podatele čj. 178/15 ze dne 27. 1. 2015
na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib pod
poř. č. 197, kterému však Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením
č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015 nevyhovělo. Změna využití pozemku parc. č.
58/4 nebyla požadována Zprávou o
uplatňování a nebyla proto ani předmětem řešení návrhu Změny č. 1 Projektantem, v tomto případě nelze námitce vyhovět, protože podle § 55 odst.
6 stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává v
rozsahu měněných částí a u pozemku
parc. č. 58/4, k. ú. Brnky, se žádné části ÚP Zdib návrhem Změny č. 1 neměnily.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Nezařazení mého pozemku parc.č. 58/4 do BI území určeného k
zastavění, kdy sousední a jiné pozemky v naprosto stejné, či přístupově dokonce horší situaci zařazeny do BI území určeného k
zastavění jsou porušuje zásadu rovného postavení občanů.
Proto podávám námitku, kdy požaduji,
aby pozemek parc.č. 58/4 v kat. úz. Brnky byl v návrhu územního plánu Zdib, pokud jde o využití označen jako BI - bydlení v rodinných domech městské a příměstské, tj. aby tento pozemek byl zařazen do ploch určených k zastavění rodinnými
domy.
Tj., aby tento pozemek byl v návrhu územního plánu změněn
z dosavadního využití RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci na využití BI – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské.
Důvodem je můj zájem na odpovídajícím a plnohodnotném využití pozemku, který je v této lokalitě o zcela výjimečné rozloze.
Ing. Věra Krejcarová,
Habrová 145, 250 66
Zdiby;
Martin Stejskal,
Lublaňská 1298/3,
20 00 Praha 2;
Daniela Klusáčková,
J. Kámena čp. 1,
250 66 Zdiby
(č. 50; D 16. 8. 2018;
čj. 2517/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
A) STÍŽNOST NA NEZÁKONNOST.
Pořizovatel pravděpodobně zcela záměrně svolal veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib na období kulminace letních
školních prázdnin od 16:00 hod., a to do naprosto nevyhovující
velmi malé místnosti ve Společenském domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby, kde t.č. nebyly splněny základní hygienické předpoklady pro účast veřejnosti.
Na veřejné projednání se dostavila veřejnost v počtu výrazně převyšujícím kapacitu místa konání, pročež část veřejnosti ani nemohla být přítomna v předmětné místnosti, kde mělo projednání
probíhat. Navíc, hygienické podmínky na místě samém byly zcela
nepřípustné, když počet osob uvnitř místnosti zcela převyšoval
možnosti daného místa a teplota vzduchu dosahovala hodnoty až
40 °C.
Z těchto důvodů nebyly pořizovatelem splněny zákonné podmínky pro konání veřejného projednání, které tak platně neproběhlo,
neboť nedošlo k žádnému věcnému veřejnému projednání změny
č. 1 ÚP Zdib včetně vyhodnocení SEA zejména po obsahové
stránce, ani veřejnost nebyla seznámena s jakýmikoli informacemi týkajícími se návrhu změny č. 1 ÚP Zdib.
Zásadně odmítáme prohlášení pana místostarosty Žáčka, že veřejné projednání proběhlo, bylo řádně zahájeno a ukončeno a že
se nic neřešilo je vina občanů, kteří neměli o projednání zájem.
My i ostatní jsme přišli na veřejné projednání, i když byly mimořádné klimatické podmínky a s plnou vážností a odpovědností
jsme chtěli být účastni projednání pro každého občana tak zásadní věci, jako je změně ÚP. Bohužel podmínky k tomu rozhodně
nebyly ani ochota je vytvořit. Jediné, co se mělo, za každou cenu
prohlásit veřejné jednání za proběhlé a pokusit se změnu schválit
tak, jak informoval starosta, ještě na zářijovém zasedání zastupitelstva, tj. těsně před komunálními volbami. To považujeme již
za neslušnost, protože tak závažný dokument by si už mělo
schválit či neschválit nové zastupitelstvo.
Z důvodu opatrnosti pro případ, že by pořizovatel měl i přes shora uvedené za to, že veřejné projednání proběhlo, podáváme tyto
námitky a připomínky, jak uvedeno níže, a to s výhradou dalšího
doplnění v návaznosti na výsledky a zjištění z veřejného projednání návrhu, které musí být pořizovatelem, jako nezbytná podmínka zákonnosti celého procesu pořizování změny č. 1 ÚP
Zdib, svoláno opakovaně a zákonně a řádně provedeno.
B) NÁMITKY.
1) Jsme vlastníky následujících nemovitostí (zámecký areál
Zdiby):
· parc.č. 18/1 - špýchar s dvorem

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
·
·
·
·

parc.č. 436 - zámek
parc.č. 18/2 - pivovar
parc.č. 20 - rybník
parc.č. 21 - park
vše v k.ú. Zdiby, obec Zdiby, zapsaných na LV č. 2780.
Nesouhlasíme se snížením koeficientu zeleně ze 40% na 20%
na ploše Z19.
Odůvodnění:
V návrhu pro společné jednání byl vyšší koeficient zeleně srozumitelně odůvodněn, a to z důvodu, že v sousedství s plochou Z19
se nacházejí dva areály nemovitých kulturních památek (kostel
Povýšení sv. Kříže a zámek Zdiby) a proto je třeba v rámci plochy Z19 zajistit dostatečný pás izolační zeleně, aby nedošlo k výraznému narušení a znehodnocení charakteru prostředí výše uvedených památek. K tomu se nakonec i vyjádřil MěÚ Brandýs nad
Labem a ve Vyjádření z 8.2.2018 z hlediska památkové péče dal
souhlas se stanovenými podmínkami prostorového uspořádání
plochy Z19, především s minimálně 40% zeleně a její situování
při jižní a západní hranici plochy. Úpravu koeficientu na základě
pokynu pořizovatele č. SJ-III 7 s odůvodněním nerovným přístupem k regulaci ploch zcela odmítáme, protože to považujeme za
účelové a zcela nesmyslné. Nelze přeci k plochám přistupovat šablonovitě, ale každou plochu je třeba vyhodnocovat individuálně.
Jinak se ztotožňujeme s názorem MěÚ Brandýs n. L., orgán státní
památkové péče, že plocha Z19 se svým využitím je s ohledem na
její umístění v blízkosti kulturních památek řešena nevhodně a
necitlivě. V roce 1993, kdy předmětný pozemek koupila firma
Mazda se záměrem zde vybudovat své reprezentativní sídlo, byl
pohled na území prosté současných skladových areálů zcela jiný.
Po 12 letech platnosti současného ÚP obce by bylo vhodné přemýšlet o jeho aktualizaci z pozice současných potřeb a problémů
v území. Jinak kromě procenta zeleně v lokalitě Z19 si myslíme,
že by měl být v regulativech stanoven i objem objektů ve vztahu
k blízké zástavbě obce a stanovení maximální výšky objektů by
mělo být stanoveno odpovědněji.
Plocha Z19 není ve výkresové části vyznačena jako plocha změny. Požaduje se doplnit.
2) Jsme spoluvlastníky nemovitosti parc.č. 38 - rybník v k.ú. Zdiby, zapsané na č. LV 2844.
Nesouhlasíme s výjimkou z etapizace, tj. podmínkou výstavby
Nové Průběžné, pro plochy Z51a, Z51b, P5 a Z52.
Odůvodnění:
Plochy Z51a, Z51b, P5 a Z52 jsou pro výstavbu více jak 50 rodinných domů. Bez existence Nové Průběžné se nárůst dopravy
přenese beze zbytku na již více jak 12 let přetíženou Průběžnou
(12 let platí ÚP obce a stím i etapizace). Větším problémem pro
Průběžnou než osobní vozidla je těžká stavební technika. Historická ulice, která vyhovovala provozu žebřiňáků nemůže splňovat
požadavky pro současný provoz. To nakonec potvrzuje Dopravně
bezpečnostní studie zpracovaná SINPPS s.r.o., z roku 2016, která
navrhuje i nutná opatření na zlepšení stavu.
Těleso komunikace 111/2424 - Průběžná tvoří hráz rybníku, který je v našem spoluvlastnictví. Hráz rybníku je z návodní strany
historicky zpevněna obkladem z lomového kamene. Vzhledem k
letité neúdržbě a deformacím tělesa komunikace - hráze neúměrným provozem je zde ohrožena nejen bezpečnost provozu na této
komunikaci, ale ohroženo i vlastní vodní dílo. V dávné minulosti,
kdy provoz nebyl zdaleka tak velký jako dnes, byla narušená kamenná propust v hrázi nahrazena vloženým ocelovým potrubím s
obetonováním. Potrubí i vlastní komunikace vykazuje deformace
z přetížení především na návodní straně.

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
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Z pozice účastníků provozu na této komunikaci namítáme, že další navyšování provozu považujeme za krajně nezodpovědné, a to
jak z pohledu bezpečnosti provozu (přilehlá ZŠ, MŠ, hřiště u sokolovny), tak i z pohledu výrazného zhoršení životního prostředí.
V případě, že by se výstavba na výjimku povolila, byl by problém
jí zastavit nebo omezit, až by se opakovalo to, co už se v minulosti stalo a bylo důvodem pro určení etapizace. Narušování statiky okolních nemovitostí z otřesů projíždějících těžkých vozidel.
Tím mimochodem trpí i vlastní vozovka, která není na tak těžký
provoz přizpůsobena třeba i tím, že není řádně odvodněna.
3) Jsme spoluvlastníky mimo jiné pozemků parc.č. 25/28, 25/33,
53/22, 53/33, 53/34, 53/169 a 53/216, vše v k.ú. Zdiby.

a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Nesouhlasíme se zákresem vedení inženýrských sítí ve výkre- Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Zákres vedení inženýrsové příloze B.4 Vodní hospodářství.
Odůvodnění:
ských sítí bude ve výkresu B.4 Vodní
Úkolem 1. změny územního plánu mělo být mimo jiné i uvedení hospodářství grafické části návrhu
stavu do souladu se skutečností. V příloze č. 1 a č. 2 našich námi- Změny č. 1 upraven dle příloh námitky
tek jsme vyznačili nesoulad se skutečným stavem a požadujeme, – viz Pokyny (bod VP*4).
aby trasy stávajících vedení především na pozemcích v našem
vlastnictví byly zakresleny správně. Jako vlastníci zámeckého
areálu, který sousedí s ulicí J. Kámena také namítáme, že splašková kanalizace v části ulice okolo kostela neexistuje, nepodchází pod silnicí II/608 a podle nedávného vodohospodářského povolení by realizace kanalizace měla být tlaková a ne gravitační,
jak je zakresleno.
4) Jsme spoluvlastníky pozemků parc.č. 53/37 a 57/1, oba v k.ú.
Zdiby.
Nesouhlasíme se zákresem meliorací ve výkresové příloze D.3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podkladem pro zákres
Výkres záborů půdního fondu.
meliorací uvedených na výkresu D.3
Odůvodnění:
Výše uvedené pozemky nám byly vráceny v rámci restitucí před Výkres záborů půdního fondu grafické
28 lety. My jsme žádné meliorace na pozemcích nerealizovali,
části odůvodnění jsou územně analytiani jsme žádnou melioraci s pozemky nepřevzali. Na základě do- cké podklady pořizované úřadem
tazu u pamětníka pana Tůmy, který bydlí hned pod pozemkem
územního plánování, Městským úřaparc.č. 53/37 a je ve Zdibech od roku 1964, zda byla na pozemku dem Brandýs nad Labem-Stará Bolenějaká meliorace prováděna, tak odpověděl, že o ničem takovém slav, které jsou podkladem pro zpraneví.
cování návrhu Změny č. 1, a mají pouJestliže by měla někdy být meliorace provedena na výše uvedeze hodnotu historické informace z dob,
ných pozemcích, i když je to nepravděpodobné, protože pozemky kdy se meliorace evidovaly, a proto
jsou svažité a neleží v údolní nivě, tak by dílo bylo starší jak 54 z výkresu D.3 odstraněny nebudou.
let. To už je dávno po její životnosti, a navíc není zajištěna její
funkce zánikem objektů, které jsou její nutnou součástí, jako je
např. recipient, kam by voda z meliorace měla odtékat.
Požaduje se. aby zákres meliorace na pozemcích v našem vlastnictví byl odstraněn nebo aby byl předložen důkaz o existenci
meliorace schopné plnit svou funkci.
5) Jsme spoluvlastníky pozemků mimo jiné parc.č. 53/169 a
53/170, oba v k.ú. Zdiby.
Nesouhlasíme se změnou, která se týká dopravní infrastruktu- Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Jednotlivé přípojné kory, a to v část WD5.
Odůvodnění:
munikace na komunikaci WD5 „Nová
Návrh 1. ZÚP neřeší připojení lokality rodinných domků „Pod
Průběžná“ se nezakreslují, tyto zákrecelnicí" na komunikaci „Nová Průběžná". Při koordinaci se zásy jsou pod podrobností grafické části
měrem Tesco na pozemku parc.č. 53/40 bylo připojení navrženo návrhu Změny č. 1 zpracovávané
komunikací umístěnou mezi pozemky parc.č. 53/166 a 53/168 a v měřítku 1 : 5000.
to zejména z důvodu dostatečné vzdálenosti od kruhové křižovatky NovéPrůběžné s Pražskou. Požaduje se doplnit.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
6) Jsme spoluvlastníky pozemků parc.č. 53/34, 53/159, 53/169 a
53/170, vše v k.ú. Zdiby.
Nesouhlasíme se založením lokálního biokoridoru LBK 5 v
plochách Z40a a Z40b v navržených parametrech.
Odůvodnění:
V návrhu 1. ZÚP je navržen lokální biokoridor LBK 5 v plochách Z40a a Z40b v šířce min. 15 m. Sice to na papíře vypadá
pěkně, ale řešit biokoridor podél místní páteřní komunikace nepovažujeme za rozumné řešení. Pro zvěř ani odpočinek občanů to
rozhodně bezpečné ani zdravé nebude. Náročné to bude na údržbu a úklid, což nadměrně zatíží rozpočet obce. Navrhujeme komunikaci řešit alejovou oboustrannou výsadbou s doplněním komunikace „Nová Průběžná" o cyklostezku. Nakonec rozvoj cyklostezek je i úkolem ÚP obce Zdiby. Uvolněným plochám dát
vhodnější způsob využití, např. SV - plochy obytné smíšené venkovské. To by pomohlo zreálnit existenci Nové Průběžné a zároveň zajistit potřebnou zeleň na soukromých pozemcích bez nákladů obce na jejich údržbu.
Jsme toho názoru, že velkoryse, ale bohužel nepromyšleně navržená zeleň v ÚP obce zůstane jen vizí, protože obec nemá předpoklady ani pro výkup pozemků, ani pro následnou realizaci. To
bohužel platí i pro realizaci Nové Průběžné, která bez doprovodné zástavby jen těžko vznikne. Důkazem toho je stav po 12 letech
platnosti ÚP.
C) PŘIPOMÍNKY.
1) Zachovat kruhové křižovatky z platného ÚP obce v úsecích
označených WD 5, WD 6 a WD 8. Důvodem je vyšší bezpečnost
těchto křižovatek na tomto typu komunikací pro účastníky silničního provozu.
2) V kapitole Af. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v Textové části v Doplnění se mimo jiné
uvádí: „Zpevněné plochy bez staveb vystupujících nad terén a
podzemní stavby se nezapočítávají". Navrhuje se doplnit všude
buď minimální procento zeleně z celkové plochy pozemku anebo
maximální procento zpevněných ploch z celkové plochy pozemku. Může totiž nastat případ, že zahrada bude jedna velká zpevněná plocha, což by mohlo být v rozporu i s tím, že srážkové vody mají být likvidovány na vlastním pozemku.
3) Textová část 1. ZÚP: Bl, ad.3) Přípustné funkce: Doplňuje se:
chaty, rekreační domky a chalupy - pouze stávající. Jestliže jsou
plochy označené Bl a jsou na tom rekreační objekty, tak by se
tímto legalizovalo něco, co neodpovídá skutečnosti a dávala by
se tak někomu výhoda možnosti výstavby RD místo chaty bez
podmínky etapizace. Přitom změna má za povinnost dát věci do
souladu se skutečností, tzn. v tomto případě přemalovat pozemek
z červené na oranžovou. Viz. například pozemek parc.č. 89/2 s
rekreačním objektem č. ev. 218 v k.ú. Brnky.
4) Textová část 1. ZÚP: Rl, ad.3) Přípustné funkce: Doplňuje se:
rodinné domy-pouze stávající. Jestliže došlo k chybám při zákresu v platném ÚP, tak je povinností to dát do souladu se skutečností a opravit to, tj. přemalovat pozemky z oranžové na červenou. Nelze ale tímto případně legalizovat nepovolenou přestavbu rekreačních objektů na rodinné domy v době platnosti
ÚP obce.
5) V návrhu ZÚP pro společné jednání bylo u ploch OK - komerční zařízení plošně rozsáhlá v Základních podmínkách prostorového uspořádání v doplnění uvedeno 30% zeleně pro ostatní
plochy vyjma Z19. V návrhu ZÚP pro veřejné projednání je procento zeleně sníženo na 20%. S odkazem na naši námitku B.l
vztahující se k problematice stanovování procenta zeleně pro ta-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení lokálního biokoridoru LBK5 ÚSES v plochách zeleně Z40a a Z40b je dáno platným ÚP
Zdib a v návrhu Změny č. 1 bylo provedeno pouze jejich systematické
označení v souvislosti s ostatními plochami zeleně. Jeho trasa a šířkové uspořádání zůstalo beze změn dle ÚP
Zdib. Nelze uplatňovat námitky k těm
částem ÚP Zdib, které nebyly návrhem
Změny č. 1 změněny.

Připomínky pod body 1 až 5 nebyly
akceptovány.
Jejich akceptovány by znamenalo zásah do návrhu Změny č. 1, jehož řešení bylo projednáno ve fázi společného
jednání, každý měl možnost k němu
uplatnit připomínky a pořizovatel jej
považuje za ukončený. Predikce něčeho, co by mohlo nastat po účinnosti
změny č. 1, je spíše spekulace o stavu,
který nerespektuje právní řád.

– 136 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Bod 12 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
kovéto využití ploch, upřednostňujeme vyšší procento zeleně tj.
30% na zmírnění negativního dopadu na ŽP.
SEA
a) Je zde bagatelizován vliv zrušení etapizace pro lokalitu Z51a,
Z51b, P5 a Z52 na životní prostředí v obci. Ve výše jmenovaných lokalitách se umožní výstavba více jak 50 RD. V dokumentaci SEA se uvádí, že změnou dojde k navýšení počtu obyvatel o cca 47 a porovnává se to s celkovým počtem obyvatel
3.500 s tím, že nárůst je zanedbatelný. Jednak k navýšení obyvatel dojde k výrazně vyššímu, jestliže se do toho zahrnou i
další zastavitelné plochy uvedené ve změně nad rámec současně zastavitelných ploch a jednak to porovnávat s celkovým
počtem obyvatel je v našem případě nepatřičné a zavádějící.
Zásadním problémem je v dopadu na ŽP a bezpečnost občanů
v období výstavby, kdy na již před 12 lety prohlášenou dopravně přetíženou Průběžnou se povolí bez jakéhokoli opatření doprava těžké stavební techniky a dalších pendlujících vozidel
stavebních firem, zajišťujících výstavbu. Tento dopad nebyl
vůbec vypořádán, což považujeme za zásadní chybu pro posouzení navržené koncepce z vlivu na ŽP.
b) Změna procenta zeleně ze 40% na 20% na ploše Z19 ve vyhodnocení SEA se zcela opomíjí. Přitom z vyjádření Ing. Kašparové z KÚSK, ochrana ovzduší a Bc. Volné z MěÚ Brandýs
n. L., památková péče se 40 % zeleně vyžaduje. Z hlediska ŽP
lze obě stanoviska považovat za zásadní a oprávněná.
c) Uvádí se, že zábor nově zastavitelných ploch ZPF bude kompenzován zrušenými plochami zástavby. Přitom se uvádí a počítá, že navráceny do ZPF budou i plochy pod plánovanou trasou SOKP. Na základě stanovisek ke ZÚP, a to Ministerstva
dopravy a KÚSK, ochrany ZPF, nebyl udělen souhlas se zápočtem těchto ploch do kompenzací, což v textové části návrhu ZÚP bylo respektováno, ale ve vyhodnocení SEA se tak neděje. Vyhodnocení dopadu na ŽP z pohledu ZPF tak vychází
výrazně lépe, než jak by mělo.
d) Plocha Z67 – sběrný dvůr. Návrh umístění je na orné půdě s
bonitou č. l. Vyjmutí ze ZPF by mělo dojít na základě prokázání veřejného zájmu. Ve vyjádření KÚSK, ochrana ZPF se konstatuje, že navržená plocha pro SD o výměře 4,0178 ha nemá
opodstatnění. Nakonec byla odsouhlasena plocha o výměře
1,66 ha. Tady zaráží to, že jestliže má někdo představu o záměru sběrného dvora, kterou by měl mít alespoň ve formě studie,
tak mu nevadí, že požadovaná plocha se zmenší o více jak polovinu. Naskýtá se otázka, co tam tedy mělo být a co tam po
snížení plochy nebude a čemu to doopravdy má sloužit. I plocha 1,66 ha je nadměrečná pro potřeby sběrného dvora obce
Zdiby. Jen pro informaci, současný sběrný dvůr je na pozemku
parc.č. 374/5 o výměře 2.402 m2 a využívá se ani ne z poloviny (příloha č. 3). Podezřelé je i to, že pozemek není ve vlastnictví obce, i když obec pozemky má. Mělo by se nejdříve vyhodnotit možné umístění na pozemcích obce a pokud možno
blíže občanům. Argumentace, že pozemek je dobře dostupný z
hlavní silnice 11/608 dál od občanů spíš ukazuje na to, že sběrný dvůr nemá složit jenom na ukládání odpadu od občanů
obce. Zvláštní podmínky stanovené pro tuto plochu Til to jen
podporují a to tím, že koeficient zastavění i výšková hladina se
má řešit individuálně. Z hlediska ochrany ŽP je lokalita Z67
pro jakoukoli zástavbu zcela nevhodná, protože kromě toho,
že se jedná o ZPF nejlepší kvality, tak je v příkrém rozporu
s kapitolou v textové části návrhu ZÚP Ale. Uspořádání
krajiny. Zvýše uvedeného je i nejasné konečné využití plochy.

Připomínky pod písmeny a) až e) vzaty na vědomí.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018,
bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování,
čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
2016, a ve stanovisku ke společnému
jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
e) S odkazem na část ad) A našeho podání (Stížnost na nezákonnost) a Stanovisko KÚSK (Ing. Vrňatové) dle zákona č.
100/2001 Sb., orgánu posuzování vlivů na ŽP, je podmínka
vydání stanoviska SEA bez řádného projednání s veřejností v
rozporu se zákonem. Vyhrazujeme si právo doplnění připomínek k dokumentaci SEA v návaznosti na výsledky a zjištění z
veřejného projednání návrhu, které musí být pořizovatelem, jako nezbytná podmínka zákonnosti celého procesu pořizování
změny č. 1 ÚP Zdib svoláno opakovaně a zákonně a řádně provedeno.
Závěr: Dokumentace SEA má vážné nedostatky tím, že nedostatečně nebo vůbec nevyhodnocuje vlivy koncepce 1. ZÚP ve
vztahu k životnímu prostředí. Navrhujeme proto, aby dokumentace byla vrácena k přepracování.
Přílohy: dle textu
Jan Kobr,
U Třešňovky 1795/2,
182 00 Praha 8
(č. 51; D 16. 8. 2018;
čj. 2531/18)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Nesouhlasím s vypuštěním podmíněnosti zástavby v zastavitelných plochách platného územního plánu Z51, Z52 a P5 (v dokumentaci změny č. 1. označeny Z51a. Z51b, Z52 a P5) realizací
komunikace „Nová průběžná“ a požaduji, aby byla zástavba v
těchto plochách nadále podmíněna realizací celé komunikace
“Nová průběžná“ – tedy zároveň veřejně prospěšnými stavbami
WD5 i WD6.
ODŮVODNĚNÍ:
Jsem majitelem pozemku parc. č. 106/126 vk.ú. Brnky, okr. Praha-východ – Zahrada o výměře 839 m2.
Pozemek jsem koupil v roce 2004 za účelem výstavby rodinného
domu. Investoval jsem nemalé prostředky do podílu na výstavbě
místní komunikace, obnově přístupové komunikace či na výstavbě veřejného osvětlení.
V roce 2006 jsme tuto komunikaci par.č. 106/98 a 106/99 kolaudovali.
Pozemek je tedy již více jak 10 let zasíťován a připraven k výstavbě rodinného domu.
Mnozí mí sousedé stihli požádat o stavební povolení a dnes již
bydlí. Mě územní plán z roku 2006 již zařadil do etapizace.
V územním plánu z roku 2006 byla etapizace nařízena na
všechny rozvojové lokality v obci.
Tato etapizace byla stanovena i pro plochy Z51a, Z 51b a Z52
(tehdy označené jako BC11, BC12).
Vypuštěním podmíněnosti zástavby v zastavitelných plochách
platného územního plánu Z51, Z52 aP5 (v dokumentaci změny č.
1. označeny Z51a. Z51b, Z52 a P5) realizací komunikace „Nová
průběžná“ je diskriminační a v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.

Růžena Krylová,
Dlouhá 142, 250 66 Zdiby
(č. 52; D 16. 8. 2018;
čj. 2512/18)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
1. NÁMITKA č. 1
1. Námitce č. 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha
Pozemek – resp. funkční plocha Z67 – TI1 – TECHNICKÁ INZ67 byla na základě stanovisek doFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR
Jako vlastníci sousedních pozemků a pozemků v blízkosti plochy
tčených orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy ochrany) a ochraZ67, k.ú. Přemyšlení, nesouhlasíme se zařazením plochy Z67.
jako veřejné plochy stavby technické infrastruktury „sběrný
ny přírody a krajiny (zásah do krajinného rázu) uplatněných ke spo-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
dvůr“ (TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ
lečnému jednání upravena, a to, jak
DVŮR)
její výměra, tak i využití se zařazeUmístěním sběrného dvora, dojde k narušení pohody bydlení
ním této plochy do veřejně prospěšvlastníků rodinných domů v ulicích Spojovací, Náhorní, Vilové a
ných staveb technické infrastruktuvlastníků relaxačních objektů v ulici Zahrádkářské.
ry WT8 – sběrný dvůr. Tím byl jedJsme si jisti, že sběrný dvůr výrazně změní ráz krajiny a do této
noznačně deklarován veřejný zájem
nezastavěné části obce nepatří. Nehledě na to, že stávající dona vytvoření této plochy a pořizovapravní situace se tím značně zhorší.
tel toto řešení považuje za konečné.
2. NÁMITKA č. 2
2. Námitce č. 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití ploPozemek – resp. funkční plocha Z19 – OK – OBČANSKÉ VYchy OK – občanské vybavení – koBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ –
merční zařízení plošně rozsáhlá zazměna regulativ plochy
stavitelné plochy Z19, uvedené v kaNesouhlasíme s úpravou zastavitelné plochy Z19, resp. změnou
pitole Af „Stanovení podmínek pro
regulativ této plochy, kde podíl zeleně byl snížen na 20 % což se
využití ploch s rozdílným způsobem
významně dotkne těsného sousedství historického centra obce a
využití“ textové části návrhu Změny
sousedních rodinných domů.
č. 1 pro veřejné projednání
Žádáme, aby byl podíl zeleně byl minimálně ve výši 40-45% a to
(07/2018) budou vráceny do stavu
tak, aby zeleň tvořila zelenou hranici obce proti halám Goodman.
návrhu Změny č. 1 pro společné
jednání (11/2017) – viz Pokyny
(bod VP*1).
Jan Ksandr,
Nušlova 1, 155 00 Praha 5
(č. 53; D 16. 8. 2018;
čj. 2552/18)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Nesouhlasím s vypuštěním podmíněnosti zástavby v zastavitelných plochách platného územního plánu Z51, Z52 a P5 (v dokumentaci změny č. 1. označeny Z51a. Z51b, Z52 a P5) realizací
komunikace „Nová průběžná“ a požaduji, aby byla zástavba v
těchto plochách nadále podmíněna realizací celé komunikace
“Nová průběžná“ – tedy zároveň veřejně prospěšnými stavbami
WD5 i WD6.
ODŮVODNĚNÍ:
Jsem majitelem pozemku parc. č. 106/121 vk.ú. Brnky, okr. Praha-východ – Zahrada o výměře 700 m2.
Pozemek jsem koupil v roce 2004 za účelem výstavby rodinného
domu. Investoval jsem nemalé prostředky do podílu na výstavbě
místní komunikace, obnově přístupové komunikace či na výstavbě veřejného osvětlení.
V roce 2006 jsme tuto komunikaci par.č. 106/98 a 106/99 kolaudovali.
Pozemek je tedy již více jak 10 let zasíťován a připraven k výstavbě rodinného domu.
Mnozí mí sousedé stihli požádat o stavební povolení a dnes již
bydlí. Mě územní plán z roku 2006 již zařadil do etapizace.
V územním plánu z roku 2006 byla etapizace nařízena na
všechny rozvojové lokality v obci.
Tato etapizace byla stanovena i pro plochy Z51a, Z 51b a Z52
(tehdy označené jako BC11, BC12).
Vypuštěním podmíněnosti zástavby v zastavitelných plochách
platného územního plánu Z51, Z52 aP5 (v dokumentaci změny č.
1. označeny Z51a. Z51b, Z52 a P5) realizací komunikace „Nová
průběžná“ je diskriminační a v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Ing. Zdeněk Kubiczek,
Ph.D.,
Zlatý kopec 248,
250 66 Zdiby
(č. 54; D 14. 8. 2018;
čj. 2452/2018)

Námitky ke změně č. 1 ÚP Zdib (dále jako Z1ÚP)
Námitka č. 1. Nesouhlasíme s Z1ÚP Zdib na další zástavbu v
celém okolí ulice Zlatý kopec bez zpevněného povrchu, plochy
Z119a a Z5
Odůvodnění: Současný katastrofální a obcí opakovaně neudržovaný stav (stav z 23.1. již doložen fotky dřív) neunese další zatížení této rozpadající se lesní ulice. V tomto úseku stojí přes 30
typově velkých domů a ani ne 14 chat, jde o počty viditelných
stavení ležících podél nezpevněné části ulice Zlatý kopec, aut pak
mnohonásobně více, často stojících v místech potřebných pro odbočení, otočení či sjezd. Rozsahem jde o hlavní obvodovou silnici vrchu Zlatý kopec sloužící k přesunu obslužných vozidel obyvatel zde trvale žijících i zahrádkářů s napojením dalších cest celé
osady, na jejíž zpevněný začátek má ústit nová silnice WD15.
Změnou 1 ÚP Zdib u ploch v Z5 a Z119a (Z122) na typ BI dojde
i k rozporu s jejím záměrem „Stabilizovat a rozvíjet enklávy lesní
i nelesní zeleně“, též u parc.č. 83/13 a 83/14 v našem přímém
okolí – ani s Z1ÚP obec nesmí legalizovat černé stavby! Odůvodňovaná údržba náletů na ZV není důvodem ku změně na BI –
tu řeší vlastníci pozemků úředně, ne obec za ně. Požadujeme důvody k povolení zástaveb, kde se obec nestará o komunikace nižších tříd a podrývá tím zajištění rozvoje schopnosti té části obce.
Návrh: veškerou zástavbu okolí ulice Zlatý kopec podmínit nejen splněním kroků navrhované etapizace (tj. zelenou, žlutou a
oranžovou), ale i předchozím zpevněním povrchu ulice Zlatý kopec v celé délce jejího nyní nezpevněného úseku – mezi křižovatkami této s ulicí Dlouhá na jednom konci a s ulicí Přemyšlenská
na konci druhém. Rovněž do změny 1 ÚP Zdib doplnit podmínku vybudování komunikace WD15 před započetím etapy oranžové souběžně s řešením napojení WD6 k ul. Na Lada. Jestliže obec
má pravomoc povolovat stavby bez zvážení příjezdů tam kde neexistují, pak nechť tyto podmíní prvotní výstavbou nových cest.
Trváme na posouzení každého zde uvedeného pozemku i plochy
i každého návrhu zvlášť, jako by každý byl samotnou námitkou, a
to ve všech předkládaných čtyřech námitkách.
K realizaci zpevnění celého zmíněného úseku ul. Zlatý kopec
změnou ÚP Zdib je s pomocí obce nutno vyřešit kritický úsek
zúžení s okolím pozemku parc.č. 93/2 – zahrada, který dlouhodobě plní funkci průjezdní cesty, avšak bránil by tvorbě komunikace s dostatečnou průjezdní šíří.
Námitka č.2. Nesouhlasíme s chybným zakreslením ploch RI a
NL jako výchozí stav změny 1 ÚP Zdib u pozemků určených pro
rekreaci a u lesních pozemků vůči platnému ÚP Zdib. Jde o
parc.č. katastru: 413/21 – zahrada, 413/22 – zahrada, 93/5 – zahrada, 93/41 – zahrada, 83/10 – zahrada, tzn. rekreačních ploch
RI a dále zejm. lesem obklopené parc.č. 89/43 – plocha lesní NL
v platném ÚP Zdib i registru katastru i stavebního úřadu. V opačném případě obec předražuje původní zástavbu a devalvuje novou zástavbu bez souhry s úřady i půdním fondem.
Odůvodnění: změna 1 ÚP Zdib špatně uvádí tyto plochy jako
druh bydlení BI v současném stavu (plná červená), tím vytváří
neevidovanou a neschválenou změnu platného ÚP Zdib, bez jejího předložení i dřívějšího posouzení. Též plochy k rekreaci nelze
přes zákaz změn platného ÚP nyní vést jako pozemky pro trvalé
bydlení, natož pak takto zaměnit les. Žádné z uvedených parc.č.
nemá zpevněnou příjezdovou komunikaci v úseku ulice Zlatý
kopec potřebnou pro trvalé bydlení a vede ke zvýšení dopravy po
neevidované polní či lesní silnici.
Návrh: setrvání všech těchto parc.č. ve stavu (tj RI a NL) dle
platného ÚP Zdib, možné změny s dopady posoudit až po vybudování zpevněné komunikace, jejíž stav by další navýšení provo-

Námitce č. 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Stanovovat územním
plánem, jaký povrch mají místní pozemní komunikace je pod podrobností
ÚP, to je vždy předmětem územního
řízení a projektové dokumentace pro
toto řízení. Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství, jejich součástí jsou místní komunikace v projektovaných parametrech, které ÚP neurčuje, není k tomu důvod, to se řeší
v následných krocích.

Námitce č. 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Za správnost, celistvost
a úplnost návrhu Změny č. 1, zejména
pak za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za
jejich koordinaci, odpovídá Projektant
podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona). Vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití nemusí odrážet vždy
stav KN, to by mohlo velmi znečitelnit
výkresy ÚP a není tomu vždy důvod.
Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „K naplňování cílů a
úkolů územního plánování (§ 18 a 19
stavebního zákona) a s ohledem na
rozdílné nároky na prostředí se území
člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
plánu vymezují zpravidla o rozloze
větší než 2 000 m2.“. Z toho je zřejmé,
že ne všechny pozemky musí být svým
druhem dle KN v grafické části ÚP
podchyceny.
Námitka č.3. Nesouhlasíme se zmenšováním zeleně v celém
Námitce č. 3 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Na zmenšování zeleně
okolí lesa na Čihadle – Zlatý kopec, týkající se plochy Z117,
Z122, Z119a a dalšími návrhy změny 1 ÚP Zdib. Jde o tyto
v okolí lesa na Čihadle nebyl Zprávou
parc.č. katastru pod Z117: 80/1 – orná půda, pod Z119a: 83/13 – o uplatňování stanoven žádný požadazahrada, 83/14 – trvalý travní porost, 83/3 – orná půda, a další
vek, proto je třeba vycházet z premisy,
návazné: 83/33 – zahrada, 93/5 – zahrada, 93/41 – zahrada, a les- že se plochy zeleně nezmenšují, ale
jsou pouze aktualizovány Projektanní pozemky: 89/33, 89/43, 89/24, 89/37, 89/35 – navíc chybně
vedené v Z1ÚP jako BI ve výchozím stavu (plná červená místo
tem na základě současných údajů o
území.
čtvercované), v platném ÚP Zdib však jasně dané jako součást
zeleně v okolí lesa.
Odůvodnění: Cílem je udržovat i hranice přírodního parku Dolní
Povltaví v ÚP Zdib se zelení. Souhlasíme s textem Z1ÚP Zdib k
ochraně krajinného rázu – je třeba „stabilizovat a rozvíjet enklávy
lesní i nelesní zeleně", nikoliv je víc redukovat, zejména v okolí
daném pro odpočinek. Obec s nemalou dotací odstranila skládku
a spolu s občany zkultivovala zeleň části lesa na Čihadle k odpočinku s vybudováním sportoviště dětem ve svahu vedle stávajících prostor pod rybníkem v lokalitě bez průjezdních komunikací
a výstavby s ohledem na bezpečný pohyb v lese. Na zeleň je zde
nutno pohlížet jako na celek, a ne ji dále parcelací okrajů zmenšovat. Pro naše pozemky v okolí zeleně nechceme znehodnocení
naší investice další výstavbou a zmenšováním lesa. Chceme zúročit vloženou vlastní i obecní iniciativu a lesopark rozšiřovat.
Návrh: u chybně zavedených parc.č. výše jako BI trváme na zachování stavu dle platného ÚP Zdib, tj. lesní pozemek, a doplnit
vyhodnocení vlivu změny 1 ÚP Zdib o vysvětlení významu označení „OS“. Trváme na posouzení každého zde uvedeného pozemku i plochy i návrhu zvlášť.
Námitka č.4. Nesouhlasíme s nezanesením již i radními Prahy
Námitce č. 4 se nevyhovuje.
schválené výstavby trasy tramvaje na ulici Pražská, parc.č.488/1, Odůvodnění: Tramvajová trať z Prajenž vlastní Středočeský kraj, která se pro udržitelný rozvoj obce hy-Kobylis do Zdib je záležitostí nadi metropole vybuduje prioritně do 4 let dle informací předkláda- místního významu, která není vymezených pražanům i občanům Zdib jejich zastupiteli již přes rok.
na v ZÚR Středočeského kraje, a to
ani v rámci její 2. aktualizace. Zpráva
Především chybí specifikace křížení kolejí a cest u stávajícího i
o uplatňování ÚP Zdib neuvádí v ponově navrhovaného kruhového objezdu.
Odůvodnění: ulicí Pražská povede trasa tramvaje, která prochází kynech pro zpracování návrhu Změny
též plánovaným novým kruhovým objezdem pro napojení nové
č. 1, které jsou její součástí, žádný poul. Průběžné – oblast WD5, DS, a stávajícím kruhovým objezdem žadavek týkající se tramvajové trati do
na parc.č. 512/44 u Staré pošty s přivaděči k dálnici D8. Požadu- Zdib. Vymezení územní rezervy pro
jeme odůvodnit proč trasa není začleněna v Z1ÚP Zdib – s plá- tramvajovou trať Praha-Kobylisy –
novaným započetím stavby v roce 2022 jako prioritní pro obyva- Zdiby je předčasné a nedůvodné,
zvláště když bude trasovaná ve stávatelstvo Zdib i pražské okolí.
jící ploše dopravní infrastruktury –
Navrhujeme, aby obec urgentně konsolidovala s vlastníkem ul.
Pražská a zakreslila v silnici 11/608 trasu tramvaje jako součást silniční mající dostatečné prostorové
začleněnou v této Z1ÚP Zdib pro její prioritní důležitost, a byl
parametry.
tím stvrzen medializovaný názor i vedení obce Zdiby – aby výstavba tramvaje ulevila dopravě.
zu umožnil. Trváme na posouzení každého zde uvedeného pozemku i plochy i návrhu zvlášť.
V opačném případě protizákonně porušuje obec vydané stanovisko katastru i místního stavebního úřadu, za což se zodpoví jim.

Ing. Vladimíra Kučerová,
Nová 150, 250 66 Zdiby
(č. 55; D 15. 8. 2018;
čj. 2480/2018)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Žádost o nařízení náhradního termínu veřejného projednání změny č. 1 územního plánu Zdib, včetně veřejného projednání koncepce posuzování vlivů na životní prostředí SEA
Já, Ing. Vladimíra Kučerová, bytem ve Zdibech, ul. Nová č. p.
150, jsem se dne 9. 8. 2018 v 16:00 hodin dostavila do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, kam pořizovatel změny č.
1 územního plánu (ÚP) obce Zdiby nařídil VEŘEJNÉ PROJED-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel není toho
názoru, že je třeba nařídit náhradní
termín veřejného projednání, když by
se na něj mohla opět dostavit veřejnost bez skutečného a věcného zájmu
o předmět veřejného projednání,
a těm kteří s opravdovým zájmem přišli, veřejné projednání narušili. K ve-
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
NÁNÍ návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území (SEA).
Vzhledem k nedostatečné kapacitě místnosti (pózu.: lidé stojící v
místnosti těsně vedle sebe ve zdraví ohrožujícím vedru, lidé stojící na chodbě i venku), vzhledem k nesnesitelným mikroklimatickým podmínkám (pozn.: teplota v místnosti cca 40 st. C.), jakož
i vzhledem k absenci ozvučení místnosti (pozn.: osobně jsem vůbec neslyšela, co osoby sedící za stolečky říkaly, z čehož logicky
usuzuji, že lidé, kteří se do místnosti nevešli, nemohli slyšet také
vůbec nic; slyšet byl pouze stojící starosta J. Tvrdý, který pouze
odmítal dále uvedený požadavek veřejnosti) bylo veřejností požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z ustanovení § 22 odst. 4 zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě výklad
územně plánovací dokumentace. Přestože technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že veřejné
projednání proběhlo.
Zákonem vymezeným účelem veřejného projednání je podat
výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP, jakož v daném případě i ke koncepci posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných
vymezení, by však mělo konání veřejného projednání přispívat i
k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor pro dotazy k
projednávanému návrhu územního plánu nebyl vůbec dán.
Proto žádám, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání proběhlo. Nic jsem se o návrhu změny č. 1 ÚP Zdib ani ke
koncepci posuzování vlivů na životní prostředí dne 9. 8. 2018 nedozvěděla. Domnívám se proto, že při projednávání návrhu ani
koncepce (SHA) jednoznačně nebyly dodrženy veškeré zákonné
podmínky.
Za dané situace bylo jediným možným organizačním opatřením
nařízení náhradního termínu veřejného projednání. Žádám
proto, aby bylo veřejné projednání opakováno (§ 22 odst. 1
stavebního zákona) a aby pro počítání lhůt stanovených zákonem byl rozhodný den konání skutečného veřejného projednání.
Ing. Vladimíra Kučerová,
Nová 150, 250 66 Zdiby;
Ing. Tomáš Svoboda,
Studentská 49,
339 01 Klatovy
(č. 56; D 15. 8. 2018;
čj. 2481/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby, jehož součástí
VVURÚ
Podatelé jsou podílovými spoluvlastníky pozemku parc. č. 296/1,
v k. ú. Zdiby, zapsaného v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm
Praha-východ, na LV č. 1230 (dále jen „Pozemek“). Pozemek
bezprostředně sousedí s pozemkem parc.č. 128, v k.ú. Zdiby, na
kterém má být navrhovanou změnou č. 1 územního plánu (ÚP)
obce Zdiby vymezená nová rozvojová plocha Z67.
Podatelé tímto využívají svého práva a podávají v zákonné lhůtě
jako dotčení vlastníci dle § 52 odst. 3 stavebního zákona proti návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby níže uvedené NÁMITKY:
NÁMITKA PROCESNÍ: Nezákonnost veřejného projednání –
neprojednání návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území s veřejností
Dne 9. 8. 2018 se mělo uskutečnit ve Společenském domě ve
Veltěži, adresa: Průběžná 114, Zdiby, od 16:00 hodin veřejné
projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů
na udržitelný rozvoj území.

řejnému projednání pořizovatel konstatuje, že se uskutečnilo, bylo připraveno a sama zúčastněná veřejnost se
však připravila o možnost jej využít
k diskusi, dotazům na Projektanta, a
zejména o odborný výklad návrhu
Změny č. 1 Projektantem a VVURÚ
jeho řešitelem. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s Projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem,
výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel není toho
názoru, že by veřejné projednání bylo
nezákonné, nebo, že je třeba nařídit
náhradní termín veřejného
projednání, když by se na něj mohla
opět dostavit veřejnost bez skutečného
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
OBSAH NÁMITKY:
Pořizovatel této změny ÚP, ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě, nezajistil dostatečnou kapacitu místnosti, kde
mělo dojít k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj SEA (pozn.: lidé stáli
v místnosti těsně vedle sebe ve zdraví ohrožujícím vedru, další lidé se do místnosti nevešli a stáli na chodbě i venku). V místnosti
byly nesnesitelné mikroklimatické podmínky (pozn.: teplota v
místnosti byla cca 40 st. C.), které zcela vylučovaly možnost bez
vážného ohrožení zdraví vydržet celý proces projednání, který
vzhledem k počtu vznesených připomínek, bylo možné předpokládat v délce několika hodin. Připravení mluvčí neměli k dispozici žádné mikrofony (pozn.: již při prvních větách, u kterých i
zůstalo, nebylo vůbec slyšet, co osoby sedící za stolečky říkaly, z
čehož lze logicky dovodit, že lidé, kteří se do místnosti nevešli,
nemohli slyšet také vůbec nic: slyšet byl pouze blíže veřejnosti
stojící starosta J. Tvrdý, jehož vyjádřeni se týkala téměř výlučně
odmítáni požadavku veřejnosti na přeložení veřejného projednání na jiný termín do kapacitně, ozvučením i teplotně hygienicky
vyhovujících podmínek). Přestože technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že veřejné projednání proběhlo.
Dále ještě upozorňujeme, že spolu s procesním pochybením neprojednání změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů
na udržitelný rozvoj území, došlo i k procesnímu pochybení - neprojednání “dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“ – což
je v přímém rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) č.j. 040771/2018/KUSK ze dne 26. 3. 2018
kde KÚSK výslovně upozornil, že “stanovisko SEA vydá po projednání dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“ a dále
tento úřad upozornil na to, že neprojednáním koncepce posuzování vlivů na životní prostředí by byla veřejnost krácena na svých
právech a současně konstatoval, že: “Vyhodnocení stanoviska
SEA by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť dopracované
vyhodnocení SEA by nebylo projednáno s veřejností ani dotčenými orgány před vydáním stanoviska SEA“.
ODŮVODNĚNÍ NÁMITKY:
Z ustanovení § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti
ve výstavbě výklad územně plánovací dokumentace.
Zákonem vymezeným účelem veřejného projednání je podat
výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) a tento účel nebyl
naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání
veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a
námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu
územního plánu nebyl vůbec dán.
Takový přístup považujeme v procesu pořizování změny č. 1
ÚP Zdib za zcela nepřijatelný, neboť veřejné projednání je
obligatorní součástí uvedeného procesu pořízení změny územně plánovací dokumentace. Veřejné projednání s možností
vznášet námitky či připomínky je klíčovou fází tohoto procesu,
která je pro následné dovozování veřejného zájmu z územně plánovací dokumentace zcela rozhodující. K tomu viz. rozsudek
NSS 3 As 35/2015-32.
ZÁVĚR NÁMITKY PROCESNÍ:

a věcného zájmu o předmět veřejného
projednání, a těm kteří s opravdovým
zájmem přišli, veřejné projednání narušili. K veřejnému projednání pořizovatel konstatuje, že se uskutečnilo, bylo připraveno a sama zúčastněná veřejnost se však připravila o možnost
jej využít k diskusi, dotazům na Projektanta, a zejména o odborný výklad
návrhu Změny č. 1 Projektantem
a VVURÚ jeho řešitelem. Oznámení
o konání veřejného projednání návrhu
Změny č. 1 a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů předem veřejnou vyhláškou čj. 2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou dne 9. 7. 2018, podle § 52
odst. 1 stavebního zákona. Veřejné
projednání nařídil pořizovatel na
čtvrtek dne 9. 8. 2018 podle § 22 stavebního zákona a zajistil při něm ve
spolupráci s Projektantem, Ing. arch.
Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny
č. 1, a výklad VVURÚ jeho řešitelem,
Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné
projednání návrhu Změny č. 1 se
uskutečnilo ve Společenském domě ve
Veltěži, bylo zahájeno v 16:00 hodin a
ukončeno v 16:55 hodin. V listině přítomných je zapsáno 34 osob. Pro
uplatnění námitek a připomínek byla
v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona stanovena lhůta do 16. 8. 2018.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Závěrem této námitky uvádíme, že jsme přesvědčeni (na základě
osobní účasti, obrazového a zvukového záznamu), že veřejné
projednání dne 9. 8. 2018 v obci Zdiby nesplňovalo zákonné
podmínky, a dále uvedenou věcnou námitku podáváme jen z důvodu opatrnosti s ohledem na případný běh lhůt. Žádáme, aby
veřejné projednání bylo opakováno (§ 22 odst. 1 stavebního
zákona) tak, aby došlo k veřejnému projednání návrhu změny
č. 1 ÚP obce Zdiby a projednání dopracovaného vyhodnocení
SEA, a aby pro počítání lhůt stanovených zákonem byl rozhodný den konání skutečného veřejného projednání.
NÁMITKA VĚCNÁ: Ke změnové ploše Z67
Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami také plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR, jejíž výměra má činit
1,6557 ha.
OBSAH NÁMITKY:
Podatelé nesouhlasí s vymezenými podmínkami pro plochu Z67
dle návrhu změny č. 1 a požadují, aby byl zachován stávající
stav, tedy ponechání této plochy jako NZ – plocha zemědělská –
orná půda.
Podatelé uvádí, že změnové nastavení plochy Z67 neodůvodňuje skutečný veřejný zájem, a naopak svým nedostatečným nastavením funkčního využití a regulativů, jakož i absencí jasného omezení využití pouze pro potřeby obce a faktem, že obci
Zdiby nesvědčí žádný právní titul k předmětným pozemkům, který by zajišťoval naplnění skutečného veřejného zájmu pro obyvatele obce Zdiby, zakládá jednoznačné riziko pro obec Zdiby a
její obyvatele tak, jak podatelé ve svém odůvodnění níže uvádí.
ODŮVODNĚNÍ NÁMITKY:
1. NEPROKÁZÁNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU
Původní nastavení plochy Z67 počítalo se záborem půdy 1. tř.
bonity o výměře 4,0187 ha. Následně po stanovisku dle zákona č.
334/1992 Sb, o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů došlo
ze strany výkonného pořizovatele ke snížení této výměry na
1,6557 ha a ke změně koordinovaného stanoviska orgánu ochrany ZPF na stanovisko souhlasné.
Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o, deklarovanému účelu,
neúměrný zábor 4,0187 ha či stejně tak neúměrný snížený zábor
1,6557 ha, je třeba posuzovat existenci či neexistenci veřejného
zájmu zcela shodně. Současně je třeba se zabývat skutečnou
doložitelností tvrzeného účelu využití, neboť argumentace,
uvedená obcí Zdib v její žádosti o změnu stanoviska orgánu
ochrany ovzduší ZPF o tom, že cituji: „Zaslavitelná plocha o výměře 1,6557 ha je postačující pro vytvoření sběrného dvora“ je
v obci, kde se ročně vyprodukuje cca 10 tun odpadu za rok jistě pravdivá, ale stěží může zdůvodnit zábor tak obrovské plochy orné půdy. Sběrný dvůr v obci Zdiby se v současné době nachází v k. ú. Zdiby na pozemku parc. č. 374/5, který má výměru
2.402 m2, avšak fakticky použitá plocha pro sběrný dvůr činí
max. do 1.000 m2.
Poskytnutá nedostatečná argumentace navíc svědčí pouze o vyjádření motivace pořizovatele obce Zdiby, pro kterou přistoupil ke
změně územního plánu na této ploše, chráněné silným veřejným
zájmem ochrany ZPF. Odůvodnění souladu změny územního
plánu s cíli a úkoly územního plánování však v této části navrhovaného opatření obecné povahy chybí a není nijak uvedeno ani
ve vztahu ke zjevné disproporci velikosti změnové plochy Z67 a
velikosti reálné a potřebami obce odůvodněné plochy sběrného
dvora. Je třeba upozornit na to, že změna nezastavitelného území
na území zastavitelné je podstatnou změnou územního plánu, která by měla být i ve vztahu k výše uvedené disproporci tvrzeného

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná ploch Z67
pro sběrný dvůr obce Zdiby byla vymezena na základě zastupitelstvem
schválené Zprávy o uplatňování, její
vymezní je proto legitimní. Zastavitelná plocha Z67 vymezená pro sběrný
dvůr, technické služby a jiné s dobrou
dopravní dostupností, byla na základě
stanovisek dotčených orgánů ochrany
ZPF (zábor ZPF 1. třídy ochrany) a
ochrany přírody a krajiny (zásah do
krajinného rázu) uplatněných ke společnému jednání upravena, a to, jak
její výměra, tak i způsob využití se zařazením této plochy do veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury WT8 – sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem
na vytvoření této plochy a pořizovatel
toto řešení považuje za konečné.
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zájmu a skutečné potřeby obce řádně zdůvodněna a doložena a
následně odpovídajícím způsobem vhodně a bezpečně upravena v
nastavení funkčního využití plochy a jejích regulativ.
Pořizovatel změny č. 1 ÚP navíc ve vztahu k ploše Z67 a deklarovanému účelu využití neprokázal nemožnost využít jiné vymezené zastavitelné plochy. Nebylo také v potřebné a přezkoumatelné míře ozřejměno, proč nebylo možné použít ke zřízení sběrného dvora jiné konkrétní, již v územním plánu obce Zdiby vymezené, zastavitelné plochy.
Tvrzený veřejný zájem nebyl, ve vztahu k celé požadované výměře 1,6557 ha, ani prokázán ani řádně odůvodněn skutečnými potřebami obce Zdiby na úseku odpadového hospodářství, tedy s ohledem na množství odpadů, produkovaných na území
obce Zdiby.
2. RIZIKOVÉ NASTAVENÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ A REGULATIVŮ PLOCHY Z67, CHYBĚJÍCÍ OMEZENÍ POUZE PRO POTŘEBY OBCE
Výše uvedené skutečnosti jen dokresluje fakt, že regulativa plochy Z67 neobsahují omezení pro nakládání s odpady jen „na potřeby obce Zdiby“, neboť sice v „Základním funkčním využití“ říká, že plocha ,,slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu
v obci“, ale současně ve „Vhodné a převládající funkci“ připouští: „ stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“,
které již omezením pouze pro potřeby obce doplněny nejsou. Takové nastavení jednoznačně neomezuje využití plochy Z67
tak, aby byla skutečně zajištěna možnost využití této plochy
pouze pro odpady produkované na území obce Zdiby, ale naopak připouští do budoucna významné riziko možnosti provozování i jiné „stavby a zařízení pro nakládání s odpady“, kterými může být např. spalovna odpadů, mezideponie odpadů a
pod.
Výše uvedené rizikové nastavení funkčního využití plochy Z67
je navíc umocněno stanovením „Zvláštních podmínek“ – tj. přípustnosti staveb prakticky bez jakéhokoliv jejich výškového a
plošného omezení, neboť jak je uvedeno: „koeficient zastavění –
bude řešeno individuálně“, „výšková hladina zástavby - bude řešeno individuálně“. Takové nastavení funkčního využití i regulativů je v přímém rozporu s veřejným zájmem obyvatel obce Zdiby a do budoucna bude zdrojem možných hrozeb další zátěže
této, již nyní nadlimitně zatížené, oblasti Zdib.
Negativní dopady pro obec Zdiby pak mohou zásadně převýšit uváděné výhody plynoucí z provozu sběrného dvora, který
by se přepokládejme, vzhledem k nepřiměřené velikosti plochy
Z67 k uváděnému účelu, na části plochy Z67 v budoucnu skutečně nakonec nacházel.
3. DALŠÍ RIZIKA PRO OBEC ZDIBY Z PLOCHY Z67 A NEDOSTATEČNÉ A CHYBNÉ VYHODNOCENÍ SEA U TÉTO PLOCHY
Podatelé jsou, jak již bylo výše uvedeno, přesvědčeni o tom, že
vymezení nové rozvojové plochy Z67 za současných podmínek
(tj. výrazně neúměrnému záboru půdy 1. tř. bonity ZPF ve vztahu
k deklarovanému účelu a nedostatečnému nastavení regulativů
plochy Z67) k rozvoji obce nepřispěje. Tato rozvojová plocha
však navíc, ačkoliv jednoznačně může zvyšovat hrozbu dalších
negativních vlivů na celkovou kvalitu života v obci, nebyla řádně
a úplně vyhodnocena SEA.
Vyhodnocení SEA k upravenému návrhu změny č. 1 UP Zdib
popisuje (str. 70) Z67 jako plochu, jejíž funkční využití je „OM –
občanské vybavení komerční zařízení malá a střední“, a nereflektuje fakt, že došlo ke změně ve funkčním využití na plochu TI1 –
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR. Vy-
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hodnocení SEA nijak nevyhodnotilo, zda návrh sběrného dvora
vychází z předpokládaného množství vyprodukovaných odpadů v
obci, nenavrhuje a nehodnotí rizika kontaminace okolních půd a
nehodnotí absenci eliminačních a kompenzačních opatření, ke
zmírnění nevyhnutelných vlivů na krajinný ráz (např. výsadba
izolační vysoké zeleně). Pokud by měl být sběrny dvůr umístěn
na celé rozloze pozemku, muselo by dojít k zpevnění rozsáhlých
ploch se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Vyhodnocení
SEA se nezabývá absencí regulativů na uvedené ploše a bez dalšího konstatuje, že „z hlediska vlivů na ZPF se tento zábor jeví
jako účelný“.
Možné nakládání s odpady z širokého okolí a umístění dalších
„staveb a zařízení pro nakládání s odpady“ by mohlo mít významný negativní vliv na životní prostředí a zdraví, a to tím
spíše, že předmětná lokalita je již negativními vlivy z nakládání
odpadů zatížená, existující skládkou Ďáblice. Ta má být navíc v
prostoru 1. etapy skládky znovu otevřena, což může vést k dalšímu zhoršování úniku pachových a hnilobných látek do ovzduší,
jakož i k úniku odborným posudkem doložených unikajících nežádoucích látek do podzemních vod (řízení EIA pro záměr
„SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k.ú. Ďáblice“).
Rovněž je třeba upozornit na skutečnost, že využitím plochy Z67
pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady na pozemcích, které
nejsou ve vlastnictví obce a bez jasného nastavení limitů využití
(včetně požadavku na lokalizaci a min. procento vysoké zeleně)
bude výrazně posíleno industriální vyznění krajiny bez možnosti realizace opatření přínosných pro celkový stav krajiny v
místech, kde je koeficient ekologické stability velmi nízký
(0,2).
ZÁVĚR NÁMITKY VĚCNÉ:
Z výše uvedeného je evidentní, že k prokázání veřejného zájmu
na ploše Z67 v celém rozsahu navrhované plochy 1. tř. bonity
nedošlo, přičemž stávající nastavení funkčního využití a regulativ plochy Z67 je naopak pro obec Zdiby rizikové, neboť připouští vedle veřejným zájmem odůvodněného sběrného dvoru i
další „stavby a zařízení pro nakládání s odpady, bez výškového a
plošného omezení, čímž se tato plocha stává jednoznačným rizikem pro obec Zdiby.
Celkově je tak plocha Z67 v přímém rozporu s požadavkem zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších
předpisů § 4 odst. 3, dle kterého lze zemědělské půdy (nacházející se i na předmětné ploše Z67) odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným
zájmem ochrany ZPF. V tomto případě tomu tak rozhodně není!
Tuto změnu, týkající se plochy Z67 v daném nastavení proto
nelze připustit.
Podatelé navrhují pro účely zřízení sběrného dvora pro potřeby
obce Zdiby využití jiné zastavitelné plochy na území obce Zdiby,
které jsou jako zastavitelné vyčleněny stávajícím územním plánem obce Zdiby, a dosud nejsou využité a ponechání plochy
Z67 v režimu NZ – plocha zemědělská – orná půda.
Pokud by navzdory výše uvedenému byla plocha Z67 v návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib ponechána, navrhujeme, aby došlo k zásadnímu omezení plochy Z67 na výměru cca do 2000 m2, která odpovídá skutečným a reálným požadavkům na sběrný dvůr pro návrhem změny č. 1 ÚP prezentované potřeby obce Zdiby. Při takovém zachování plochy Z67 podatelé žádají, ale
současně došlo i ke zpřísnění nastavení funkčního využití a regulativ pro tuto plochu, a to zejména stanovením jasného nastavení
výškové regulace plochy – na 8 m, jakož i omezením, že nakládá-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
ní s odpady a funkce sběrného dvora je omezena výlučně pro potřeby obce Zdiby a s nezbytným vymezením % zeleně (vyhodnoceného SEA), které by dostatečně plnilo vzhledem k umístnění
plochy Z67 na z obce viditelném horizontu dostatečnou a funkční
ochrannou a vizuální bariéru.
Andrea Loudová,
Vršní 21, 182 00 Praha 8;
Martin Louda,
Vršní 21, 182 00 Praha 8
(č. 57; D 16. 8. 2018;
čj. 2524/2018)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Jako vlastníci pozemku č. 100/190 vyslovujeme následující připomínky:
1. Nesouhlasíme s průběhem projednávání návrhu územního dne
9. 8. 2018, ke kterému vůbec nedošlo. Vedení obce nebylo
schopné zajistit podmínky, aby mohlo projednávání řádně proběhnout.
2. Nesouhlasíme s neakceptováním naší připomínky, jelikož jsme
již jednou souhlas s povolením stavby obdrželi od OU Zdiby
dne 8.10.2003 a „v zásadě předvídatelnosti správních orgánů,
měl být tento souhlas zanesen do ÚP ZDIBY schváleného dne
29.12.2006. Místo toho byl náš pozemek 100/190 byl zařazen
do etapizace.
3. V naší připomínce byl seznam parcel, u kterých došlo k vyjmutí z etapizace. K tomuto bodu nebylo podané žádné vysvětlení
přes to, že se z našeho pohledu jedná o stejný typ pozemků.
4. Celá etapizace je od svého počátku omezování našich vlastnických práv, jelikož již na začátku bylo jasné, že obec nebude
schopna zajistit pozemky pro její výstavbu, jelikož se na část
vztahovaly církevní restituce a u zbylých pozemků nebylo dořešeno, jakým způsobem budou od soukromých vlastníků vykoupeny. V současné době nikde obec nepředkládá žádný časový a finanční plán výstavby komunikací WD5 a WD15 a tím
pádem etapizace nemůže být časově vymezena přes to, že již
trvá 12 let!

Ing. Marek Majsner,
Brožíkova 278/2,
50 00 Praha 5;
na základě právní moci zastoupuje:
JUDr. Michal Bernard,
Ph.D.,
advokát společnosti

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Jako vlastník pozemku určeného k zástavbě s navrženou etapizací
(„zelená etapa“) v obci Zdiby podávám tímto ve smyslu § 52
odst. 2 a 3 stavebního zákona jako vlastník dotčený návrhem řešení prostřednictvím svého právního zástupce k návrhu změny č.
1 územního plánu Zdib (dále též jen „návrh změny ÚP“) tyto
námitky.
II.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č.
100/190, k. ú. Brnky, který je návrhem
Změny č. 1 vymezen jako zastavitelná
plocha Z114b, byl od schválení ÚPO
Zdiby dne 29. 12. 2006 zařazen v etapizaci s podmínkou realizace komunikace „Nová Průběžná“, VPS 10, tato
forma etapizace byla převzata do ÚP
Zdib účinného dne 28. 10. 2010. Návrhu podatele čj. 338/12/st ze dne 15. 3.
2012 na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib
pod poř. č. 53 Zastupitelstvo obce
Zdiby vyhovělo, ale v tom smyslu, že
bude řešení etapizace v návrhu Změny
č. 1 prověřeno, a tak se i stalo, ale návrhem Změny č. 1 nebyla etapizace
zrušena a pro pozemek parc. č.
100/190 se navrhuje její pokračování
v tzv. „ZELENÉ ETAPĚ“. Zprávou o
uplatňování bylo požadováno prověření možnosti úpravy etapizace, kterou
Projektant zpracoval v návrhu Změny
č. 1 z 11/2017 pro společné jednání.
Po vyhodnocení výsledků společného
jednání podle § 51 odst. 1 stavebního
zákona zajistil pořizovatel pokyny SJIII*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu
Změny č. 1 před veřejným projednání.
Projektant zpracoval návrh Změny č.
1 z 07/2018 pro veřejné projednání a
odůvodnil své řešení v textové části
odůvodnění návrhu Změny č. 1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L
„Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje pořizovatel za konečné, i když ne za ideální,
ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování a Pokynů po SJ do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a za
jejich koordinaci.
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AK Dohnal&Bernard,
s.r.o.,
IČO 01825666,
Příběnická 1908,
390 01 Tábor
(č. 58; D 13. 8. 2018;
čj. 2429/2018)

Vymezení dotčeného území
Katastrální území Zdiby, katastrální území Přemyšlení, katastrální území Brnky.
III.
Text námitek
Námitka č. 1:
U návrhových ploch Z51a, Z51b a Z52 požaduji zakotvit,
resp. ponechat podmínku etapizace tak, aby výstavba na těchto plochách byla podmíněna realizací komunikace „ulice Nová
Průběžná“ (WD5 a WD6) a komunikací WD 7a a WD 7b.

Námitka č. 2:
V textové části návrhu změny ÚP požaduji jednoznačně
upřesnit regulativy možností přestaveb rekreačních objektů
ve funkčních plochách RI – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI, a to tak, že bude jednoznačně platit
obecný regulativ zakotvený na str. 28 (platný pro celé území
obce) zakazuje povolování změn dokončených staveb pro individuální rekreaci mimo stavebních úprav.
IV.
Zdůvodnění námitek
Zdůvodnění námitky č. 1:
Návrh změny ÚP u ploch Z51a, Z51b a Z52 vypouští text současně platného územního plánu cit: „Využití lokalit je podmíněno
realizací 2. úseku komunikace „Nová Průběžná“ (západní část
veřejně prospěšné stavby WD5, WD6). Týká se lokalit: Z4, Z5,
Z51, Z52, Z101 až Z114, Z116 a Z117 a P5.“ a nahrazuje jej novou regulací cit: „Využití lokalit je podmíněno realizací komunikace WD7a. Týká se lokalit Z51a, Z51b, P5, Z52.“

Námitce č. 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce č. 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Obecný regulativ týkající se celého území obce Zdiby, uvedený na straně 28 pod bodem 6 textové
části platného ÚP Zdib, nemá vazbu
na žádnou plochu s rozdílným způsobem využití, tím pádem ani na plochu
RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, ale pouze na stavby pro individuální rekreaci, dnes pro rodinnou rekreaci a jejich zastavěných stavebních
pozemků. Nerespektování tohoto obecného regulativu stavebním úřadem,
jak je uvedeno v námitce, není předmětem ÚP, ale aplikační praxe, kdy se
obcházejí i jiné právní předpisy. Tento
regulativ platí od účinnosti ÚP Zdib

– 148 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Bod 12 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Ve vypořádání této připomínky (připomínka č. 2 z podání ze dne dne 28. 10. 2010 a bude ponechán be9. 2. 2018) je uvedeno, že připomínka byla akceptována. Viz text ze změn.
na str. 104 Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1
územního plánu cit: „Připomínka č. 2 akceptována. Fialová etapa WD7a bude upravena – viz Pokyny (bod SJ-IIP2).“ Tak tomu
ale ve skutečnosti není, připomínka akceptována nebyla, resp.
byla jen z malé části. Podatel ji tedy nyní vznáší opakovaně,
ve formě námitky.
Podmínka pro realizaci (tzv. fialová etapa) je nyní stanovena tak,
že je vyžadována pouze realizace komunikace WD7a. Ta je mimochodem již nyní ve faktické realizaci, lze předpokládat její
dokončením před nabytím účinnosti změny č. 1 ÚP.
Přitom u všech ostatních rozvojových lokalit v celé obci je etapizace navržena mnohem přísněji - a to vybudováním komunikace „ulice Nová Průběžná“ (WD5 a WD6).
Na str. 38 odůvodnění cit: „Z rozvojového hlediska vyplývá pro
obec nutnost vybudování nové obslužné osy s vazbou na silnici
11/608 (Nová Průběžná), která převezme i dopravní zátěže zbytné tranzitní dopravy od obce Klecany.“
Navržení jiné, mnohem mírnější formy etapizace u ploch Z 51a,
Z 51b a Z52 (která vlastně ani etapizací není, viz výše) je nedůvodné, diskriminační v rozporu s dosavadním konstantním a odůvodněným postojem obce. Realizace WD7a navíc ve vztahu k odvedení dopravy z ploch Z 51a, Z 51b a Z52 neznamená vůbec
žádný pozitivní posun, doprava bude dále vedena již nyní extrémně zatíženými stávajícími cestami (ulice Průběžná).
V územním plánu z roku 2006 byla etapizace nařízena na
všechny rozvojové lokality v obci z důvodu max. možné intenzity dopravy v ulici Průběžná s tím, že musí být vybudována nová
obslužná komunikace „Nová Průběžná" (tehdy VPS 10). Tato
etapizace byla stanovena i pro plochy Z51 a, Z51b aZ52 (tehdy
označené jako BC11, BC12). Jedinou výjimku měly lokality, na
které bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí (BC02, BC03,
BC16). Ty znamenaly od roku 2006 další nárůst již tehdy velmi silné dopravy v obci (v rámci územně analytických podkladů
a ÚP již tehdy vyhodnoceno jako velký problém pro obec a její
rozvoj).
V územním plánu z roku 2010 došlo za velmi podivných okolností (cílem byla pouze „úprava územního plánu z důvodu nového stavebního zákona“) k dalšímu uvolnění a zrušení v roce
2006 stanovené etapizace, aniž by byla splněna podmínka vybudování Nové Průběžné - týkalo se lokalit (označených v roce
2006) jako: BC01 (Syslovak), BC17, BC18 (Holosmetky), BC24,
BC25, BC26, BC 27, BC28. Toto „tiché“ vypuštění etapizace
znamenalo další obrovský nárůst dopravy, jak individuální,
tak nákladní.
Dále chci zdůraznit, že dle územního plánu z roku 2006 na lokality: BC09, BC10, BC13, BC14, BC15 nebyla uvalena etapizace
nikdy. Tato výstavba znamenala opět další obrovský nárůst
dopravy, jak individuální, tak nákladní.
Z důvodu neustálého nedodržování a obcházení regulativů územního plánu 2006 i platného územního plánu (2010) za přispění
stavebního úřadu došlo k dalšímu nárůstu dopravy z důvodu
realizace desítek rodinných domů, které jsou vydávány za „rekonstrukce“ stávajících rekreačních objektů.
Vedle toho neustále narůstá tranzitní doprava, jak
individuální, tak nákladní, přes obec. K tomu viz článek Slovo
starosty ve Zdibském zpravodaji 7/2016) – příloha č. 2.
Mírnější podmínky etapizace nelze zdůvodňovat tím, že obec
vlastníkům „pozemků" něco slíbila (viz příloha č. 3 – tabulka s
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
podnětem č. 207), natož za situace, kdy kupní cena za prodej
předmětných pozemků byla velmi nízká.
Tato navržená výjimka z obecného pravidla etapizace (požadavek vybudování komunikace „ulice Nová Průběžná“ – WD5
a WD6 pro ostatní rozvojové lokality) je v rozporu s cíli a
úkoly územního plánování (§ 18 StZ), nezákonná, nevhodná,
diskriminační a nedůvodná, tj. v rozporu se zásadou proporcionality.
Schválení návrhu změny ÚP v tomto znění by bylo v rozporu se
zásadou proporcionality. Podle rozsudku rozšířeného senátu NSS
ze dne 21. července 2009 sp. zn. 1 Ao 1/2009 - 120 cit: Podmínkou zákonnosti územního plánu, kterou soud vždy zkoumá v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s
vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace
zásahu).
Schválení návrhu změny ÚP v tomto znění by bylo v rozporu s §
18 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení cit:
„(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona
koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a
jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru
využití zastavěného území.“.
Zdůvodnění námitky č. 2:
Základním funkčním využitím pro plochy RI - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI je individuální rekreace.
Účelem územního plánu a cílem obce (i dle územně analytických
podkladů) je zamezit přestavbě rekreačních objektů na rodinné
domy a zvyšování zejména dopravní zátěže v oblasti. Vhodnou a
převládající funkcí v dané ploše jsou chaty a rekreační domky,
chalupy.
Podle regulativu uvedeného na str. 28 textové části platného
územního plánu cit: „pro celé území obce, resp. pro všechny plochy dále platí následující zvláštní požadavky: 6) Na celém území
obce Zdiby je zakázáno povolování staveb pro individuální rekreaci; na pozemcích staveb pro individuální rekreaci je zakázáno povolováni změn dokončených staveb mimo stavebních
úprav, povolování staveb jednoduchých a drobných, plnících do-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
plňkovou funkci ke stavbě stávající s výjimkou staveb, zlepšujících životní prostředí (ČOV, žumpy, přípojky na inženýrské sítě),
které by svým rozsahem překročily stanovené regulativy.“. (zvýrazněno podatelem).
Tento regulativ ale není respektován v územních řízeních vedených na území obce Zdiby. Je celá řada případů, kdy jsou povolovány přestavby a zásadní zvětšování stávajících chat, aby
mohly neoficiálně sloužit pro trvalé bydlení. Přitom se příslušné
úřady odkazují na regulativ uvedený k ploše RI na str. 18 územního plánu cit: „povolovány nejsou ani změny dokončených staveb, které by svým rozsahem překročily stanovené regulativy“.
Není tam zakotveno, že nejsou povolovány změny dokončených staveb, které by svým rozsahem překročily stanovený
koeficient zastavění max. 15% plochy pozemku. Při vykladu
výše uvedeného odstavce nelze ztotožňovat význam slov „stanovené regulativy“ se slovy „koeficient zastavění max. 15%“.
Výše uvedená formulace regulativů vznikla v návaznosti na celkově velmi špatnou dopravní infrastrukturu, která v obci Zdiby je
min. od roku 2003, kdy jedinou přístupovou cestou pro všechny
občany je ul. Průběžná, a proto je nutné dívat se na celou záležitost v historickém kontextu, kterým je právě regulace individuální
automobilové dopravy z nové výstavby. Proto v roce 2003 byla v
obci Zdiby vyhlášena stavební uzávěra pro cele území obce. V
návaznosti na stavební uzávěru byla novým územním plánem obce Zdiby ze dne 29. 12. 2006 vyhlášena etapizace podmíněná
výstavbou nové komunikace tzv. Nová Průběžná. Tato etapizace
zablokovala veškerou stavební činnost i na plochách pro individuální rekreaci a to článkem 18, bod 4) na str. 24 v Závazné části
územního planu obce Zdiby z roku 2006. Změna územního planu
Zdib z roku 2010, která je dodnes jediným platným územním plánem obce Zdiby, vzhledem k neexistenci ul. Nové Průběžné
(stavba k dnešnímu dni nemá stavební povolení) stanovila podmínky pro plochy RI tak, jak je uvedeno v textové části územního
plánu Zdib z roku 2010 na stranách 18 a 28. Účelem územního
plánu je zamezit přestavbě rekreačních objektů na rodinné domy
a zvyšování zejména dopravní zátěže v oblasti.
Územně analytické podklady jako silnou stránku uvádí právě přírodní a rekreační zázemí s kulturně-historickým potenciálem a jako hrozbu daného území stanovují tlak na přeměnu rekreace na
trvalé bydlení. Tento tlak na faktickou přeměnu rekreační objektů
na rodinné bydlení existuje a některé úřady mají tendenci mu
podléhat.
Je zjevné, že územní plán v rámci vymezení regulace změny
dokončených rekreačních objektů je, pro méně obeznámené se
stavebním zákonem, nesrozumitelný a praxe z posledních letech ukazuje, že dochází k dvojímu vykladu regulativu RI, proto
je nutné tento regulativ upravit takovým způsobem, aby byl jednoznačný, stejně srozumitelný pro všechny a respektující momentální stav infrastruktury v obci.
Tuto nesrozumitelnost platného ÚP je třeba změnou č. 1 odstranit.
IV.
Závěr
S ohledem na výše uvedené žádám, aby mým námitkám bylo
vyhověno a došlo k úpravě návrhu změny č. 1 územního plánu
Zdib.
V opačném případě budu nucen obrátit se s požadavkem na
přezkum zákonnosti schválené změny č. 1 územního plánu
Zdib k věcně a místně příslušnému soudu ve smyslu § 101a a
násl. soudního řádu správního nebo krajský úřad ve smyslu §
174 správního řádu.
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Přílohy:
– Plná moc advokáta
– článek Slovo starosty ve Zdibském zpravodaji 7/2016
– příloha rozhodnutí zastupitelstva – tabulka s podnětem č. 207.
Josef Maleček,
Náhorní 71, 250 66 Zdiby
(č. 59; D 16. 8. 2018;
čj. 2529/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP

plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu ná-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je

vrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Radka Malečková,
Náhorní 71, 250 66 Zdiby
(č. 60; D 16. 8. 2018;
čj. 2528/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z poh-

z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
ledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Věra Malečková,
Náhorní 71, 250 66 Zdiby
(č. 61; D 16. 8. 2018;
čj. 2527/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhle-

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
dem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spa-

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v po-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
lování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není

drobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před sa-

bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
motným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Pavel Míšek,
Průběžná 14, 250 66
Zdiby;
na základě právní moci zastoupuje:
Mgr. Lenka Vančurová,
advokátka,
IČO 00793728,
Na Pláni 3794/2,
466 02 Jablonec nad Nisou
(č. 62; D 16. 8. 2018;
čj. 2571/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Jako vlastník pozemku parc. č. 50 a 267, vše v k.ú. Zdiby, podávám v zákonné lhůtě sedmi dnů
námitku
vůči způsobu vypořádání mých připomínek k návrhu 1. změny
územního plánu obce Zdiby z února 2018 a zároveň námitku ke
změně územního plánu, jež měla být představena na veřejném
projednání dne 9.8.2018 ve Zdibech. Dodávám, že veřejné projednání územního plánu ze dne 9. 8. 2018 nesplňovalo podmínky
pro konání veřejného projednání a námitky jsou tudíž podávány
toliko z opatrnosti, resp. z důvodu možného budoucího argumentu dbáni o vlastní práva. Bude – li samo veřejné projednání
územního plánu opakováno s tím, že původně konané veřejné
projednání 9.8.2018 nebylo platné, nechť jsou tyto námitky pojaty jako další připomínky ve smyslu § 52 stavebního zákona, neboť mi není známo, proč by, vzhledem k neznámému budoucímu
datu konání veřejného projednání, neměly vyhovovat požadavku
na včasnost podání.
1. Nesouhlasím s přípravou tzv. suchého poldru na pozemku číslo
267 v obci Zdiby v katastrálním území Zdiby (což jsem opakovaně připomínkoval – naposledy 2. února 2018), kterým se
obec snaží dosáhnout dvojího nelegitimního účinku. Zaprvé
hodlá s odkazem na „veřejný zájem“, který ve skutečnosti chybí, ospravedlnit změnu určení pozemku 267, jehož jsem majitelem, a zadruhé tím míní zakrýt zanedbanou péči o vlastní vodohospodářské stavby v katastru obce.
2. Nesouhlasím, aby se plánovanou změnou určení mého pozemku, která je rovnocenná s částečným vyvlastněním, řešila situace neschopnosti obce řešit správu vlastních nemovitostí. Odkazuji na ústavní zákon 2/1993 Sb., Listinu základních práv a
svobod, která vyvlastnění, o něž se zde analogicky jedná,
umožňuje toliko tehdy, pokud nelze účelu dosáhnout jinak.
Zde je to nejen možné, ale dokonce nezbytné! Věc má (a eventuálně bude muset) být vyřešena opravou stávající vodohospodářské infrastruktury, viz. má připomínka ze dne 6. února
2018. Dodávám, že tuto opravu bude nezbytné podstoupit
dříve nebo později. Tím potřeba biokoridoru (suchého poldru), který by znamenal quasi-vyvlastnění mého pozemku,
opadne. Zůstane pozemek, o němž bude zpětně možno konstatovat, že byl ze lživých důvodů fakticky vyvlastněn a jehož
hodnota byla v důsledku onoho vyvlastnění bezdůvodně snížena.

1. + 2. Námitce se nevyhovuje.
Pozemek parc. č. 267, k. ú. Zdiby, není dotčen návrhem Změny č. 1, kterým
nedošlo k namítané změně určení pozemku parc. č. 267, a proto námitkám
nelze vyhovět. Podle § 55 odst. 6 stavebního zákona se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu
měněných částí, tzn., že předmětem
pro jednávání nemůže být něco, co nebylo v rámci návrhu Změny č. 1 zpracováno a měněno. Požadavek na prověření potřeby vymezení suchého poldru na pozemku parc. č. 267, k. ú.
Zdiby, byl uveden v Pokynech pro
zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy
o uplatňování na základě návrhu podatele čj. 1149/15 ze dne 3. 6. 2015,
poř. č. 242, kterému vyhovělo Zastupitelstvo obce Zdiby usnesením č.
3/11/15 ze dne 9. 11. 2015, ale Projektant po prověření vyhodnotil vypuštění suchého poldru za nevhodné, proto jeho vymezení zůstalo beze změn, tj.
podle ÚP Zdib.
3. Nebyl jsem to já, kdo měl originální zájem na tom vyjímat část 3. až 8. Námitky nebyly zohledněny.
pozemku č. 50 ze zemědělského fondu. Naopak, mým zájmem Pozemek parc. č. 50, k. ú. Zdiby, není
bylo na něm zemědělsky hospodařit. Jeho vynětí ze zeměděl- dotčen návrhem Změny č. 1, kterým
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ského fondu jsem byl ochoten akceptovat jedině za předpokladu, že ta část, která nebude podléhat veřejnému využití („zbytek“ po realizaci ulice Nová Průběžná, v platném územním plánu označeno jako část 72, náležející k pozemku č. 50,
k. ú. Zdiby), se změní na stavební pozemek. Jednalo se o řešení, umožňující mi kompenzovat výpadek v obdělávatelné půdě
tak, abych buďto mohl nakoupit pozemky jinde (se všemi externími náklady, které s sebou změna místa hospodaření
přináší), nebo se toliko hojit z prostředků, které dispozice se
stavební parcelou přinese. S ohledem na to, že jednání ohledně
ulice „Nová Průběžná“ jsou na mrtvém bodě, neměl jsem zatím
potřebu tuto kompenzaci realizovat. Obec se mnou ve věci nezbytností výstavby ulice „Nová Průběžná“ nikdy nejednala, ačkoli jsem takové jednání dříve inicioval.
4. Z důvodů výše uvedených nesouhlasím se změnou územního
plánu na pozemku číslo 50 v obci Zdiby, k. ú. Zdiby, jehož
jsem majitelem. Ve své připomínce č. 2 z února 2018 nesouhlasím s navrhovaným řešením ulice „Nová Průběžná“. Úprava
územního plánu obce dělí zbytek pozemku číslo 50 na dvě části. Na jedné je nově vytvářen bezúčelný biokoridor vedoucí
„od ulice Pražské k polní cestě Formanská“. Druhou částí je
plocha, původně určená k obytné zástavbě, z jejíhož výtěžku
jsem měl kompenzovat výpadek ve vlastní zemědělské výrobě
(viz bod 3), která se však nově má převádět na ornou půdu. S
ohledem na takt, že jsem soukromý zemědělec, hospodařící na
pozemku č. 50, argumentoval jsem nejprve záměrem ponechat půdu pro zemědělské využití, ve variantě bez výstavby
komunikace „Nová Průběžná“. Poukazuji v té věci na skutečnost, že jde o obslužnou komunikaci domů, jež v největší míře
vznikly ještě před návrhem ulice a nemohu tedy souhlasit s tím,
že je pozemek pod ulicí a biokoridorem označen v územním
plánu jako pozemek „s možností vyvlastnění ve veřejném zájmu“. Kritérium veřejného zájmu zde – vzhledem k nynější dostatečné obslužnosti místa – neobstojí. I přes to jsem, srozuměn s možnou budoucí výstavbou v přilehlé oblasti a s tím
spojenou potřebou uvedené komunikace, připomínkou ze dne
6.2.2018 nabídl obci možnost oboustranné domluvy, jíž se
však obec rozhodla zneužít. Cituji návrh ze svého originálního
podání: „S ohledem na výše uvedené důvody žádám o ponechání parcely č. 50 v katastrálním území Zdiby, jíž jsem
majitel, jako ornou půdu a současně přeložení trasy ulice Nová Průběžná tak, aby vedla po hraně pozemku…“. Tímto postupem jsem o dobré vůli nabídl řešení realizace ulice „Nová
Průběžná“ s návratem maximální možné plochy půdy do zemědělského půdního fondu za cenu posunutí ulice ke hraně pozemku, čímž nedojde k znehodnocení pozemku pro zemědělské účely. Obec však účelově zneužívá mé dobré vůle a snahy
o domluvu, ulici ponechává v původní trase a pouze převádí
pozemek ležící mezi plánovanou ulicí a současným intravilánem obce na ornou půdu. Že tak činí bez mého souhlasu či alespoň projednání, poznamenávám jen na okraj; jedná se bohužel
o standardní přístup obce.
5. Ocitám se tím pádem v situaci, kdy jsem o výsledky řešení,
které přinesl stávající územní plán, připravován. Jakkoli obec
nepovažovala za nutné se mnou platný územní plán rozebírat,
jeho výsledkům jsem se přizpůsobil. Připravovaná úprava
územního plánu však přináší změny, jimž se již přizpůsobovat
nehodlám. Argumentuje-li obec tím, že jestliže jsem měl zájem
půdu na pozemku č. 50 obdělávat, tak dle návrhu územního
plánu tak mohu činit, jedná se zcela zjevně o šikanu. Mým prvořadým zájmem, v době před přijetím stávajícího územního

nedošlo k namítané vymezení hlavní
místní obslužné komunikace „Nová
Průběžná“ na pozemku parc. č. 50, k.
ú. Zdiby, a proto námitkám nelze vyhovět. Podle § 55 odst. 6 stavebního
zákona se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných
částí, tzn., že předmětem projednávání
nemůže být něco, co nebylo v rámci
návrhu Změny č. 1 zpracováno a měněno. Hlavní místní obslužná komunikace „Nová Průběžná“ je dlouhodobě
připravovanou veřejně prospěšnou
stavbou označenou v návrhu Změny č.
1 jako WD5 „komunikace „Nová Průběžná“ – východní část“, která byla
jako návrhová plocha vymezena již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto vymezení převzal ÚP Zdib účinný
od 28. 10. 2010 a také návrh Změny
č. 1. Požadavek na prověření možnosti
přeložení trasy Nové Průběžné mimo
pozemek parc. č. 50, k. ú. Zdiby, byl
uveden v Pokynech pro zpracování
návrhu Změny č. 1 Zprávy na základě
návrhu podatele čj. 1150/15 ze dne 3.
6. 2015, poř. č. 243, kterému Zastupitelstvo obce Zdiby usnesením č.
3/11/15 ze dne 9. 11. 2015, vyhovělo
částečně v souladu se stanoviskem pořizovatele, který uvedl, že „Navrhovaný koridor pro komunikaci „Nová
Průběžná“ je v ÚP vymezen jako veřejně prospěšná stavba cca 10 let a
momentálně není důvod tuto trasu měnit.“. Projektant po prověření vyhodnotil, že koridor Nové Průběžné je
nutno ponechat.
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plánu, bylo obdělávat 4,5 hektaru pole, tvořícího souvislou
plochu. Obec mi nyní nabízí pole o velikosti 0,8 hektaru (z původní výměry 4,5), které však s dosud obdělávatelnou plochou
pole nebude spojeno! Jedná se o pozemek z hlediska profesionální zemědělské výroby nevyužitelný, což považuji za
evidentní i pro laika. Postupem obce má být maskováno, že
zemědělsky využitelné pozemky mizí pod jinou výstavbou.
Obec na jedné straně vrací pozemky do půdního fondu pod
záminkou kompenzace veřejně prospěšné stavby „Z67“
(kontroverzní stavba sběrného dvora, jež zabrala výměru 4
ha zemědělské půdy, je naprosto neúměrná velikosti obce i
celé spádové oblasti a nepochybně budeme brzy svědky
zmenšení jeho výměry ve prospěch jiných soukromých účelů), přitom zároveň vyčleňuje nové pozemky určené k výstavbě (např. Z29, Z26, Z27, Z28, Z25). Snižování objemu
zemědělsky využitelné půdy na jedné straně má být kompenzováno mimo jiné přeměnou hospodářsky evidentně nevyužitelných frakcí pozemků na pozemky „kosmeticky“ zemědělské,
ve skutečnosti zcela bez možnosti je využít v souladu s jejich
určením. Je žalostné, že tato fakta jsou všeobecně známa, přesto se obec tomuto postupu nebrání a spolupracuje na likvidaci
lokálního zemědělství ve prospěch zastavění.
6. Vedle dobrých mravů a zákazu šikanózního výkonu práva však
naráží popsaná územně plánovací činnost obce též na zákon.
Zábor půdy (v návrhu změn ÚP popsáno pod body Z29, Z26,
Z27, Z28, Z25, uvedeno příkladmo) pro stavební účely, kterou se obec snaží kompenzovat tím, že překvalifikovává nevyužitelné zbytky původních polí (jejichž jediné možné využití je
skutečně pro plnění funkce zeleně/zahrady anebo – jak bylo
dohodnuto v mém případě – pro účely budoucího občanského
bydlení) do režimu zemědělského využití, znamená z hlediska
zákona obcházení § 55 odst. 4 stavebního zákona, který
umožňuje rozšíření pozemků určených pro zástavbu jedině
v případě prokázání nemožnosti využít stávající pozemky
určené k zástavbě. Dodejme, že se jedná (mimo jiné) o část
pozemku č. 50 (Z2), o jehož využitelnosti pro stavební účely
nemůže být pochyb! Nemožnost využít stávající pozemek/pozemky nebyla v dosud proběhlém řízení o územním plánu
řešena, natožpak prokázána.
7. Výše nastíněné porušení zákona ze strany obce, pakliže bude
realizováno, s sebou ponese závažné důsledky. Jakákoli snaha
o stavební činnost na pozemcích, jejichž původní účel (zeleň,
popř. zemědělská půda) byl „vyměněn11 s dosavadními pozemky určenými k výstavbě, a které nyní mají být zelení či zemědělskou půdou, budou narážet na skutečnost, že této změny bylo dosaženo v rozporu s § 55 odst. 4 stavebního zákona. Každý
pokus o stavební činnost na těchto pozemcích s sebou ponese
neexistenci dobré víry stavebníka ve stavební záměr zde prováděný, neboť každému vlastníku předmětného pozemku bude
známo, že změny z nestavebního na stavební pozemek bylo
dosaženo nezákonně. S ohledem na § 588 občanského zákoníku to bude znamenat absolutní neplatnost jakékoli smlouvy
znamenající ve svých důsledcích výstavbu na předmětných pozemcích!
8. Kompenzace vlastníkům nemovitostí, na jejichž pozemcích má
dojít ke změně účelu ze zastavitelných na nezastavitelné, by
zřejmě narážela na neúčelnost vynakládání veřejných prostředků osobami, jež za tuto účelnost či hospodárnost nesou odpovědnost. Teprve po zastavění stávajících pozemků k tomu určených, tedy po „vyčerpání stavebních ploch“ může být přistoupeno k rozšíření okruhu pozemků, jež mohou být zastavě-
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ny. „Vyměňování“ stavebních a nestavebních pozemku je
naproti tomu, vzhledem k nutnosti kompenzovat tímto způsobem poškozované majitele pozemků dle § 102 stavebního
zákona, nehospodárné, neúčelné, a proto nevyhovující požadavkům na dobrou veřejnou správu se všemi důsledky s tím
spojenými.
Příloha: plná moc – originál bude doložen dodatečně
Petra Míšková,
Průběžná 14, 250 66 Zdiby
(č. 63; D 16. 8. 2018;
čj. 2545/2018)

Připomínka k návrhu 1. změny ÚPO Zdib
Dne 9.8.2018 jsem byla přítomna na plánovaném veřejném projednání změny územního plánu ve společenském domě ve Veltěži
a jsem přesvědčena, že veřejné projednání nesplňovalo podmínky stanovené v ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona (na místě nebyl transparentním způsobem pořizován písemný záznam) a
odst. 4 téhož ustanovení (nedošlo k veřejnému přednesu/výkladu
úprav návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby, když tato nejen nebyla
prezentována veřejně – nejméně jedna třetina veřejnosti se z kapacitních důvodů nevešla do místnosti a nic neviděla ani neslyšela, ale zejména byl výklad předkladatelem ukončen cca po 30 vteřinách, kdy bylo konstatováno, že jej není slyšet ani v místnosti
samé).
Z uvedeného je zřejmé a jsem přesvědčena o tom, že nedošlo k
veřejnému projednání změny č. 1 ÚP obce Zdiby a současně
také upozorňuji na skutečnost, že nedošlo ani k projednání
“dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“, což je v rozporu se stanoviskem KÚSK č.j. 040771/2018/KUSK ze dne 26.
3. 2018, kde KÚSK výslovně upozornil, že “stanovisko SEA
vydá po projednání dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“ a dále tento úřad upozornil na to, že neprojednání koncepce posuzování vlivů na životní prostředí by byla veřejnost krácena na svých právech a současně konstatoval, že: “Vyhodnocení
stanoviska SEA by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť dopracované vyhodnocení SEA by nebylo projednáno s veřejností ani dotčenými orgány před vydáním stanoviska SEA“.
Přesto, s ohledem na případný běh lhůt, podávám tuto
připomínku k návrhu 1. změny Územního plánu obce Zdiby
a to z důvodu nesouhlasu s vyjmutím lokalit Z51a, Z51b, P5 a
Z52 z etapizace, tj. podmínky výstavby Nové Průběžné.
Zdůvodnění:
Vyjmutím výše uvedených lokalit z etapizace dojde k navýšení
provozu na Průběžné, se kterou přímo sousedí nemovitost, kde trvale žiji. To se negativně projeví na již tak zhoršeném životním
prostředí s dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel a vlivem
provozu těžké stavební techniky opět k ohrožení přilehlých objektů otřesy s dopadem na jejich statiku. Toto bylo již v minulosti
předmětem mnoha stížností a na základě toho byl další rozvoj obce podmíněn etapizací, tj. výstavbou Nové Průběžné.
Z výše uvedených důvodů trvám na dodržení etapizace v souladu s platným ÚP obce Zdiby.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.

Darina Némethová,
Arnošta Valenty 652/25,
198 00 Praha 9;
(č. 64; D 16. 8. 2018;
čj. 2579/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Vzhledem k projednávaným změnám ÚP Zdib si dovoluji podat
opětovný návrh, a to na základě původního návrhu čj. 770/12/st
ze dne 11. 6. 2012 pod pořadovým číslem 183, který byl Zastupitelstvem obce Zdiby zamítnut dne 9. 11. 2015. Přitom podmínkám na schválení změny, které byly zastupitelstvem vyhlášeny,
moje nemovitost naprosto vyhovuje – nachází se u hlavní silnice
K Holosmetkům, na pozemku lze parkovat a je k dispozici i místo pro parkování návštěv, aniž by vozidla překážela. Všude kolem je již rodinná zástavba.
Situace, kdy by se měla schvalovat změna pouze u některých vybraných jednotlivců není spravedlivá vůči nám všem ostatním če-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 90/40,
k. ú. Přemyšlení, s druhem pozemku
„zahrada“ v zastavěném území ve stabilizované ploše staveb pro rodinnou
rekreaci (RI-stav) byl takto zařazen již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib účinný od
28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i
v návrhu Změny č. 1. Pozemek parc. č.
90/40, k. ú. Přemyšlení, nebyl zařazen
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katelům/navrhovatelům, tudíž si dovoluji vůči takovémuto postu- do zastavitelné plochy bydlení v ropu vznést námitku.
dinných domech městské a příměstské
(BI-návrh), jak bylo požadováno v návrhu podatele čj. 770/12/st ze dne 11.
6. 2012 na pořízení změny č. 1 ÚP
Zdib pod poř. č. 183, kterému však
Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015 nevyhovělo. Změna využití pozemku parc. č.
90/40 nebyla požadována Zprávou o
uplatňování a nebyla proto ani předmětem řešení návrhu Změny č. 1 Projektantem, v tomto případě nelze námitce vyhovět, protože podle § 55 odst.
6 stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává v
rozsahu měněných částí a u pozemku
parc. č. 90/40, k. ú. Přemyšlení, se
žádné části ÚP Zdib návrhem Změny č.
1 neměnily.
Lucie Nosková,
K Sídlišti 397,
250 67 Klecany
(č. 65; D 16. 8. 2018;
čj. 2578/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem

znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

Ing. Radek Novák,
Koněprusy 84,
266 01 Beroun
(č. 66; D 16. 8. 2018;
čj. 2541/2018)

veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Jako vlastník pozemků parc. č. 98/3 a 98/4 a spoluvlastník pozemku 98/1 vše v k. ú. Přemyšlení (792403), obec Zdiby (dále
jen „Pozemky“) tímto podávám dle § 52 odst. 2 a 3 zákona
183/2006 Sb Stavební Zákon, námitku k návrhu změny č. 1 ÚP
Zdib projednané na veřejném projednání dne 9. 8. 2018.
Odůvodnění:
Má námitka spočívá zejména v tom, že předmětné Pozemky byly
zastupitelstvem zařazeny do navrhovaných změn na jednání
zastupitelstva již 24. 11. 2008 a tato informace byla dále vzata
na vědomí zastupitelstvem 9. 11. 2015, viz příloha této námitky.
Po seznámení se s dostupnými podklady vyjadřuji svou námitku
k tomu, že dle návrhu změny č. 1 ÚP Zdib Pozemky nebudou dotčeny změnou funkčního využití na „BI – Bydlení v rodinných
domech městské a příměstské“ (č. 98/3 a 98/4) respektive „DS –
dopravní infrastruktura silniční“ (98/1). Pozemky tvoří jednolitou územní plochu spolu s pozemky parc. č. 83/24, 83/50, 83/53,
83/66, 83/82, 83/20 (cesta), 83/21 (cesta), 83/47, 83/48, 83/51,
83/54, 83/57, 83/59, 83/64, 83/67, 83/80, 83/60, 83/79, 83/78,
83/65, 83/62, 83/58, 83/55, 83/52, 83/49 a 83/19 v napojení na
Pozemky parc. č. 98/1 (cesta), 98/2, 98/3, 98/4, 98/5 a 98/6. Mám
za to, že tato skutečnost je zřejmá ze způsobu rozdělení původních pozemků na pravidelné parcely oddělené užšími pozemky –
cestami. Pozemky přirozeně navazují na stávající zástavbu ulice
Luční v předmětné v lokalitě a koncepčně ji dotváří do jednotného celku, což umožní dokončení jednotné infrastruktury v této lokalitě. Dovoluji si poukázat na skutečnost, že o přiřazení funkčního využití „BI – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ celé dotčené lokalitě žádali její vlastníci již při zpracování
ÚP v roce 2006 (viz „Vyhodnocení projednání návrhu zadání
ÚPO Zdiby“). Obec tehdy uvedla, že změna dotčené lokality na
zastavitelné území může být předmětem změny ÚP (viz „Rozhodnutí o podaných námitkách vlastníků dotčených pozemků a
staveb návrhem ÚPO Zdiby a o nesouhlasech s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení ÚPO Zdiby“, jak bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 29. prosince 2006.
Na základě výše uvedeného tedy trvám na změně funkčního využití Pozemků ve změně č.1 ÚP Zdiby.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 98/1,
98/3 a 98/4, k. ú. Přemyšlení, druhem
pozemku orná půda, leží ve stabilizované ploše zemědělské – orná půda (NZstav) nezastavěného území, která byla
takto vymezena již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne
29. 12. 2006. Toto zařazení převzal ÚP
Zdib účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo
beze změny i v návrhu Změny č. 1. Pozemky parc. č. 98/3 a 98/4, k. ú. Přemyšlení, nebyly zařazeny do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI-návrh), jak
bylo požadováno v návrhu podatele
čj. 2358/07 ze dne 19. 12. 2007 na pořízení změny č. 1 ÚPO Zdiby pod poř.
č. 25, kterému přes nedoporučení pořizovatele Zastupitelstvo obce Zdiby
vyhovělo usnesením ze dne 24. 11.
2008, ale pouze v tom smyslu, že bude
prověřena možnost jeho řešení. Projektant návrhu Změny č. 1 nevyhověl
požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy na zařazení
pozemků parc. č. 98/3 a 98/4, k. ú.
Přemyšlení, do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech městské
a příměstské (BI-návrh), protože se
jedná o nekoncepční zásah do souvislé
plochy ZPF a Městský úřad Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, s ní nesouhlasil
z důvodu naprosto nevhodného zásahu do krajinného rázu a šíření zástavby do volné krajiny, jak je uvedeno
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v jeho stanovisku čj. 100/ /72413/2015
ze dne 13. 1. 2016.
Ing. Tomáš Novák,
Příčná 46,
250 65 Bořanovice
(č. 67; D 16. 8. 2018;
čj. 2540/18)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Jako vlastník pozemků parc. č. 98/5 a 98/6 a spoluvlastník pozemku 98/1 vše v k. ú. Přemyšlení (792403), obec Zdiby (dále
jen „Pozemky“) tímto podávám dle § 52 odst. 2 a 3 zákona
183/2006 Sb Stavební Zákon, námitku k návrhu změny č. 1 ÚP
Zdib projednané na veřejném projednání dne 9. 8. 2018.
Odůvodnění:
Má námitka spočívá zejména v tom, že předmětné Pozemky byly
zastupitelstvem zařazeny do navrhovaných změn na jednání
zastupitelstva již 24. 11. 2008 a tato informace byla dále vzata
na vědomí zastupitelstvem 9. 11. 2015, viz příloha této námitky.
Po seznámení se s dostupnými podklady vyjadřuji svou námitku
k tomu, že dle návrhu změny č. 1 ÚP Zdib Pozemky nebudou dotčeny změnou funkčního využití na „BI – Bydlení v rodinných
domech městské a příměstské“ (č. 98/5 a 98/6) respektive „DS –
dopravní infrastruktura silniční“ (98/1). Pozemky tvoří jednolitou územní plochu spolu s pozemky parc. č. 83/24, 83/50, 83/53,
83/66, 83/82, 83/20 (cesta), 83/21 (cesta), 83/47, 83/48, 83/51,
83/54, 83/57, 83/59, 83/64, 83/67, 83/80, 83/60, 83/79, 83/78,
83/65, 83/62, 83/58, 83/55, 83/52, 83/49 a 83/19 v napojení na
Pozemky parc. č. 98/1 (cesta), 98/2, 98/3, 98/4, 98/5 a 98/6. Mám
za to, že tato skutečnost je zřejmá ze způsobu rozdělení původních pozemků na pravidelné parcely oddělené užšími pozemky –
cestami. Pozemky přirozeně navazují na stávající zástavbu ulice
Luční v předmětné v lokalitě a koncepčně ji dotváří do jednotného celku, což umožní dokončení jednotné infrastruktury v této lokalitě. Dovoluji si poukázat na skutečnost, že o přiřazení funkčního využití „BI – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ celé dotčené lokalitě žádali její vlastníci již při zpracování
ÚP v roce 2006 (viz „Vyhodnocení projednání návrhu zadání
ÚPO Zdiby“). Obec tehdy uvedla, že změna dotčené lokality na
zastavitelné území může být předmětem změny ÚP (viz „Rozhodnutí o podaných námitkách vlastníků dotčených pozemků a
staveb návrhem ÚPO Zdiby a o nesouhlasech s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení ÚPO Zdiby“, jak bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 29. prosince 2006.
Na základě výše uvedeného tedy trvám na změně funkčního využití Pozemků ve změně č.1 ÚP Zdiby.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 98/1,
98/5 a 98/6, k. ú. Přemyšlení, druhem
pozemku orná půda, leží ve stabilizované ploše zemědělské – orná půda (NZstav) nezastavěného území, která byla
takto vymezena již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne
29. 12. 2006. Toto zařazení převzal ÚP
Zdib účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo
beze změny i v návrhu Změny č. 1. Pozemky parc. č. 98/5 a 98/6, k. ú. Přemyšlení, nebyly zařazeny do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI-návrh), jak
bylo požadováno v návrhu podatele
čj. 2358/07 ze dne 19. 12. 2007 na pořízení změny č. 1 ÚPO Zdiby pod poř.
č. 25, kterému přes nedoporučení pořizovatele Zastupitelstvo obce Zdiby
vyhovělo usnesením ze dne 24. 11.
2008, ale pouze v tom smyslu, že bude
prověřena možnost jeho řešení. Projektant návrhu Změny č. 1 nevyhověl
požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy na zařazení
pozemků parc. č. 98/5 a 98/6, k. ú.
Přemyšlení, do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech městské
a příměstské (BI-návrh), protože se
jedná o nekoncepční zásah do souvislé
plochy ZPF a Městský úřad Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, s ní nesouhlasil
z důvodu naprosto nevhodného zásahu do krajinného rázu a šíření zástavby do volné krajiny, jak je uvedeno
v jeho stanovisku čj. 100/ /72413/2015
ze dne 13. 1. 2016.

Jitka Nováková,
Příčná 146, 250 67 Klecany
(č. 68; D 16. 8. 2018;
čj. 2549/18)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vy-

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
hověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tu-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vy-

díž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
mezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
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· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Jan Obhlídal,
V Remízkách 303,
250 66 Zdiby
(č. 69; D 14. 8. 2018;
čj. 2461/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy
Z67, kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro sběr-

odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
ný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví
obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a není
tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená
pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak mohla stát
místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve změně č. 1
ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech parametrech, že plocha
Z67 slouží pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný
dvůr výhradně pro potřeby obce Zdiby. U plochy Z67chybí i také
jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění
příznivého koeficientu zastavění, min. procenta zeleně a max.
výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové
části návrhu změny ÚP kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2.
Vodního hospodářství (minimalizovat rozsah zpevněných ploch).
Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval vizuální dopady umístění sběrného dvora a
sousedních halových staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy
Z67 jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví
obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr (podnikání
s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů
z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na mnoho let do
budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný
dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím rozlohou.
Ing. Josef Outlý,
Chotovická 1788/10,
182 00 Praha 8;
Mgr. Zuzana Outlá,
Chotovická 1788/10,
182 00 Praha 8
(č. 70; D 17. 8. 2018;
čj. 2593/18)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Dne 7. 2. 2018 jsme písemně uplatnili připomínky k návrhu č. 1
územního plánu Zdib. Akceptování či neakceptování našich připomínek bylo odůvodněno v textové části ODŮVODNĚNÍ
ZMĚNY Č. 1 ÚP ZDIB ze dne 3. 7. 2018.
Tímto podáváme námitky proti rozhodnutí o těchto třech našich
připomínkách:
Námitka k neakceptování připomínky č. 1 ve znění:
„V návrhu je plocha Z18 – OK, kterou tvoří pozemky v našem
vlastnictví. Do plochy Z18 však nebyly zahrnuty dva úzké pozemky na severní straně území. Jedná se o pozemky parc. č. 563
a 217/2, které také vlastníme, a které s ostatními pozemky zahrnutými v ploše Z18 tvoří funkční celek. Prosíme tedy o rozšíření
plochy Z18 o pozemek pare č. 563 (64 m2) a pozemek parc. č.
217/2 (109 m2).“
Tato připomínka nebyla akceptována s odůvodněním: „pozemky
č. 563 a 217/2 funkčně náleží k areálu restaurace Stará pošla, jejich zařazení do jiné funkce proto není vhodné“
S tímto závěrem ani jeho odůvodněním se neztotožňujeme. Pozemky parc. č. 563 a 217/2 jsou sice ve stávajícím ÚP zařazeny
do plochy OM pro restauraci Stará pošta, fakticky ale tuto funkci
neplní. Pozemky parc.č. 563 a 217/2 vznikly upřesněním hranice
parcel při digitalizaci operátu KN. Vlastník sousedních pozemků

prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Na základě bodu 10 pokynu SJ-VI*3 Pokynů po SJ posoudil
Projektant bod 1 připomínky pod poř.
č. 68 vyhodnocení společného jednání
a v kapitole L.4 „VYHODNOCENÍ
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ
PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ“ textové
části odůvodnění návrhu Změny č. 1
k tomu uvedl: „neakceptováno, pozemky č. 563 a 217/2 funkčně náleží k
areálu restaurace Stará pošta, jejich
zařazení do jiné funkce proto není
vhodné“ a pořizovatel z tohoto důvodu považuje pokyn za splněný a řešení
návrhu Změny č. 1 za konečné. Ve
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
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úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
parc. č. 217/1 a st. 1/1, na kterých je umístěná restaurace, dostal
nabídku na odkoupení pozemků parc. č. 563 a 217/2. Toto však
odmítnul, a to právě proto, že tyto parcely pro provozování restaurace neslouží. Až následně byly pozemky nabídnuty nám a
my jsme je odkoupili za účelem jejich připojení k našim pozemkům parc. č. 247/4 a 247/5. Máme proto za to, že by pozemky
parc. č. 563 a 217/2 měly patřit do plochy Z18 s označením OK,
když fakticky tvoří s pozemky v této ploše jeden funkční celek.
Tato námitka je podávána z titulu našeho vlastnictví pozemků
parc. č. 563 a 217/2 v k.ú. Zdiby, obec Zdiby.
Námitka k neakceptování připomínky č. 3 ve zněni:
„V ploše Z18 je v rámci areálu plánována výstavba reklamní pylon – rozhledny o výšce 22 m. Z této rozhledny bude panoramatický rozhled na obec Zdiby, město Klecany, i širší okolí. Prosíme
o zohlednění rozhledny v rámci výškových regulativů ÚP a v
rámci využití plochy OK – tj. o přidání zmínky, že v rámci území
Z18 je povolena výstavba rozhledny do výšky 22 m.“
Tato připomínka nebyla akceptována s odůvodněním: „nebylo
součásti zadání.“
S tímto nelze souhlasit. Požadavek na úpravu regulativu plochy
Z18 tak, aby bylo možné umístit stavbu rozhledny o výšce 22 m,
součástí zadání změny č. 1 ÚP byl. Toto vyplývá z dokumentu
„Zpráva o uplatňování územního plánu ZDIB“ z prosince 2016,
kde jsou uvedené návrhy změn využití ploch, které mají být prověřeny. Mezi těmito návrhy je na straně 13 i navrhované využití
plochy pro pozemky parc. č. 247/3, 247/4, 247/5, 217/2, 214/6,
520, 521, 522, 573, st. 600 a st. 604, všechny v k.ú. Zdiby, obec
Zdiby, ve znění:
„OK – občanská vybavení komerční zařízení plošně rozsáhlá
(ubytování, restaurace výška 13 m a reklamní pylon – rozhledna
výška 22 m).“
Tj. umístění rozhledny bylo součástí zadání pro prověření změn
zahrnutých do změny č. 1 územního plánu Zdib.
Tato námitka je podávána z titulu našeho vlastnictví pozemků
parc. č. 247/3, 247/4, 247/5, 217/2, 214/6, 520, 521, 522, 573, st.
600 a st. 604 v k.ú. Zdiby, obec Zdiby.
Námitka k neakceptování připomínky č. 6 ve znění:
„U ploch OK prosíme zvýšit stávající výškový regulativ z 10 m
na 13 m. Tato výška lépe odpovídá stavbám s charakterem využití
plochy OK.“
Tato připomínka nebyla akceptována s odůvodněním: „nebylo
součástí zadání.“
Ani s tímto nelze souhlasit. Návrh na změnu regulativu na 13 m
pro plochy OK byl součástí zadání – viz odkaz v předešlé námitce.
Plošný regulativ výšky 10 m pro stabilizované plochy s funkčním
využitím OK nedává smysl, když některé budovy umístěné v
těchto plochách před zavedením tohoto regulativu jsou vyšší –
např. skladové haly na pozemcích parc. č. st. 802 a st. 853. Tento
regulativ tak fakticky znemožňuje doplňovat do území objekty
kopírující výškovou hladinu současné zástavby, a také provádět
úpravy současných staveb převyšujících 10 m. Tento regulativ
byl do ÚP zařazen zřejmě omylem. I proto byla navržena jeho
změna.
Tato námitka je podávána z titulu našeho vlastnictví pozemků
parc. č. 247/3, 247/4, 247/5, 217/2, 214/6, 520, 521, 522, 573, st.
600 a st. 604 v k.ú. Zdiby, obec Zdiby.
MUDr. Jitka Pavková,
M. J. Husa 450/6,
434 01 Most

vztahu k vymezení zastavitelné plochy
Z18 se jedná o marginální plochu,
která může být vyřešena při následné
aktualizaci zastavěného území.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Na základě bodu 10 pokynu SJ-VI*3 Pokynů po SJ posoudil
Projektant bod 3 připomínky pod poř.
č. 68 vyhodnocení společného jednání
a v kapitole L.4 „VYHODNOCENÍ
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ
PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ“ textové
části odůvodnění návrhu Změny č. 1
k tomu uvedl: „neakceptováno, změna
funkce plochy Z18 byla požadována v
zadání; kombinovat více funkcí v jedné ploše nelze; vydané správní rozhodnutí je platné bez ohledu na později schválenou změnu ÚP“ a pořizovatel z tohoto důvodu považuje pokyn
za splněný a řešení návrhu Změny č. 1
za konečné. Ve vztahu k podmínkám
využití zastavitelné plochy Z18 v ploše
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá by stanovení
výškového regulativu pro reklamní pylon – rozhlednu bylo poměrně složité,
protože se nedá paušalizovat na celou
plochu a v ÚP nelze umísťovat jednotlivé stavby na ploše.
Námitka byla částečně zohledněna.
Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro plochu OK –
občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy
Z18 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu
Změny č. 1 byly doplněny o podmínku
„maximální výška stavby nad rostlým
terénem u jednotlivých rozvojových
ploch: Z18 – 12 m;“, což částečně saturuje požadavek námitky, výška 13 m
nebyla akcetována. Toto řešení považuje pořizovatel za konečné.

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Pořizovatel Veřejnou Vyhláškou ze dne 4. července 2018 pod č.
j.: 2074/18 (dále jen „Veřejná vyhláška“) oznámil zahájení řízení
o změně č. 1 územního plánu Zdib (dále jen „Změna č. 1 ÚP
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
(č. 71; D 15. 8. 2018;
čj. 2470/2018)

Zdib“) a veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území s tím, že do 16. srpna 2018 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
mohou uplatnit námitky u Pořizovatele. V souladu s poučením
uvedeným ve Veřejné vyhlášce podávám tímto jako dotčená
osoba následující Námitky č. I. až IX. k uveřejněnému Návrhu
Změny č. 1 ÚP Zdib:
Námitka č. I.
Návrh Změny č. 1 ÚP Zdib obsahuje celou řadu nekoncepčních zásahů do urbanistické koncepce založené územním plánem Zdib z roku 2006, který je především zaměřen na řešení
lokálních zájmů a nerovném přístupu k některým vlastníkům
pozemků dotčených navrhovanou změnou. Pořizovatel zcela
evidentně při pořizování Změny č. 1 ÚP Zdib porušuje princip rovného přístupu k některým dotčeným osobám/vlastníkům pozemků zejména tím, že preferuje řešení dílčích změn
bez širších souvislostí, které mohou narušovat celkovou koncepci rozvoje obce. Naproti tomu nezohledňuje, že v současné
době a s ohledem na vývoj událostí je již původní územní plán
zastaralý, neodpovídající současné realitě. Namítám, že charakter a rozsah změn navržených Pořizovatelem, jejich intenzita a zásah do vlastnických práv dotčených osob nasvědčuje
tomu, že navržené změny jdou hluboce nad rámec toho, co by
mělo být upraveno pouze změnou územního plánu a je zřejmé,
že místo Změny č. 1 ÚP Zdib měl být pořízen nový územní
plán, který by byl schopen vyváženým způsobem revidovat
urbanistickou koncepci obce Zdiby včetně řešení komplexní
budoucí dopravní obslužnosti jednotlivých částí obce, včetně
tramvajové linky a sítě pozemních komunikací s využitím rovného přístupu ke všem vlastníkům dotčených pozemků, na
rozdíl od navrhované Změny č. 1 ÚP Zdib. která zohledňuje
pouze lokální zájmy a neřeší palčivá místa a nedostatky v občanské vybavenosti obce, její dopravní obslužnosti. etapizaci.
apod.
Odůvodnění:
Pořizovatel umožnil rozsáhlou parcelaci na pozemcích určených
k bydlení v rodinných domech (dále jen „BI“), aniž by vybudoval
občanskou vybavenost obce včetně dopravy. V rámci parcelace
bylo umožněno vlastníkům některých pozemků, aby si na vlastní
náklady vybudovali elektrické přípojky, vodovodní a kanalizační
řady a přípojky k těmto řadům, jako např. vlastníkům pozemků
na Brnkách, ale zdaleka se to netýká pouze této lokality. Tyto vodovodní a kanalizační řady byly Pořizovateli za symbolickou
částku převedeny do vlastnictví, zatímco v jiných lokalitách inženýrské sítě zajistil Pořizovatel na svůj náklad. Už zde je evidentní
nerovnost přístupu Pořizovatele k různým částem obce, resp. k
vlastníkům pozemků v různých částech obce.
Další nerovnost přístupu Pořizovatele k vlastníkům různých pozemků tkví v tom, že na některých zasíťovaných pozemcích označených v územním plánu jako BI již výstavbu Pořizovatel neumožnil, naopak uvalil na ně stavební uzávěru, neboť dopravní
obslužnost je podle Pořizovatele kritická, resp. je na takové úrovni, že není možné na více jak 12 let zainvestovaných parcelách
stavět a podle všeho to ještě dlouho možné nebude (např. nezastavěné pozemky na Brnkách), i když v jiných částech obce se
stavělo a staví.
Přestože hlavní příčina tohoto bezútěšného stavu z hlediska dopravní obslužnosti trvá již řadu let a řešení v podobě zavedení
tramvajové linky, o níž se stále častěji hovoří, by napomohlo tuto
kritickou situaci vyřešit, není stavba tramvajové linky předmětem
řešení návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib s odůvodněním, že se jedná o

Námitce č. I se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel administruje
v souladu se stavebním zákonem proces pořizování Změny č. 1, bez toho,
aniž by vstupoval do výsledků činnosti
orgánů samosprávy, obce Zdiby, nebo
Projektanta, Ing. arch. Plašila, a pokud Zastupitelstvo obce Zdiby, na základě Zprávy o uplatňování, rozhodlo
podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního
zákona o pořízení změny č. 1 a schválilo Zprávu o uplatňování s pokyny
pro zpracování Změny č. 1 podle § 55
odst. 1 s použitím § 47 odst. 5 stavebního zákona, pořizuje pořizovatel
změnu ÚP Zdib a jakákoliv diskuze o
novém ÚP, ke kterému není podle
Zprávy o uplatňování důvod, je bezpředmětná.
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stavbu nadmístního významu. Pan Ing. Jiří Žáček již 26. května
2017 uveřejnil na webových stránkách obce Zdiby, že došlo k
dohodě o trase tramvajové linky, zpracovateli studie, záchytných
parkovištích včetně harmonogramu, který měl být již rok zpracováván a v období roku 2018 – 2020 mělo a má mj. dojít k zapracování stavby tramvajové linky do územních plánů dotčených obcí (viz Příloha č. 1). Vzhledem k tomu, že je v současné době
projednávána Změna č. 1 ÚP Zdib, která se stavbou tramvajové
linky vůbec nepočítá, vyvstává otázka, kdy bude stavba tramvajové linky zapracována do územního plánu obce Zdib a není již v
tuto chvíli Pořizovatel s avizovaným harmonogramem a zpracováváním územního plánu řešícího tramvajovou dopravu ve skluzu? S ohledem na vzniklou tíživou dopravní i jinou situaci stávajících i budoucích obyvatel, by měl Pořizovatel vyvinout
maximální úsilí k tomu, aby začlenil stavbu tramvajové linky
do Územního plánu Zdib a tím pomohl vyřešit řadu stávajících problémů, jejichž příčinou je dlouhodobě neřešená nejen
dopravní obslužnost obce, ale i etapizace, která dlouhodobě
blokuje výstavbu nových domů v určitých lokalitách obce. Začlenění a vybudování tramvajové linky a nová celková urbanistická koncepce obce Zdib by měla byt priorita Pořizovatele.
které by měl věnovat největší pozornost, a nikoliv nestandardním řešením lokálních nekoncepčních zájmů, jako např. začleňování výjimek při přeměně zelených pozemků na pozemky
určené k rekreaci a přičleňování orné půdy jako BI k stávajícím zastavěným pozemkům, aby se tak obcházela etapizace,
např. přeřazení Pozemku 100/36 v k. ú. Brnky nově do BI, nová výjimka pro plochu Z119e pro rekreaci, přeřazení plochy
Z119a a Z25 nově do BI. apod. Protože tímto a podobnými
přesuny ubývá zeleně, Pořizovatel pak nesmyslně trvá na tom,
aby Pozemek 100/33 v k. ú. Brnky, jehož jsem spoluvlastníkem byl veden jako zeleň veřejná, přestože byl vždy zelení
soukromou, a navíc Pořizovatel již roce 2006 rozhodl o jeho
převedení do BI. což se chybou na straně Pořizovatele dosud
nestalo – viz Námitka č. II.
Námitka č. II.
Jako spoluvlastník pozemku pare, č. 100/33 v k. ú. Brnky (dále jen „Pozemek 100/33“) zásadně nesouhlasím s označením,
zařazením a vedením tohoto pozemku v návrhu změny č. 1 ÚP
a v Územním plánu obce Zdiby jako „zeleň veřejná“, neboť:
(i) Označení Pozemku 100/33 jako veřejná zeleň je chybné,
protože důvody na základě, kterých Pořizovatel označil
Pozemek 100/33 jako veřejnou zeleň v územním plánu se
nezakládají na pravdě, viz stanoviska dotčených orgánů v
Příloze č. 2 a 3, tyto důvody jsou rovněž diskriminační a
v rozporu v principem rovného přístupu, legitimního očekávání a konečně i v rozporu s funkcí, kterou pozemek plní;
(ii) Kromě toho již v roce 2006 Pořizovatel rozhodl o zařazení Pozemku 100/33 jako plocha BC „čisté bydlení“. Žádám proto zároveň o nápravu křivdy (viz Příloha č. 4),
která se stala na mých právech a právem chráněných zájmech chybným postupem při vyhotovování územního plánu, tj. aby Pozemek 100/33 byl v Návrhu změny 1 ÚP
označen jako BI – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské (dále jen „BI“) v souladu s Rozhodnutím o
podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO Zdiby
schválené Zastupitelstvem obec Zdiby, tj. Pořizovatelem
dne 20. září 2006;
(iii) se jedná o zeleň soukromou, v současné době evidovanou
v katastru nemovitostí jako zahrada a také jako nelegální

Námitce č. II se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zařazení pozemku parc.
č. 100/33, k. ú. Brnky, do plochy ZV –
zeleň na veřejných prostranstvích nebylo provedeno v rámci návrhu Změny
č. 1, a proto v souladu s § 55 odst. 6
stavebního zákona, které uvádí, že se
změna ÚP zpracovává, projednává
a vydává v rozsahu měněných částí,
nelze námitce vyhovět. Pozemek orné
půdy parc. č. 100/33, k. ú. Brnky, leží
v zastavěném území s navrhovaným
využitím zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh) a byl takto vymezen
již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006.
Toto zařazení převzal ÚP Zdib účinný
od 28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i
v návrhu Změny č. 1. Připomínku nelze akceptovat, protože k namítanému
vymezení pozemku parc. č. 100/33, k.
ú. Brnky, jako zeleň – na veřejných
prostranstvích (ZV-návrh), nedošlo v
rámci projednávaného návrhu Změny
č. 1. Pozemek parc. č. 100/33, k. ú.
Brnky, nebyl zařazen do zastavitelné
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cesta, což může být hlavní příčinou, proč nebyl Pozemek
100/33 začleněn do územního plánu k BI a jsou hledány
důvody, proč mu tento status nelze přiznat;
Odůvodnění:
K bodu (i)
Ze Zprávy Pořizovatele o uplatňování územního plánu Zdib ze
dne 21. prosince 2016 (dále jen „Zpráva“) mj. vyplývá, že stávající územní plán na území obce vymezil celkem 54 zastavitelných
ploch. K realizaci staveb došlo pouze na 19 zastavitelných plochách. Vzhledem k této skutečnosti se změnou (rozumí se Změnou č. 1 ÚP Zdib) Pořizovatel požaduje provést aktualizace
zastavěného území. Přestože Pořizovatel konstatoval, že zastavitelné plochy jsou dostatečné, navrhuje v rámci změny rozšíření
zastavitelných ploch. Tzn., že v rámci Změny Pořizovatel připouští rozšíření zastavitelných ploch a také rozšíření zastavitelných ploch navrhuje. Takže v rámci rovného přístupu mne
Pořizovatel nemůže diskriminovat tím, že v rámci vypořádání
Připomínek uvede, že k „namítanému vymezení Pozemku
100/33 jako zeleň na veřejných prostranstvích nedošlo v rámci
projednávaného návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib“ a proto nemůže
být připomínce vyhověno. Jestliže může Pořizovatel u jiných
pozemků Změnou č. 1 ÚP Zdib navrhnout převedení více jak
3000 m2 z orné půdy na BI a z orné půdy cca o stejné výměře
navrhnout tyto pozemky převést pro rodinnou reakci i přes to,
že výjimky nejsou v tomto případě přípustné (viz odůvodnění
Námitky č. I). ti. novoty se připouští, proč by nemohlo dojít k
přesunu menší plochy ze zahrady do BI, když se jedná o nápravu křivdy z minulosti a nikoli o novotu? K tomu má naopak Změna č. 1 ÚP Zdib sloužit a o tom takto bylo i s představiteli obce s vlastníky Pozemku 100/33 jednáno, že změnou
ÚP se tato křivda napraví! Zdůvodnění Pořizovatele není relevantní, protože v podobných nebo obdobných situacích se Pořizovatel nechová stejně a tím se dopouští zakázané diskriminace a
porušování pravidel a zásad řádné správy.
Kromě toho Pořizovatel požadoval Změnou č. 1 ÚP Zdiby prověřit Pozemek 100/33 o výměře 3058 m2, kde se navrhuje BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské – viz str. 10
Zprávy, a to z hlediska požadavku na ochranu a rozvoj hodnot
území (bod 6.7.4 Zprávy) – dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany
přírody a krajiny (Pořizovateli je dokument znám z úřední povinnosti). Ze Zprávy na str. 14 výslovně vyplývá: „Při zpracováni
návrhu změny č. 1 a vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný
rozvoj území se požaduje, z hlediska možného dotčení zájmů
ochrany přírody, zabývat se a odůvodnit řešení na pozemcích
změn, které jsou naprosto nevhodné z pohledu krajinného rázu,
nevhodným šířením zástavby do volné krajiny nebo zástavba
nevhodně navazuje na sousední katastry v k. ú. Brnky parc. č.
100/33, vůči nesouhlasu s jejich zařazením do návrhu změny č.
1 uvedeným ve vyjádření orgánu ochrany přírody, Městského
úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního prostředí, čj. 100/72413/2015 ze dne 13. ledna 2016... “.
Jinými slovy, Pořizovatel na základě shora uvedeného souhrnného stanoviska Městského úřadu Brandýs nad Labem zpočátku roku 2016, které se týkalo cca 35 pozemků nezahrnul Pozemek
100/33 do BI, přestože o tom bylo dlouhodobě jednáno a vlastníci Pozemku 100/33 navrhovali, aby Pořizovatel prověřil u dotčených orgánů aktuální stanovisko, neboť o správnosti stanoviska z
roku 2016 bylo možné důvodně pochybovat s ohledem na polohu
pozemku a znění zákonných požadavků z posuzovaného
hlediska. V rámci Změny č. 1 ÚP Zdib Pořizovatel nařídil prověřit tyto důvody, zabývat se jimi a zdůvodnit řešení na uvede-

plochy bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI-návrh), jak
bylo požadováno v návrhu podatele čj.
1138/15 ze dne 2. 6. 2015 na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č. 90,
kterému přes nedoporučení pořizovatele Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11.
2015, ale pouze v tom smyslu, že bude
prověřena možnost jeho řešení. Projektant návrhu Změny č. 1 nevyhověl
požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy o uplatňování
na zrušení zařazení pozemku parc. č.
100/33 do zeleně – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh), protože se jedná o nekoncepční zásah do urbanistické koncepce založené již územním
plánem z roku 2006 a jednalo by se o
neodůvodnitelný zábor ZPF 1. třídy
ochrany za nesouhlasu Městského
úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního prostředí,
s touto plochou z důvodu naprosto nevhodného zásahu do krajinného rázu
a šíření zástavby do volné krajiny, jak
je uvedeno v jeho stanovisku čj.
100/72413/2015 ze dne 13. 1. 2016.
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ném pozemku, takže před změnou č. 1 ÚP Zdib nemohl Pořizovatel vědět, jaký bude výsledek prověřování a je logické, že pokud by se stanovisko dotčeného orgánu nepotvrdilo a jiný důvod
ze strany Pořizovatele ani historicky nezazněl, byl tady Změnou
č. 1 ÚP Zdib vytvořen prostor proto, aby Pořizovatel reagoval
na změnu poměrů, což však Pořizovatel neučinil, jak je níže
uvedeno.
Pořizovatel si zřejmě nové stanovisko nevyžádal a není zřejmé,
jakým způsobem prověřoval zadání dané Zprávou týkající se tohoto pozemku. Nicméně k žádosti vlastníků Pozemku 100/33 se
vyjádřil Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor
životního prostředí, Oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství, čj.: OZP- 20204/2018 HUBNA dne 28. února
2018 (viz Příloha č. 2) a Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-13789/2018-CADAN dne 12. února 2018 (viz Příloha č. 3) k záměru zařazení Pozemku 100/33 k zástavbě tak, že ani jeden z oslovených správních orgánů neměl k zařazení Pozemku 100/33 do územního
plánu k zástavbě žádné připomínky. Obě stanoviska byla zaslána Pořizovateli v průběhu připomínkovacího řízení k Návrhu
Změny č. 1 ÚP Zdib. V rámci osobního jednání navíc vyplynulo,
že k zařazení Pozemku 100/33 do předchozího negativního stanoviska Odboru životního prostředí z roku 2016 došlo zřejmě
omylem, neboť pro negativní stanovisko ve vztahu k tomuto pozemku nebyl nikdy žádný důvod. Je zřejmé, že Pořizovatel se
tak historicky ve své úvaze o nezařazení Pozemku 100/33 opíral
o nesprávné stanovisko správního orgánu, neboť právě nesprávné negativní stanovisko citované v předchozím odstavci bylo
ze strany Pořizovatele jediným důvodem, pro který Pozemek
100/33 do Změny č. 1 ÚP Zdib nezařadil.
K označení dotčeného Pozemku v územním plánu jako zeleň veřejná pak mělo podle obce Zdiby rovněž dojít na základě stanoviska nadřízeného orgánu přesto, že obecní zeleň je pouze v
kompetenci Pořizovatele. V rámci připomínek k Změně č. 1 ÚP
Zdib nebylo vyhověno žádosti vlastníků Pozemku 100/33 o jeho
zařazení do BI nově s tím, že by se jednalo o nekoncepční zásah
do urbanistické koncepce založené již územním plánem z roku
2006. Uvedenou argumentaci Pořizovatele spatřuji jako překvapivě novou, zcela účelovou a diskriminační, neboť s tímto
stanoviskem Pořizovatel přichází až v okamžiku, kdy se ukázala jeho argumentace zastaralým a chybným stanoviskem
Městského úřadu Brandýs nad Labem, Odboru životního prostředí jako neudržitelná, přestože toto bylo jediným argumentem Pořizovatele od roku 2006 a přestože v rámci Změny č. 1
ÚP mělo naopak dojít k prověření tohoto stanoviska a důvodů v
něm uvedeným a mělo být na to adekvátním způsobem ze strany
Pořizovatele reagováno.
Musím opakovaně zdůraznit, že ve Zprávě zazněl pouze jediný
požadavek Pořizovatele na prověření statusu Pozemku 100/33,
a to z pohledu změny, které jsou naprosto nevhodné z pohledu
krajinného rázu, nevhodným šířením zástavby do volné krajiny nebo zástavbou nevhodně navazující na sousední katastry.
Z doložených stanovisek správních orgánů však vyplývá, že zařazením Pozemku 100/33 do BI by nedošlo k naplnění ani jednoho
z výše uvedených důvodů. Obavy Pořizovatele uvedené ve
Zprávě se nenaplnily a důvody pro které nemohl byt Pozemek
100/33 zařazen do BI se ukázaly jako liché a neopodstatněné.
Žádám proto Pořizovatele. aby napravil svůj předchozí omyl
spočívající na nesprávném stanovisku dotčeného útvaru a Pozemek 100/33 zařadil v rámci prováděné aktualizace zastavitelných ploch Změnou č. 1 UP Zdib do BI, neboť prověření
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důvodů nezařazení Pozemku 100/33 z pohledu ochrany přírody do BI byl jedním z cílů Změny č. 1 UP Zdib.
K bodu (ii)
Kromě toho již Rozhodnutím č.j.; 702/06 o podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO Zdiby schválené Zastupitelstvem obec Zdiby, tj. Pořizovatelem dne 20. září 2006 došlo k
vyhovění námitce evidované pod poř. č. 120a spoluvlastníků
Pozemku 100/33 tak, že Pozemek 100/33 měl být v územním
plánu obce Zdiby vyznačen jako plocha BC „čisté bydlení“,
viz Příloha č. 4. V následujících letech pak byla vedena jednání spoluvlastníků s představiteli obce Zdiby o nápravě křivdy,
která se při vyhotovování Územního plánu stala. Tato křivda
nebyla do dnešního dne napravena, viz např. Příloha č. 5 a 6.
Žádám proto Pořizovatele. aby svým kladným rozhodnutím
napravil tuto starou křivdu v rámci stávající Změny č. 1 UP
Zdib a Pozemek 100/33 zařadil do BI.
K bodu (iii)
Pozemek 100/33 nikdy nebyl a není veřejnou zelení, vždy byl pozemkem ve vlastnictví soukromých vlastníků, a to konkrétně
MUDr. Jitky Pávkové, Ing. Jana Srba a Mgr. Anety Snopkové a
byl a je využíván jako soukromá zeleň.
Historicky byl Pozemek 100/33 v územním plánu obce Zdiby
označen jako orná půda, neboť až do parcelace okolních pozemků byl vlastníky zemědělsky obděláván. Až na nátlak vlastníků
soukromých pozemků v okolí, přestali vlastníci Pozemku 100/33
tento zemědělsky obdělávat, pozemek částečně rozparcelovali a
svými finančními prostředky přispěli k vybudování vodovodního
a kanalizačního řadu místo Pořizovatele, přičemž oba řady byly v
minulosti převedeny za symbolickou částku na Pořizovatele. Pozemek 100/33 vždy plnil a plní funkci soukromé zeleně zvětší
části oplocené. Přes část Pozemku 100/33, která není dosud oplocená si několik soukromých vlastníků pozemků a staveb nacházejících se za tímto pozemkem vytvořilo nezákonným způsobem
cestu a přes odpor spoluvlastníků Pozemku 100/33 je tento z části využíván několika jedinci jako nelegální cesta, neboť původní
legální cestu si sousedé přihradili do svých zahrad.
Ustanovení § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, na něž v ustanovení § 2 odst. 1, písm. e) odkazuje zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vymezuje
„zeleň veřejnou11 jako prostory, vedle náměstí, ulic, tržišť, parků
apod., které jsou přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání. Pozemek 100/33 nikdy neměl charakter veřejného prostranství a v současné době není ani žádný důvod či veřejný zájem na tom, aby takový charakter měl. Naopak spoluvlastníci Pozemku 100/33 v minulosti několikrát upozornili obec
Zdiby, že dlouhodobě a proti vůli spoluvlastníků dochází k neoprávněnému zásahu do vlastnických práv spoluvlastníků zmíněného pozemku (i) ze strany obce Zdiby jeho chybným označením v
Územním plánu obce Zdiby a (ii) ze strany některých sousedů,
kteří zcela nedovoleně užívají část tohoto pozemku jako cestu,
jak bylo shora uvedeno. Pokud je nějaký legální zájem ze strany
obce Zdiby, aby byla část Pozemku 100/33 využita pro veřejně
prospěšné účely např. jako cesta, spoluvlastníci jsou připraveni
stávající situaci nedovolené a nezákonné cesty řešit právně dovoleným způsobem a nikoliv prostřednictvím úřednické zvůle, kterou je diskriminační označení Pozemku 100/33 jako veřejné zeleně a jeho nezákonné využívání viz např. Příloha č. 5 a 6. Několikrát byl tento protiústavní zásah do vlastnických práv řešen i
s přímo zainteresovaným místostarostou panem Ing. Jiřím
Žáčkem, který bydlí nedaleko a přes Pozemek 100/33 také jezdí a je se situací dobře obeznámen. Spoluvlastníci Pozemku
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100/33 nabízeli obci Zdiby, že poskytnou přiměřenou část Pozemku 100/33 cca v rozsahu 350 m2 za symbolickou částku nebo
darem (stejně jako vodovodní a kanalizační řad) na legalizaci
rozšířené cesty a případně dalších liniových staveb, jako např.
uvažovaného plynovodu nebo elektrického vedení s tím, že zbytek Pozemku 100/33 ve výměře 2700 m2 nelze využít jiným způsobem než na zástavbu rodinným domem.
Pozemek 100/33 se nachází v uzavřené zástavbě, který není žádným zeleným prostorem spojen s jinou zelení nebo otevřeným
prostorem do krajiny. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 více jak 12
let navrhují obci Zdiby zařazení Pozemku 100/33 k zástavbě, neboť pozemek je ostrůvkem v rodinné zástavbě, který nelze jiným
vhodným způsobem využít. Představitelé obce Zdiby se spoluvlastníky nejednají o vhodném řešení nebo využití části Pozemku
100/33, ale vzniklou situaci zdánlivě „řeší“ tím, že označují pozemek jako veřejnou zeleň, což by mohlo být vykládáno jako
schvalování a napomáhání nelegálního užívání části dotčeného
pozemku jako nelegální cesty, přičemž tím dochází k narušení
principu rovnosti, legitimního očekávání a proporcionality, protože dochází k upřednostňování „nelegálních" zájmů úzké skupiny lidí nad legálním zájmem vlastníků pozemků, kteří byli okolní
zástavbou přinuceni změnit charakter využívání pozemku a tento
na své náklady udržovat. S tímto řešením spoluvlastníci nesouhlasí.
Část Pozemku 100/33 neoprávněně užívaná jako cesta nemůže
mít vliv na charakter pozemku jako celku, který má výměru 3058
m2. Spoluvlastníci žádají Pořizovatele, aby opravil chybu v Návrhu změny 1 ÚP tak, aby Pozemek 100/33 byl označen v souladu se skutečností jako zeleň soukromá, resp. jako pozemek
stavební BI, v souladu s více jak 12-letou žádostí spoluvlastníků
Pozemku 100/33, neboť se nejedná o změnu nevhodnou z pohledu krajinného rázu – Pozemek 100/33 je lemován rodinnou zástavbou, výstavba na uvedeném pozemku by naopak vhodným
způsobem navázala na již stávající výstavbu, kterou by v uvedeném místě doplnila. Nejedná se rovněž ani o šíření zástavby do
volné krajiny, neboť se jedná o plochu v zástavbě, která nenavazuje na žádnou otevřenou krajinu, plochu lesa, pole nebo jakoukoliv jinou zeleň na rozdíl od nedalekého pozemku 100/36 v k.
ú. Brnky o výměře 2756 m2, který byl ornou půdou, s bonitou 1,
část pozemku leží v územním systému ekologické stability
(ÚSES), do něhož je jakýkoliv stavební zásah nežádoucí, zcela
nepochybně se jedná o změnu nevhodnou z pohledu krajinného
rázu a jedná se o rozšíření zástavby do volné krajiny, přesto je
tento pozemek určen v Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě. Naproti
tomu budoucí zástavba Pozemku 100/33 by zcela příhodným a
vhodným způsobem navázala na stávající zástavbu.
Takových výjimek zpravidla, jako u pozemku 100/36 v k. ú.
Brnky se v současném Návrhu změny 1 ÚP nachází víc, viz
obrázek níže, např. zařazení plochy Z119e, dosud vedené jako
zeleň do plochy staveb pro rodinnou rekreaci s celkovou výměrou 4575 m2 s odůvodněním, že plochu nelze jiným způsobem
využít. Uvedená plocha se rovněž nachází v těsné blízkosti Pozemku 100/33 a navíc i lesa. Plocha Z119e je zařazována do Návrhu změny 1 ÚP dokonce jako výjimka z dlouhodobého zákazu
Územního plánu vzniku nových objektů pro individuální
rekreaci. Nebo nové začervenění ploch do B1 – plocha Z119a –
Brnky směr Přemyšlení, dále začervenání plochy Z25 směr ze
Zdib na Brnky okolí cesty U Školy apod. Spoluvlastníci tak
zcela oprávněně vnímají rozdílné posuzování Pozemku 100/33 z
hlediska jeho budoucího využití a ostatních shora uvedených pozemků jako diskriminační, nerespektující zásadu rovného zachá-
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zení všech občanů před zákonem, k níž je každý úřad povinen.
Spoluvlastníci novou možnost využití shora uvedených pozemků
jejich vlastníkům přejí, ale spoluvlastníci nechápou, jaká kritéria
byla vzata při posuzování v úvahu, že při srovnatelných pozemcích dospěl Pořizovatel k tak diametrálně rozdílným
rozhodnutím.
Spoluvlastníkům Pozemku 100/33 a dalších pozemků uvedených
v části III. těchto Připomínek je rovněž známo, že je čistě věcí
obce Zdiby, které zelené plochy do územního plánu navrhne a
které pozemky takto označí. Je proto zřejmé, že Úřad zelené plochy do Územního plánu nenavrhuje, vždy se jednalo o návrh obce Zdiby. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 proto důrazně žádají
Pořizovatele o objektivní posouzení a nápravu věci, jak bylo
shora uvedeno.
Z Námitek č. IV. až IX. vyplývá, jaká další omezení v podobě zelených ploch, tj. biokoridorů, biocenter, ochranných pásem a částí pozemků s možností vy vlastnění Pořizovatel uvalil na další
pozemky, jejichž jsem spoluvlastníkem. Pořizovatel má zastupovat zájmy všech občanů a účastníků řízení při jednáních o územním plánu obce a má proto uvážlivě a spravedlivě přistupovat i k
omezujícím opatřením, která činí na pozemcích jednotlivých
vlastníků. Kromě toho se musí řídit zásadou proporcionality, tzn.,
že by neměl na pozemky jednoho vlastníka naklást jen omezení a
přitom nevyhovět žádné žádosti stejného vlastníka, aby mu
umožnil např. výstavbu, zatímco vlastníkům jiných pozemků
umožní výstavbu např. vynětím pozemku z etapizace nebo vyznačením pozemku pro bydlení i když se jedná o velikostně obdobný
pozemek, se stejnou bonitou, navíc v chráněné lokalitě, která nesplňuje požadavky zákona na zařazení do zástavby, apod., aniž
by je zatížil jinými obdobně rozsáhlými omezeními jako spoluvlastníky Pozemku 100/33 a dalších dále uvedených pozemků.
Rozhodnutí Pořizovatele by neměla být diskriminační, jinak jsou
tato rozhodnutí právní ochrany. Pořizovatel by měl v rámci rozdělování zelených ploch postupovat objektivně, spravedlivě a
na základě principu rovnosti. Výhody i nevýhody musí byt na
vlastníky pozemků uvaleny rovnoměrně. Není možné, aby jeden vlastník byl nucen strpět de facto na každém pozemku
omezující nevýhody a jiní vlastníci požívali pouze výhod. Takové jednání není dobrou správou, k níž je Pořizovatel ze zákona povinen. Současné jednání Pořizovatele vnímám jako šikanózní, který preferuje pouze určitou zájmovou skupinu
osob.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti spoluvlastníci Pozemku
100/33 důrazně žádají Pořizovatele o zajištění nápravy, jak bylo
shora uvedeno. Pokud nebude zjednána náprava v označení
Pozemku 100/33 využijí spoluvlastníci k ochraně svých práv a
právem chráněných zájmů všechny právní prostředky, které
jim legislativa poskytuje, neboť označení tohoto pozemku jako
veřejná zeleň neodpovídá jeho funkci, je nezákonné a do dnešního dne nedošlo k napravení křivdy z minulosti, kdy Pozemek 100/33 měl být Uzemním plánem zařazen k zástavbě jako
celek a současně neexistují objektivní důvody pro nezařazení
Pozemku 100/33 do BI. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 proto
žádají, aby tato křivda byla nyní již konečně napravena a Pozemek 100/33 byl zařazen do Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě.
Námitka č. III.
Jako vlastník pozemku parc. č. 100/205 a 100/206 v k. ú. Brnky (dále jen „Pozemky“) nesouhlasím se zařazením Pozemků
do etapizace, resp. stavební uzávěry, tzv. zelené etapy, která je
diskriminační, oproti ostatním etapám má nejpřísnější pod-

Námitce č. III se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 100/205
a 100/206, k. ú. Brnky, které jsou návrhem Změny č. 1 označeny jako zastavitelná plocha Z114a s využitím pro
bydlení v rodinných domech městské a
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mínky, etapizace je de facto časově neohraničená a je navíc
neplatná.
Zatímco ostatním členům Sdružení Zlatý kopec bylo umožněno
Pořizovatelem na svých pozemcích postavit rodinný dům, mě jako vlastníkovi Pozemku to Pořizovatel nikdy neumožnil, přestože
jsem se finančně významně podílela na vybudování
vodovodního, kanalizačního řadu a komunikace v Dlouhé ulici,
stejně jako ostatní členové Sdružení Zlatý kopec. Pořizovatel naopak na Pozemky uvalil tzv. etapizaci, resp. stavební uzávěru.
Stavební uzávěra/etapizace je navíc časově neohraničená a je proto neplatná. Její ukončení, které je vázáno na vybudování určité
části komunikace Nová Průběžná je pouze obcházením zákona,
neboť vybudování části komunikace je neurčitý právní pojem.
Stavební uzávěra/etapizace musí být ohraničena určitým, konkrétním časovým úsekem, jinak je nezákonná a musí být činěny
konkrétní kroky k naplnění tohoto záměru. Stavební uzávěra, která omezuje vlastníka pozemku parc. č. 100/205 a 100/206 v k. ú.
Brnky v jeho právu stavět na neurčitou dobu je tak v rozporu nejen se současnou legislativou a judikaturou, ale rovněž se Základní listinou práv a svobod, tedy s Ústavou, která říká, že omezit
vlastníka v jeho právu s věcí nakládat je možné pouze na základě
zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Pořizovatel mě jako
vlastníka pozemků parc. č. 100/205 a 100/206 v k. ú. Brnky nezákonně omezuje v právu vlastníka s uvedenými pozemky nakládat minimálně od roku 2008, tj. stavět, když tyto pozemky jsou
územním plánem určeny k zástavbě již po dobu více jak deseti
let, a to ještě bez náhrady. O vynětí pozemků nebo alespoň některého z pozemků žádám průběžně od 21. 12. 2011.
Žádám proto Pořizovatele, aby Pozemky parc. č. 100/205 a
100/206 v k. ú. Brnky nebo alespoň jeden z uvedených Pozemků vyňal z etapizace.
Zelená etapa má nepřísnější podmínky, spočívající ve vybudování nejdelší a neobtížnější trasy komunikace Nová Průběžná. Jako
vlastník pozemků v k. ú. Brnky jsem tak znevýhodněna až šikanována oproti např. vlastníkům pozemků ve fialové etapě, která
má podmínky nejmírnější.
Žádám zároveň o zmírnění podmínek zelené etapy v rámci
etapizace, resp. o to, aby byly podmínky etapizace pro všechny postaveny na roveň, ti. aby byly pro všechny stejně přísné.
Zároveň žádám, aby etapizace byla jasným a konkrétním způsobem časově ohraničena.
Etapizace by se významným způsobem posunula, resp. zmírnila v
okamžiku, kdy by se začala budovat tramvajová doprava, která by
nepochybně velmi odlehčila současné napjaté situaci v dopravě
ve Zdibech a jejich okolí.
Námitka č. IV. až. IX.
Vzhledem k tomu, že Změna č. 1 ÚP Zdib je nevyvážená, vychýlená ve prospěch určitých vlastníků pozemků zatímco jiní
vlastníci pozemků jsou zcela opomíjeni a znevýhodňováni,
uplatňuji námitky č. IV. až IX. Kromě toho z těchto námitek
vyplývá, kolika dalších mých pozemků ve spoluvlastnictví se
týkají další omezení obce Zdiby v podobě biokoridorů a biocenter a dalších veřejně prospěšných staveb, která mě jako
vlastníka omezují a s nimiž nesouhlasím, neboť jsou nevyvážená, neúměrnou měrou postihující jednoho a téhož vlastníka,
což je v přímém rozporu se zásadou proporcionality. Některá
omezení jsou v Návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib nová:
Námitka č. IV.
Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku
parc. č. 96/2 v k. ú. Přemyšlení v Návrhu změny 1 ÚP jako pozemku zařazeného v lokálním biokoridoru („LBK6“) a dále jako

příměstské (BI-návrh), byly od schválení ÚPO Zdiby dne 29. 12. 2006 zařazeny v etapizaci s podmínkou realizace komunikace „Nová Průběžná“,
VPS 10, tato forma etapizace byla převzata do ÚP Zdib účinného dne 28. 10.
2010. Návrhu podatele čj. 1138/15 ze
dne 2. 6. 2015 na pořízení změny č. 1
ÚP Zdib pod poř. č. 91 Zastupitelstvo
obce Zdiby vyhovělo, ale v tom
smyslu, že bude řešení etapizace v návrhu Změny č. 1 prověřeno, a tak se i
stalo, ale návrhem Změny č. 1 nebyla
etapizace zrušena a pro pozemky
parc. č. 100/205 a 100/206 bylo stanoveno její pokračování v tzv. „ZELENÉ ETAPĚ“. Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné, i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů po SJ do návrhu Změny č. 1
je výsledkem odborné činnosti Projektanta, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
Námitkám č. IV až IX se nevyhovuje.
Odůvodnění: Ve využití a zařazení či
míře dotčení pozemků parc. č. 96/2
a 90/70, k. ú. Přemyšlení, parc. č. 400
a 425/5, k. ú. Zdiby, a parc. č. 110/1 a
111, k. ú. Brnky, nedošlo oproti platnému ÚP Zdib účinnému dne 28. 10.
2010 k žádným změnám, tzn., že nebyly předmětem řešení návrhu Změny č.
1. Námitky nelze zohlednit, protože
podle § 55 odst. 6 stavebního zákona
platí, že se změna ÚP zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měněných částí a u námitek č. IV až IX se
žádné části ÚP Zdib návrhem Změny
č. 1 neměnily. To ovšem nelze vztaho-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
pozemku s možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může vést komunikaci mimo pozemek
96/2 v k. ú. Přemyšlení rozšířením na druhou stranu komunikace –
viz obrázek níže (součast podání).
Námitka č. V.
Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku
parc. č. 90/70 v k. ú. Přemyšlení do ochranného pásma silnice, v
níž je uložen vodovodní řad – nově přibylo v grafické části výkresu OCHRANNÉ PÁSMO s možností jeho vyvlastnění pro
účely komunikace Nová Průběžná (uvedené vyplývá zejména z
textové části Návrhu změny 1 ÚP). Je zapotřebí vyjasnit, zda a
pokud ano, jakou částí ochranné pásmo zasahuje do uvedeného
pozemku, případně upravit grafickou část. Pozemek je veden jako NZ – viz obrázek níže (součast podání).
Námitka č. VI.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku par. č. 400 v k. ú.
Zdiby s nově vyznačeným lokálním biokoridorem v Návrhu
změny 1 ÚP LBK6, který byl dosud veden na druhé straně budoucí komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může vést lokální
biokoridor na druhé straně budoucí komunikace, jako tomu bylo
dosud. Situace je znázorněna na obrázku níže (součast podání).
Námitka č. VII.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku parc. č. 110/1 v k. ú.
Brnky se zařazením celého pozemku do lokálního biocentra,
resp. ploch přírodních s funkcí územního systému ekologické stability – Z130 NE – Plochy přírodní s funkcí ÚSES – viz obrázek
níže (součast podání). Pořizovatel může lokálním biocentrem zatížit jiný vhodný pozemek.
Námitka č. VIII.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku 425/5 v k. ú. Zdiby s
vedením dráhy „dálkového kabelu“, která je nově patrná z Výkresu upravujícího oblast Energetiky a spojů. Předpokládám, že se
jedná o dálkové kabely, resp. o optické dálkové kabely, které by
měly být uloženy v zemi a měly by sloužit k přenosu dat. Spoluvlastníci pozemku nedávali žádný souhlas s vedením takového
kabelu přes pozemek. Protože vedení kabelu pozemek znehodnocuje, nesouhlasím s jeho vedením přes pozemek, neboť svedením
kabelu bude nepochybně spojeno i ochranné pásmo tohoto kabelu. Pořizovatel může vést kabel polní cestou, která s pozemkem
sousedí.
Námitka č. IX.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku parc. č. 111 k. ú.
Brnky se zatížením uvedeného pozemku možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může
vést komunikaci mimo pozemek 111 v k. ú. Brnky rozšířením na
druhou stranu komunikace.
Jako spoluvlastník pozemků uvedených v Námitkách č. IV. až
IX. se cítím být právem dotčena na svých právech a právem
chráněných zájmech, neboť Pořizovatel postihuje de facto
každý můj pozemek nějakým omezením ve veřejném zájmu.
Pokud mám jako vlastník společných pozemků strpět určitá
omezení ve prospěch obce, je nezbytné, aby obec přehodnotila
svůj postoj ve vztahu k mojí osobě, resp., k pozemkům v mém
nebo společném vlastnictví a zohlednila v Návrhu změny 1 ÚP
i moje potřeby jako vlastníka pozemků a spoluvlastníků.
Pokud Pořizovatel nemůže tyto připomínky zapracovat, nechť
je zpracován nový územní plán, neboť změna č. 1 ÚP Zdiby
řeší zcela nekoncepčním a zřejmě záměrně nepřehledným způsobem dílčí zájmy určitých jedinců, které jsou preferovány
před rovným přístupem pro všechny. Neexistuje tak legitimní

vat na výkres D.1 „Koordinanční výkres“, který je součástí grafické části
odůvodnění návrhu Změny č. 1, jež se
nevydává a zachycuje stav platného
ÚP Zdib včetně Změny č. 1.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
očekávání a jistota, že ve stejných situacích se Pořizovatel zachová stejně, ale naopak.
Přílohy:
1. Tramvaj ve Zdibech_článek místostarosty p. Ing. Jiřího Žáčka
uveřejněný na webových stránkách obce Zdiby dne 21. 6.
2017;
2. Vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství č.j.: OŽP- 20204/2018 HUBNA ze dne 28.2.2017 k zařazení pozemku 100/33 v k.ú. Brnky
do ÚP obce z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1999
Sb.,
3. Vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-13789/2018-CADAN ze dne 12.2.2018 k záměru zařazení pozemku 100/33 v
k.ú. Brnky k zástavbě z hlediska OSSL;
4. Rozhodnutí Obecního úřadu Zdiby č.j.: 702/06 o podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO Zdiby pro námitku evidovanou pod poř. č. 120a ze dne 9.10.2006;
5. Námitky a připomínky spoluvlastníků Pozemku 100/33 v k.ú.
Brnky k Územnímu plánu obce Zdiby ze dne 15.3.2010;
6. Návrh na změnu územního plánu Zdib spoluvlastníků pozemku 100/33 v k.ú. Brnky ze dne 21.12.2011
Jaroslav Pícha,
Skálova 575/34,
181 00 Praha 8;
Ing. Stanislava Píchová,
Skálova 575/34,
181 00 Praha 8
(č. 72; D 15. 8. 2018;
čj. 2486/2018)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Obracíme se na Vás jako vlastníci pozemků parc.č. 83/55 a parc.
č. 83/59 k.ú. Přemyšlení, obec Zdiby s námitkami v souvislosti se
zahájením řízení o změně č. 1 územního plánu Zdib.
Po seznámení se s dostupnými podklady ke změně č. l územního
plánu vyjadřujeme nesouhlas s tím, že naše pozemky nebudou
dotčeny změnou funkčního využití na „BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské“.
Již v minulosti v letech 2009,2011,2014,2015,1/2018 jsme podávali námitky a připomínky a žádali o to, aby naše pozemky byly
zařazeny jako plocha k čistému bydlení.
Původní oficiálně zveřejněný záměr obce Zdiby ohledně plánované výstavby v lokalitě s našimi pozemky není v současným návrhem změny č. l UP realizován, což maří náš zájem si v obci domky postavit a bydlet zde, tímto jsou poškozeny naše investice do
pozemků.
Jsme přesvědčeni, že navrhovaná změna č. l Územního plánu plně umožňuje výstavbu podmiňující infrastruktury, konkrétně
umožňuje přivést přímo k lokalitě s výše uvedenými pozemky novou komunikaci, čímž bude v dostatečné kapacitě zajištěna její
obslužnost. Toto vnímáme jako hlavní důvod k dosavadním limitům výstavby rodinných domů v naší lokalitě.
V souladu s ustanovením par. 44 odst. d/zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ dále navrhujeme, aby pozemky, jejichž současné využití je „NZ – plochy
zemědělské – orná půda“ byly společně s pozemky : parc. č.
83/24, 83/50, 83/53, 83/56, 83/63, 83/66,
83/20/cesta/,83/21/cesta/,83/47, 83/48, 83/51, 83/54, 83/57,
83/63, 83/64,83/67, 83/80, 83/60, 83/79, 73/78, 83/65, 83/62,
83/58, 83/52, 83/49 a83/19 v napojení na pozemky parc. č.
98/1/cesta/, 98/2, 98/3,98/4, 98/5 a 98/6 s nimiž tvoří jednolitou
územní plochu (lokalitu) ZAČLENĚNY mezi pozemky s funkčním využitím „BI – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ a aby celá tato lokalita byla zařazena do etapizace návazné na potřebnou infrastrukturu obce.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 83/55 a
83/59, k. ú. Přemyšlení, druhem pozemku orná půda, leží ve stabilizované
ploše zemědělské – orná půda
(NZ-stav) nezastavěného území, která
byla takto vymezena již v ÚPO Zdiby
schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby
dne 29. 12. 2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib účinný od 28. 10. 2010 a
zůstalo beze změny i v návrhu Změny č.
1. Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015
nevyhovělo návrhům podatele na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib poř. č. 157 a
158, uplatněným podatelem pod čj.
1915/ /11/st ze dne 21. 12. 2011 a
1916/11/st 21. 12. 2011 na zařazení
pozemků parc. č. 83/55 a 83/59, k. ú.
Přemyšlení, do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech městské
a příměstské (BI-návrh). Tyto návrhy
pod poř. č. 157 a 158 nebyly proto zařazeny do Zprávy o uplatňování, jejíž
součástí byly pokyny pro zpracování
návrhu Změny č. 1, a tudíž nemohly být
návrhy poř. č. 157 a 158 ani předmětem řešení návrhu Změny č. 1 Projektantem. Námitku nelze zohlednit, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měněných částí a u pozemků parc. č. 83/55 a
83/59, k. ú. Přemyšlení, se žádné části
ÚP Zdib neměnily.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Vladimír Podhorný,
Zelenohorská 499/31,
181 00 Praha 8
(č. 73; D 8. 8. 2018;
čj. 2381/2018)
Vladimír Podhorný,
Zelenohorská 499/31,
181 00 Praha 8
(č. 74; D 13. 8. 2018;
čj. 2436/2018)

Vladimír Podhorný,
Zelenohorská 499/31,
181 00 Praha 8
(č. 75; D 13. 8. 2018;
čj. 2438/2018)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Na základě připomínky ke změně ÚP č. 1 posílám námitku a dotaz, proč připomínku, kterou řádně a včas odeslal na úřad Zdiby a
PRISVICH, s.r.o. nebyla promítnuta do změn č. 1 ÚP Zdib.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Z podání podatele není
zřejmé, o jakou připomínku k návrhu
Změny č. 1 ÚP se jedná.

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Ve změně číslo 1 ÚP Zdib byla neakceptovaná připomínka číslo
72 ohledně parcely č. 106/110, k. ú. Brnky. Obecní úřad ve Zdibech byl několikrát upozorněn na skutečnost, že na parcelu číslo
106/110 k. ú. Brnky bylo vydáno stavební povoleni v roce 2004,
tím pádem převod stavebního soukromého pozemku do veřejné
zelené v roce 2006 Obecním úřadem byl nezákonný (soukromý
stavební pozemek s platným stavebním povolením úřad ze zákona nesmí převádět do veřejné zelené). Poprosím o nápravu a o
přidáni této skutečnosti do připomínek ke změně číslo 1 ÚP, děkuji.
Příloha:
stavební rozhodnuti k parcele 106/110 k. ú. Brnky

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek zahrady parc.
č. 106/110, k. ú. Brnky, v zastavěném
území s navrhovaným využitím zeleň –
na veřejných prostranstvích (ZV-návrh)
byl takto zařazen již v ÚPO Zdiby
schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení
převzal ÚP Zdib účinný od 28. 10.
2010 a zůstalo beze změny i v návrhu
Změny č. 1. Námitku nelze zohlednit,
protože k namítanému vymezení pozemku parc. č. 106/110, k. ú. Brnky,
jako zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh), nedošlo v rámci
projednávaného návrhu Změny č. 1.
Pozemek parc. č. 106/110, k. ú. Brnky,
nebyl zařazen do zastavitelné plochy
bydlení v rodinných domech městské
a příměstské (BI-návrh), jak bylo požadováno v návrhu předchozího vlastníka čj. 1315/11/st ze dne 5. 9. 2011 na
pořízení změny č. 1 ÚP Zdib pod poř.
č. 110. Zastupitelstvo obce Zdiby svým
usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11.
2015 nevyhovělo návrhu na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib poř. č. 110. Podle
§ 55 odst. 6 stavebního zákona platí,
že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí
a u pozemku parc. č. 106/110, k. ú.
Brnky, se žádné části ÚP Zdib návrhem Změny č. 1 neměnily. K námitce
připojené rozhodnutí o umístění stavby
a stavební povolení čj. 0693/P/St/2004
ze dne 25. 10. 2004 na 5 ks vodovodních přípojek, pozbylo platnosti.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o
nerovný přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 %
zeleně pro zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály.
Případnou zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým
obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min.
20 % zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů
přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není
zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl
ani z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před sa-

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
motným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Vladimír Podhorný,
Zelenohorská 499/31,
181 00 Praha 8
(č. 76; D 15. 8. 2018;
čj. 2483/2018)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Nesouhlasím s projednaným změny číslo 1 ÚP Zdib v období
největších dovolen, zrovna já mam dovolenu a kvůli tomu nemam možnost té diskuze zúčastnit. Poprosím o přesunuti terminu
veřejného projednaní na záři, děkuji.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Veřejné projednání nařizuje pořizovatel podle § 22 odst. 1
stavebního zákona v návaznosti na
předání návrhu Změny č. 1 pro veřejné projednání od Projektanta, a toto
bylo oznámeno veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona, při tom nelze akceptovat termíny dovolených, jako u žádného jiného řízení.

Ing. Erik Podhradský,
Biskupcova 1868/93, 130
00 Praha 3
(č. 77; D 13. 8. 2018;
čj. 2430/2018)

Námitka na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib
podávám námitku k navrhované změně č. 1 územního plánu pro
pozemky: p. č. st. 684 o výměře 34 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p. č. 14/25 o výměře 549 m2 - trvalý travní porost vše v k. ú. Brnky, obci Zdiby (dále jen nemovitosti). Předmětné nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Praha-východ, na LV č. 2045 pro obec Zdiby a k. ú. Brnky.
Identifikaci území, kterého se navržená změna týká: Pozemek v
katastrálním území Brnky p. č. st. 684 a p. č. 14/25.
Identifikace navrhovatele: Erik Podhradský, Biskupcova
1868/93, Praha 3, 130 00
Kontakt: tel: 777 664 663, email: erik.podhradsky@seznam.cz
Vlastnické právo k pozemku: vlastník
Současný platný územní plán je regulativ: RI – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI
Navrhovaný regulativ je: dle návrhu Změny č. 1 v ploše zeleň na
veřejných prostranstvích (ZV-stav).
Současný jako i požadovaný je regulativ: RI – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI
Pozemky jsou využívané v souladu se současným územním plánem.
Nesouhlasím s navrhovaným regulativem: zeleň na veřejných
prostranstvích, který neodpovídá současnému využití oplocených
soukromých pozemků pro rekreaci mojí rodiny. Pozemky byly a
jsou dlouhodobě určené územním plánem k rekreaci a jako takové byly mnou i zakoupeny a jsou i využívány. Argumentace obce
jako zadavatele územního plánu, že se na mém pozemku nachází
částečně podzemní stavba bývalého podzemního zásobníku a domeček je naprosto neodůvodněná k navrhované změně
regulativu. Pozemky a stavba nebyly od 70. let minulého století k
vodárenským účelům používány. Technologie byla v minulém
století demontována a veškeré přípojky odpojeny a jsou dlouhodobě nefunkční. Jakékoliv vodárenské využití bylo znemožněno.

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Využití pozemků parc. č.
14/25 a st. 684, k. ú. Brnky, bude vráceno do stavu ÚP Zdib, tj. do stabilizované plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI-stav), plocha pozemků tak
nebude předmětem návrhu Změny č. 1
ÚP Zdib – viz Pokyn (bod VP*6).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Z těchto důvodů byly pozemky původním vlastníkem jako zbytný
a dlouhodobě nevyužívaný majetek vyžadující pouze opravy odprodaný ve výběrovém řízení, kterého jsem se zúčastnil.
Objekt na pozemcích není možné, jakkoliv znovu zprovoznit. Jelikož je už dávno mimo svou životnost je zastaralý a bez technologie a přípojek a rozvodů. V obci byly vybudovány v minulem
století nové rozvody vody, původní byly odpojeny, vykopány a
zaneseny. To vše před přibližně 30. – 40. lety.
Z toho vyplývá, že argumentovat nefunkční nádrži využívanou
jako sklep a rekreačním domem jako automatickou tlakovou stanicí je zcestné. Na pozemcích se žádná Automatická Tlaková Stanice nenachází. A že mnou podanou připomínku k navrhované
změně územního planu nelze akceptovat z důvodu existence vodárenského zařízení vodovodu pro veřejnou potřebu je už naprostá lež. V příloze přikládám zrušení povolení k odběru podzemních vod a zrušení ochranných pásem vodních zdrojů z roku
2007, kde je minulým vlastníkem argumentováno dlouhodobým
nevyužíváním.
Není, jakkoliv veřejným zájmem měnit regulativ na mém pozemku, kterým už přes tři roky používám k rodinné rekreaci. Pozemky jsou že tři stran obklopené rekreačním objekty a jsou součástí
rekreačního území.
A argumentovat, že moji připomínku podanou k navrhované
změně územního plánu nelze akceptovat z důvodu existence vodárenského zařízení vodovodu pro veřejnou potřebu je
nehorázné. Na pozemku se žádné vodárenské zařízení nenachází.
Navrhovanou změnu regulativu považuji od obce za šikanozní.
Pozemky byly v regulativu RI desítky let. A tak jsem je i zakoupil
a využívám přes tři roky pro rekreaci mojí rodiny.
A tři roky od koupi obec navrhne jejich naprosto nesmyslné přeřazení do navrhovaného nového regulativu, kterému i pro oplocení absolutně neodpovídají. Považuji dané konání jako mstu za to,
že pozemky nedostala obec. A to podotýkám jsem jako kupující
nevěděl, že má obec o koupi zájem. Obec měla čas desítky let
změnit regulativ v době kdy vše ještě užívali vodárny, ale to neudělala a teď jako naschvál, bez jakéhokoliv smyslu navrhuje
změnu soukromých rekreačních pozemků.
Přílohy:
· Snímek ortofoto nové.
· LV - Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li
návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou ne starší
než 3 měsíce. Samostatná příloha.
· Snímek katastrální mapy.
· Rozhodnutí o zrušení povolení k odběru vod a ochranných pásem. Samostatná příloha.
Ing. Rudolf Pumann,
Sedlecká cesta 171,
250 66 Zdiby
(č. 78; D 15. 8. 2018;
čj. 2485/18)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

– 193 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Bod 12 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skla-

vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
diště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 sta-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Michal Reiser,
Nad Mezí 360,
250 66 Zdiby
(č. 79; D 16. 8. 2018;
čj. 2538/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak

vebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – kom-

vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpraco-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
erční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem

vání návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Petra Reiserová,
Nad Mezí 360,
250 66 Zdiby
(č. 80; D 16. 8. 2018;
čj. 2537/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.

a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
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Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům

„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.

v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
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úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Lukáš Rousek,
Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Dlouhá 142, 250 66 Zdiby 1. NÁMITKA č. 1
1. Námitce č. 1 se nevyhovuje.
(č. 81; D 16. 8. 2018;
Pozemek – resp. funkční plochu Z67 – TI1 – TECHNICKÁ
Odůvodnění: Zastavitelná plocha
čj. 2513/2018)
Z67 byla na základě stanovisek doINFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR
Jako vlastníci sousedních pozemků a pozemků v blízkosti plotčených orgánů ochrany ZPF (zá-
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a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
chy Z67, k. ú. Přemyšlení, nesouhlasíme se zařazením plochy
Z67, jako veřejné plochy stavby technické infrastruktury „sběrný dvůr“ (TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR).
Umístěním sběrného dvora, dojde k narušení pohody bydlení
vlastníků RD v ulicích Spojovací, Náhorní, Vilové a vlastníků
relaxačních objektů v ulici Zahrádkářské.
Jsme si jisti, že sběrný dvůr výrazně změní ráz krajiny a do této
nezastavěné části obce nepatří. Nehledě na to, že stávající dopravní situace se tím značně zhorší.
2. NÁMITKA č. 2
Pozemek – resp. funkční plocha Z19 – OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ –
změna regulativ plochy
Nesouhlasíme s úpravou zastavitelné plochy Z19. resp. změnou regulativ této plochy, kde podíl zeleně byl snížen na 20 %
což se významně dotkne těsného sousedství historického centra
obce a sousedních RD.
Žádáme, aby byl podíl zeleně byl minimálně ve výši 40-45 % a
to tak, aby zeleň tvořila zelenou hranici obce proti halám Goodman.
Přílohy: 7 listů bez specifikace

bor ZPF 1. třídy ochrany) a ochrany přírody a krajiny (zásah do krajinného rázu) uplatněných ke společnému jednání upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením této plochy do veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury WT8 – sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem
na vytvoření této plochy a pořizovatel toto řešení považuje za konečné.
2. Námitce č. 2 se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19, uvedené v kapitole Af „Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ textové části návrhu Změny
č. 1 pro veřejné projednání
(07/2018) budou vráceny do stavu
návrhu Změny č. 1 pro společné
jednání (11/2017) – viz Pokyny
(bod VP*1).

Růžena Rousková,
Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Dlouhá 142, 250 66 Zdiby 1. NÁMITKA č. 1
1. Námitce č. 1 se nevyhovuje.
(č. 82; D 16. 8. 2018;
Pozemek – resp. funkční plochu Z67 – TI1 – TECHNICKÁ
Odůvodnění: Zastavitelná plocha
čj. 2514/2018)
Z67 byla na základě stanovisek doINFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR
Jako vlastníci sousedních pozemků a pozemků v blízkosti plotčených orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy ochrany) a ochrachy Z67, k. ú. Přemyšlení, nesouhlasíme se zařazením plochy
Z67, jako veřejné plochy stavby technické infrastruktury „sběr- ny přírody a krajiny (zásah do kraný dvůr“ (TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRjinného rázu) uplatněných ke spoNÝ DVŮR).
lečnému jednání upravena, a to, jak
Umístěním sběrného dvora, dojde k narušení pohody bydlení
její výměra, tak i využití se zařazevlastníků RD v ulicích Spojovací, Náhorní, Vilové a vlastníků
ním této plochy do veřejně prospěšrelaxačních objektů v ulici Zahrádkářské.
ných staveb technické infrastruktuJsme si jisti, že sběrný dvůr výrazně změní ráz krajiny a do této
ry WT8 – sběrný dvůr. Tím byl jednezastavěné části obce nepatří. Nehledě na to, že stávající donoznačně deklarován veřejný zájem
na vytvoření této plochy a pořizovapravní situace se tím značně zhorší.
tel toto řešení považuje za konečné.
2. NÁMITKA č. 2
2. Námitce č. 2 se vyhovuje.
Pozemek – resp. funkční plocha Z19 – OK – OBČANSKÉ VYOdůvodnění: Podmínky využití plochy OK – občanské vybavení – koBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ –
změna regulativ plochy
merční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19, uvedené v kaNesouhlasíme s úpravou zastavitelné plochy Z19. resp. změnou regulativ této plochy, kde podíl zeleně byl snížen na 20 %
pitole Af „Stanovení podmínek pro
což se významně dotkne těsného sousedství historického centra využití ploch s rozdílným způsobem
obce a sousedních RD.
využití“ textové části návrhu Změny
Žádáme, aby byl podíl zeleně byl minimálně ve výši 40-45 % a
č. 1 pro veřejné projednání
to tak, aby zeleň tvořila zelenou hranici obce proti halám Go(07/2018) budou vráceny do stavu
odman.
návrhu Změny č. 1 pro společné
Přílohy: 7 listů bez specifikace
jednání (11/2017) – viz Pokyny
(bod VP*1).
Ing. Bronislav Ryšavý,
Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ
Námitce se nevyhovuje.
MBA,
Odůvodnění: Změna využití pozemku
Námitka:
Na břehu 897/1b,
Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Zdib ze dne 3. 7. 2018 parc. č. 21/2, k. ú. Přemyšlení, po roz190 00 Praha 9
dělení pozemku na dvě části, menší
na straně 87 nezařadilo navrhované využití plochy pozemku č.
(č. 83; D 31. 7. 2018;
21/2 a i nadále je tento pozemek v navrhovaném znění textové i (nudle) do plochy RZ – rekreace, začj. 2301/2018)
grafické části ÚP Zdib veden jako plocha s využitím NZ – plochy hrádkové osady, nebo plochy RI – plozemědělské – orná půda.
chy staveb pro rodinnou rekreaci, větší do různých možností ploch: plochy
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Pavel Scholz,
Sedlecká cesta 55,
250 66 Zdiby
(č. 84; D 15. 8. 2018;
čj. 2494/2018)

Žádám provést aktualizaci v textové i grafické části ÚP Zdib a
uvést do souladu se skutečným využitím = plochy pro rodinnou rekreaci. Dále žádám definovat podmínky pro realizaci
podlimitních záměrů, ve smyslu mé žádosti ze dne 3.1. 2012,
které OÚ Zdiby dne 9.11. 2015 vyhověl.
Odůvodnění námitky:
Městský úřad Klecany, dne 27. 8. 2008 (č.j. 1266/St/2008) vydal souhlas s provedením ohlášení stavby, souhlas s provedením
úprav oplocení mého pozemku 21/2, a to v celé jeho ploše. Z tohoto důvodu shledávám nezařazení do změny č. 1 s odůvodněním
„NE – ZPF II, nekoncepční, směřuje k propojení sousedních sídel“ jako irelevantní.
Dopisem ze dne 12.11. 2015 mě informoval Obecní úřad Zdiby,
že mému návrhu na pořízení změny ÚP Zdiby čj. 16 ze dne 3.
1. 2012 pod pořadovým číslem č. 164 vyhověl, a to Usnesením č.
3/11/15 Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 9. 11. 2015.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, č.j.
164379/2015/KUSK ze dne 14.1. 2016 (Ing. Alexandra Máslová)
vydal stanovisko, že „V k. ú. Přemyšlení na p. p. č. 21/2 o rozloze 0,57 ha je navržena jedna plocha pro prověření několika
možných funkčních využití (rekreace, bydlení, občanské vybavení komerční i sportovní), kde by mohly být realizovány podlimitní záměry.“
V souladu se zprávou ECODIS ze dne 10.1. 2018 (dle poslední
novely zákona), viz. na str. 87, lze u ploch dosahujících řádově
jednotky hektarů na ZPF I a II. realizovat rozvoj sídla jako
podlimitní záměry.
Dle přiloženého výpisu z Katastru nemovitostí ze dne 30. 7. 2018
je pozemek s druhem využití zahrada.
Jedná se o stabilizovanou plochu příslušné funkce = plocha pro
rodinnou rekreaci. Pozemek již více jak 10 let využíváme jako rekreační plochu, zahradu, a to pro potřeby mé rodiny.
Za kladné vyřízení mé námitky / žádosti, předem děkuji.
V případě, že mé podání nesplňuje předepsané náležitosti, nebo
trpí-li jinými vadami, pak zdvořile žádám správní orgán, aby mi
pomohl odstranit nedostatky a poskytl mi k tomu přiměřenou lhůtu pro jeho doplnění.
Přílohy:
· č. 1 – Souhlas s oplocením celého pozemku
· č. 2 – Výpis z KN, pozemek p. č. 21/2, k. ú. Přemyšlení
· č. 3 – Informace o výsledku jednání Zastupitelstva obce Zdiby z
9. 11. 2015
· č. 4 – Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Zdib ze dne 3. 7. 2018
· č. 5 – VVURÚ z 10. 1. 2018

SV – plochy obytné smíšené
venkovské, popř. plochy BI – bydlení v
rodinných domech městské a příměstské, popř. plochy OM – občanská vybavení, komerční zařízení malá a
střední, popř. plochy OS – občanská
vybavení, tělovýchovná a sportovní
zařízení, popř. plochy RZ – rekreace,
zahrádkové osady, a popř. plochy RI –
plochy staveb pro rodinnou
Rekreaci, nebylo provedeno v rámci
návrhu Změny č. 1, a proto v souladu
s § 55 odst. 6 stavebního zákona, který
uvádí, že se změna ÚP zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měněných částí, nelze námitce vyhovět, protože u pozemku parc. č. 21/2, k. ú.
Přemyšlení, se žádné části ÚP Zdib
návrhem Změny č. 1 neměnily. Pozemek orné půdy parc. č. 21/2, k. ú. Přemyšlení, leží v nezastavěném území
v ploše zemědělské – orná půda (NZstav) a byl takto vymezen již v ÚPO
Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib účinný od 28. 10.
2010 a zůstalo beze změny i v návrhu
Změny č. 1. Pozemek parc. č. 21/2, k.
ú. Přemyšlení, nebyl zařazen do zastavitelné plochy s využitím, jak bylo požadováno v návrhu podatele čj.
16/12/st ze dne 3. 1. 2012 na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č. 164,
kterému přes nedoporučení pořizovatele Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11.
2015, ale pouze v tom smyslu, že bude
prověřena možnost jeho řešení. Projektant návrhu Změny č. 1 nevyhověl
požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy o uplatňování
na změnu využití pozemku parc. č.
21/2, k. ú. Přemyšlení, protože se jedná o nekoncepční zásah do urbanistické koncepce založené již územním
plánem z roku 2006 a jednalo by se o
neodůvodnitelný zábor ZPF I1. třídy
ochrany směřující ke srůstání obce
Zdiby se sousedním městem Kleceny,
což je v rozporu s čl. 6 textové části
ZÚR a čl. 20a PÚR.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projek-

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
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tové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.

ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodno-

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostře-
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ceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

dí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.

Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

Námitce se nevyhovuje.

Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
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Tereza Sisáková,
Příčná 146, 250 67 Klecany
(č. 85; D 16. 8. 2018;
čj. 2548/2018)

se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
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účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Jan Smetana,
Skopec 123, 250 66 Zdiby;
Hana Smetanová,
Zelená č.ev. 283, 250 66
Zdiby
(č. 86; D 17. 8. 2018;
čj. 2565/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a VVURÚ
Podatelé jsou bezpodílovými spoluvlastníky pozemků p.č. st 436
a 90/18 v k.ú. Přemyšlení, zapsaných v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním
pracovištěm Praha-východ, na LV č. 370 (dále jen „pozemky“).
Pozemky se nacházejí v oblasti v platném územním plánu Zdiby
(dále jen „ÚP“) i podle návrhu změny č. 1 územního plánu obce
Zdiby (dále jen „NZ1ÚP“) označené jako „plocha staveb pro rodinnou rekreaci“ (dále jen „RI“) a v sousedství ploch „bydlení –
v rodinných domech městské a příměstské“ (dále jen „BI“) – stabilizovaných i navrhovaných.
Podatelé tímto využívají svého práva a podávají v zákonné lhůtě
jako dotčený vlastník a obyvatelé obce podle §52 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů proti NZ1ÚP níže uvedené námitky.
NÁMITKA PROCESNÍ: Neprojednání návrhu změny č. 1 ÚP
obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území s veřejností
Dne 9. 8. 2018 se mělo uskutečnit ve Společenském domě ve
Veltěži, adresa: Průběžná 114, Zdiby, od 16:00 veřejné projednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Pořizovatel této změny ÚP, ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě, nezajistil dostatečnou kapacitu místnosti, kde
mělo dojít k veřejnému projednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho
vlivů na udržitelný rozvoj SEA, přičemž část místnosti určená
pro veřejnost byla plná a další lidé se do místnosti již nedostali
(zůstali na chodbě i mimo budovu). Navíc v místnosti bylo nesnesitelné vedro (asi 40 °C), dusno a větrání zajišťoval jeden větrák. Vzhledem k počtu v minulosti vznesených připomínek a
počtu přítomných bylo možné předpokládat projednávání trvající
několik hodin. Pořizovatel této změny také nezajistil žádné ozvučení a mezi veřejnost nebyly slyšet ani formální pokusy osob sedících za stolem o přednesení jejich výkladu. Starosta Tvrdý požadavky veřejnosti o přeložení projednávání na jiný termín, a
hlavně do vhodnějších a lépe vybavených prostor odmítal. Výkonný pořizovatel i projektant se formálně pokusili provést výklad k NZ1ÚP, což však nebylo technicky možné provést. Výkonný pořizovatel pak bez dalších pokusů situaci vyřešit konstatoval, že veřejné projednání proběhlo, starosta Tvrdý projednávání ukončili a opustili místnost.
Dále ještě podatelé upozorňují, že spolu s procesním pochybením
neprojednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: K veřejnému projednání
pořizovatel konstatuje, že se uskutečnilo, bylo připraveno a sama zúčastněná veřejnost se však připravila o
možnost jej využít k diskusi, dotazům
na Projektanta, a zejména o odborný
výklad návrhu Změny č. 1 Projektantem a VVURÚ jeho řešitelem. Oznámení o konání veřejného projednání
návrhu Změny č. 1 a VVURÚ doručil
pořizovatel 15 dnů předem veřejnou
vyhláškou čj. 2074/18 ze dne 4. 7.
2018, vyvěšenou dne 9. 7. 2018, podle
§ 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání nařídil pořizovatel na
čtvrtek dne 9. 8. 2018 podle § 22 stavebního zákona a zajistil při něm ve
spolupráci s projektantem, Ing. arch.
Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny
č. 1, a výklad VVURÚ jeho řešitelem,
Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné
projednání návrhu Změny č. 1 se
uskutečnilo ve Společenském domě ve
Veltěži, bylo zahájeno v 16:00 hodin a
ukončeno v 16:55 hodin. V listině přítomných je zapsáno 34 osob. Pro
uplatnění námitek a připomínek byla
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
rozvoj území, došlo i k procesnímu pochybení – neprojednání
“dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“ - což je v přímém rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje (KÚSK) č.j. 040771/2018/KUSK ze dne 26. 3. 2018 kde
KÚSK výslovně upozornil, že “stanovisko SEA vydá po projednání dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“ a dále tento
úřad upozornil na to, že neprojednáním koncepce posuzování vlivů na životní prostředí by byla veřejnost krácena na svých právech a současně konstatoval, že: “Vyhodnocení stanoviska SEA
by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť dopracované vyhodnocení SEA by nebylo projednáno s veřejností ani dotčenými orgány před vydáním stanoviska SEA“.
Z ustanovení § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti
ve výstavbě výklad územně plánovací dokumentace. Zákonem
vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území (SEA) a tento účel nebyl naplněn. Nad
rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu územního plánu nebyl vůbec dán.
Takový přístup považují podatelé v procesu pořizování změny č.
1 ÚP Zdib za zcela nepřijatelný, neboť veřejné projednání je obligatorní součástí uvedeného procesu pořízení změny územně
plánovací dokumentace. Veřejné projednání s možností vznášet
námitky či připomínky je klíčovou fází tohoto procesu, která je
pro následné dovozování veřejného zájmu z územně plánovací
dokumentace zcela rozhodující.
Vzhledem k tomu, že jsou podatelé přesvědčeni, že veřejné projednání dne 9. 8. 2018 v obci Zdiby nesplňovalo zákonné podmínky, žádají, aby veřejné projednání bylo opakováno a aby pro
počítání lhůt stanovených zákonem byl rozhodný den konání skutečného veřejného projednání.
Dále uvedenou věcnou námitku podávají podatelé jen z důvodu
opatrnosti s ohledem na případný běh lhůt.
NÁMITKA VĚCNÁ: Podatelé nesouhlasí s NZ1ÚP), který
ponechává pozemky p.č. st 436 a 30/18 jako plochu staveb pro
rodinnou rekreaci (dále jen RI).
Odůvodnění nesouhlasu – podstata námitky:
(1) Tyto pozemky jsou od schválení územního plánu (dále jen
ÚP) v roce 2006 ve znění ÚP 2010 vedeny jako RI, avšak přímo
navazují na plochy BI nebo k BI určené (ať ÚP nebo NZ1ÚP). V
oblasti jsou dostatečně kapacitní komunikace, dva vodovody, nyní se zde buduje kanalizace napojená na dostatečně kapacitní
ČOV.
(2) V oblasti v současnosti v souladu s platnými právními předpisy bydlí mnozí občané Zdib v „rekreačním objektu“ (jsou zde trvale hlášeni), což je pro „zatížení obce“ stejné, jako by bydleli v
řádném rodinném domku – většina takových staveb vyhovuje parametrům pro rodinný domek, auty jezdí, odpady produkují, daně
platí,....
(3) V pracovní verzi NZ1ÚP z 15. 11. 2017 byla tedy logicky celá oblast tzv. Holosmetek III navržena jako BI, čímž by došlo k
sjednocení charakteru oblasti (nyní jsou zde střídavě jednotlivé
pozemky jako RI i BI promíseny). Ke změně (v pracovní verzi
NZ1ÚP) byly dostatečné a logické důvody jak z hlediska fungování obce Zdiby a její infrastruktury, tak z hlediska přiměřeného

v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona stanovena lhůta do 16. 8. 2018.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 30/18,
k. ú. Přemyšlení, se stáva-jící stavbou
pro rodinnou rekreaci č. ev. 283 na
po-zemku parc. č. st. 436, k. ú. Přemyšlení, leží ve stabilizované ploše RI
– plochy staveb pro rodinnou rekreaci
(stav), která byla takto zařazena již v
ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib účinný od
28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i v
návrhu Změny č. 1. Zastupitelstvo obce
Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze
dne 9. 11. 2015 nevyhovělo návrhu na
pořízení změny č. 1 ÚP Zdib poř. č.
180, uplatněnému předchozím vlastníkem pod čj. 746/12/st ze dne 6. 6.
2012. Tento návrh pod poř. č. 180 nebyl proto zařazen do Zprávy o uplatňování, jejíž součástí byly pokyny pro
zpracování návrhu Změny č. 1, tudíž
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
rozvoje obce, kdežto k ponechání pozemků ve stavu platného ÚP
v nyní projednávané verzi NZ1ÚP nejsou žádné logické a věcné
důvody.
(4) Na druhou stranu však v NZ1ÚP jsou mnohé pozemky podle
ÚP 2010 označené jako RI (ale i pozemky označené jako plochy
lesní – NL, nebo plochy přírodní – louky – NP) navrženy na
změnu na plochy BI, a to i jako nově vymezené plochy pro zástavbu, byť nebyly dosud vyčerpány ani plochy určené pro zástavbu (v platném ÚP). K tomu mnohé z měněných pozemků (a)
ani nepodléhají etapizaci, (b) mnohé se v Hlavním výkresu
NZ1ÚP „tváří“, jakoby na nich už rodinné domky stály, (c) u
mnohých z těchto měněných pozemků nebyla v minulosti podána
žádná žádost o změnu ÚP a ani tak nebyly tyto plochy změn projednávány zastupitelstvem a nebyly zahrnuty do seznamu návrhů
změn, jimž se vyhovuje/nevyhovuje, který byl podkladem pro
Zprávu o uplatňování ÚP, „jejíž součástí bude zadání změny č. 1
územního plánu Zdib“ a (d) k některým měněným pozemkům vede komunikace o šířce jen 3,2 m nebo jen „lesní nezpevněná cesta“, kdežto k hlavnímu pozemku podatelů (p.č. 90/18) vede dostatečně kapacitní příjezdová komunikace. Z hlediska fungování
obce Zdiby a její infrastruktury, přiměřeného rozvoje obce a skutečného stavu bydlení nejen podatelů, je, vedle změn, o které nikdo nežádal ani nebyly projednány zastupitelstvem, ponechání
pozemků podatelů (a i dalších pozemků v oblasti) nespravedlivé
a diskriminační.
Podatelé žádají:
(A) Změnit plochu předmětných pozemků v NZ1ÚP z RI na BI.
(B) Obdobně změnit i ostatní pozemky oblasti tzv. Holosmetek
III z RI na BI (tedy v souladu s pracovní verzí NZ1ÚP z 15. 11.
2017).
Ing. Zbyněk Smetana,
Skopec 123, 250 66 Zdiby
(č. 87; D 17. 8. 2018;
čj. 2561/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a VVURÚ
Podatel je vlastníkem pozemků p.č. 50/9 a st. 854 v k.ú. Brnky,
zapsaných v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha-východ, na
LV č. 1982 (dále jen „pozemky“). Dále je bezpodílovým vlastníkem stavby č.p. 123 (na pozemku st. 854) v k.ú. Brnky, zapsaného v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha-východ, na LV
č. 2788 (spoluvlastníkem je manželka podatele) (dále jen
„stavba“).
Podatel tímto využívá svého práva a podává v zákonné lhůtě jako
dotčený vlastník a obyvatel obce podle §52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů proti NZ1ÚP níže uvedené
námitky.
NÁMITKA PROCESNÍ: Neprojednání návrhu změny č. 1 ÚP
obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území s veřejností
Dne 9.8.2018 se mělo uskutečnit ve Společenském domě ve
Veltěži, adresa: Průběžná 114, Zdiby, od 16:00 veřejné projednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území. Pořizovatel této změny ÚP, ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě, nezajistil dostatečnou kapacitu místnosti,
kde mělo dojít k veřejnému projednání NZ1ÚP a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj SEA, přičemž část místnosti
určená pro veřejnost byla plná a další lidé se do místnosti již nedostali (zůstali na chodbě i mimo budovu). Navíc v místnosti
bylo nesnesitelné vedro (asi 40 °C), dusno a větrání zajišťoval jeden větrák. Vzhledem k počtu v minulosti vznesených připomínek a počtu přítomných bylo možné předpokládat pro-

nemohl být návrh poř. č. 180 ani
předmětem řešení návrhu Změny č. 1
Projektantem. Námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 90/18 a st. 436,
k. ú. Přemyšlení, do plochy bydlení v
rodinných domech městské a příměstské (BI) nelze uplatňovat k návrhu
Změny č. 1, která se tímto nezabývala
a žádnou změnu oproti platnému ÚP
Zdib neprovedla. Námitce nelze vyhovět, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP
zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u pozemků
parc. č. 90/18 a st. 436, k. ú. Přemyšlení, se žádné části ÚP Zdib návrhem
Změny č. 1 neměnily.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: K veřejnému projednání
pořizovatel konstatuje, že se uskutečnilo, bylo připraveno a sama zúčastněná veřejnost se však připravila o
možnost jej využít k diskusi, dotazům
na Projektanta, a zejména o odborný
výklad návrhu Změny č. 1 Projektantem a VVURÚ jeho řešitelem. Oznámení o konání veřejného projednání
návrhu Změny č. 1 a VVURÚ doručil
pořizovatel 15 dnů předem veřejnou
vyhláškou čj. 2074/18 ze dne 4. 7.
2018, vyvěšenou dne 9. 7. 2018, podle
§ 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání nařídil pořizovatel na
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
jednávání trvající několik hodin. Pořizovatel této změny také
nezajistil žádné ozvučení a mezi veřejnost nebyly slyšet ani
formální pokusy osob sedících za stolem o přednesení jejich
výkladu. Starosta Tvrdý požadavky veřejnosti o přeložení projednávání na jiný termín, a hlavně do vhodnějších a lépe vybavených prostor odmítal. Výkonný pořizovatel i projektant se
formálně pokusili provést výklad k NZ1ÚP, což však nebylo
technicky možné provést. Výkonný pořizovatel pak bez dalších
pokusů situaci vyřešit konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo, starosta Tvrdý projednávání ukončili a opustili místnost.
Dále ještě podatelé upozorňují, že spolu s procesním pochybením
neprojednání NZ1ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území, došlo i k procesnímu pochybení – neprojednání
“dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“ - což je v
přímém rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje (KÚSK) č.j. 040771/2018/KUSK ze dne 26. 3. 2018 kde
KÚSK výslovně upozornil, že “stanovisko SEA vydá po projednání dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“ a dále
tento úřad upozornil na to, že neprojednáním koncepce posuzování vlivů na životní prostředí by byla veřejnost krácena na
svých právech a současně konstatoval, že: “Vyhodnocení stanoviska SEA by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť dopracované
vyhodnocení SEA by nebylo projednáno s veřejností ani
dotčenými orgány před vydáním stanoviska SEA“.
Z ustanovení § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti
ve výstavbě výklad územně plánovací dokumentace. Zákonem
vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území (SEA) a tento účel nebyl naplněn. Nad
rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá
z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu územního
plánu nebyl vůbec dán.
Takový přístup považují podatelé v procesu pořizování změny č.
1 ÚP Zdib za zcela nepřijatelný, neboť veřejné projednání je obligatorní součástí uvedeného procesu pořízení změny územně
plánovací dokumentace. Veřejné projednání s možností vznášet
námitky či připomínky je klíčovou fází tohoto procesu, která je
pro následné dovozování veřejného zájmu z územně plánovací
dokumentace zcela rozhodující.
Vzhledem k tomu, že jsou podatelé přesvědčeni, že veřejné projednání dne 9. 8. 2018 v obci Zdiby nesplňovalo zákonné
podmínky, žádají, aby veřejné projednání bylo opakováno a aby
pro počítání lhůt stanovených zákonem byl rozhodný den konání
skutečného veřejného projednání.
Dále uvedené věcné námitky podává podatel jen z důvodu
opatrnosti s ohledem na případný běh lhůt.
1. NÁMITKA VĚCNÁ: Nesouhlas s označením některých
pozemků na Zlatém kopci jako bydlení - v rodinných domech
městské a příměstské ve stabilizovaném stavu (BI – červené
nerastrované plochy).
Argumentace (odůvodnění) podatele uvedená v připomínkách k
pracovní verzi NZ1ÚP z ledna 2018 v podstatě trvá. Částečnou
akceptací, resp. částečnou neakceptací dochází defacto k legalizaci „černých staveb“, případně k legalizaci staveb povolených v
rozporu s platným ÚP. Toto je v podstatě i přiznáno ve

čtvrtek dne 9. 8. 2018 podle § 22 stavebního zákona a zajistil při něm ve
spolupráci s projektantem, Ing. arch.
Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny
č. 1, a výklad VVURÚ jeho řešitelem,
Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné
projednání návrhu Změny č. 1 se
uskutečnilo ve Společenském domě ve
Veltěži, bylo zahájeno v 16:00 hodin a
ukončeno v 16:55 hodin. V listině přítomných je zapsáno 34 osob. Pro
uplatnění námitek a připomínek byla
v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona stanovena lhůta do 16. 8. 2018.

1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Na základě bodu 7 pokynu SJ-VI*3 Pokynů po SJ posoudil Projektant bod 2 připomínky
pod poř. č. 75 vyhodnocení společného jednání a v kapitole L.4 „VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ“ textové části odů-
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Zdůvodnění NZ1ÚP (str. 111) k připomínce 1. Podle přesvědčení
podatele mělo být označení pozemků ponecháno v původním
stavu za použití stejného zdůvodnění, jako je zdůvodnění neakceptace připomínky 75/6 (viz Vyhodnocení str. 127). Podatel
vzhledem k zdůvodnění částečné neakceptace připomínky 75/2 a
přihlédnutím ke zdůvodnění neakceptace připomínky 75/6 žádá,
aby veškeré změny předmětného charakteru, které budou v
NZ1ÚP provedeny, byly jednotlivě zdůvodněny a doloženy ÚR
nebo SP vydanými před koncem roku 2006. V opačném případě
by bylo nutné považovat provedené změny za diskriminační (viz
porovnání připomínek 75/2 a 75/6) a za skrytou legalizaci
„černých staveb“, případně za legalizaci staveb povolených v rozporu s platným ÚP.

2. NÁMITKA VĚCNÁ: Nesouhlas s nedostatečným % zeleně
pro některé plochy.
I přes částečnou akceptaci připomínky 75/4 podatel trvá na svém
původním návrhu v připomínkách k pracovní verzi NZ1ÚP z
ledna 2018, a žádá o doplnění NZ1ÚP nejméně o části
původního návrhu: „OV+OM+OK 40 %“ a „Určit, že do procenta zeleně se nezapočítávají zatravňovaní dlažby“. Toto vychází jak z obecně uplatňovaných požadavků na životní
prostředí, tak z požadavků na zachování krajinného rázu a zádrže
vody v krajině.

3. NÁMITKA VĚCNÁ: Nesouhlas s nezařazením ploch souvisejících s tramvajovou tratí.
Zdůvodnění uvedené ve Vyhodnocení (str. 126) k připomínce
75/5 je neobhajitelné. Do NZ1ÚP byly zahrnuty i jiné změny,
které nebyly ve Zprávě o uplatňování ÚP Zdib, a to se nejednalo
o veřejně prospěšné stavby. Podatel žádá v souladu s návrhem v
připomínkách k pracovní verzi NZ1ÚP na základě projektové
studie (již hotova, schválena a zapracovává se do ZÚR) zapracovat potřebné změny v území (přinejmenším předpokládaná parkoviště P+R, zastávky a přístupy k nim, protnutí kruhového objezdu
u motorestu a plánovaného kruhového objezdu u Nové průběžné,
technickou infrastrukturu) již do NZ1ÚP (přinejmenším „vyblokováním“ potřebných ploch v rámcovém (raději větším) rozsahu).
S námitkami k částečné akceptaci nebo neakceptaci připomínek
podatele 75/7, 75/8 a 75/9 se podatel pro zjednodušení vypořádání námitek připojil k Věcně shodným námitkám podaným
veřejným zástupcem.

vodnění návrhu Změny č. 1 k tomu
uvedl: „posouzeno, neakceptováno,
v rámci změny č. 1 ÚP Zdib byla
provedena aktualizace zastavěného
území, kdy jsou využité / zastavěné
části ploch zařazeny do zastavěného
území a stabilizovaných ploch“ a
pořizovatel z tohoto důvodu považuje pokyn za splněný a řešení návrhu
Změny č. 1 za konečné. Při zpracování návrhu Změny č. 1 vycházel
Projektant ze stavu mapy KN ke dni
31. 8. 2017, a nemá za povinnost
přezkoumávat legálnost staveb zapsaných v evidenci KN.
2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Na základě bodu 5 pokynu SJ-VI*3 Pokynů po SJ posoudil Projektant bod 4 připomínky
pod poř. č. 75 vyhodnocení společného jednání a v kapitole L.4 „VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ“ textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 k tomu
uvedl: „posouzeno, akceptováno
částečně, pro plochy OK se změnou
č. 1 ÚP Zdib stanovuje minimální %
zeleně, pro plochy OM, BI, RI, OV
apod. toto nebylo v rámci zadání
požadováno.“ a pořizovatel z tohoto
důvodu považuje pokyn za splněný a
řešení návrhu Změny č. 1 za konečné. Zpráva o uplatňování obsahující
pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 uvádí v subkapitole 6.4 „Požadavky obce“ pouze požadavek na
% zeleně u plochy OK – občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá zastavitelné plochy Z19.
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Tramvajová trať z
Prahy-Kobylis do Zdib je záležitostí
nadmístního významu, která není
vymezena v ZÚR Středočeského
kraje, a to ani v rámci její 2. aktualizace. Zpráva o uplatňování neuvádí v pokynech pro zpracování návrhu Změny č. 1, které jsou její součástí, žádný požadavek týkající se
tramvajové trati do Zdib. Vymezení
územní rezervy pro tramvajovou
trať Praha-Kobylisy – Zdiby je
předčasné a nedůvodné, zvláště když
bude trasovaná ve stávající ploše
dopravní infrastruktury – silniční
mající dostatečné prostorové parametry.

Mgr. Aneta Snopková,
Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Bezručova 1472/96, 251 01 Pořizovatel Veřejnou Vyhláškou ze dne 4. července 2018 pod č.
Říčany
j.: 2074/18 (dále jen „Veřejná vyhláška“) oznámil zahájení řízení

– 219 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Bod 12 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
(č. 88; D 14. 8. 2018;
čj. 2458/2018)

o změně č. 1 územního plánu Zdib (dále jen „Změna č. 1 ÚP
Zdib“) a veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území s tím, že do 16. srpna 2018 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
mohou uplatnit námitky u Pořizovatele. V souladu s poučením
uvedeným ve Veřejné vyhlášce podávám tímto jako dotčená
osoba následující Námitky č. I. až IX. k uveřejněnému Návrhu
Změny č. 1 ÚP Zdib:
Námitka č. I.
Návrh Změny č. 1 ÚP Zdib obsahuje celou řadu nekoncepčních zásahů do urbanistické koncepce založené územním plánem Zdib z roku 2006, který je především zaměřen na řešení
lokálních zájmů a nerovném přístupu k některým vlastníkům
pozemků dotčených navrhovanou změnou. Pořizovatel zcela
evidentně při pořizování Změny č. 1 ÚP Zdib porušuje princip rovného přístupu k některým dotčeným osobám/vlastníkům pozemků zejména tím, že preferuje řešení dílčích změn
bez širších souvislostí, které mohou narušovat celkovou koncepci rozvoje obce. Naproti tomu nezohledňuje, že v současné
době a s ohledem na vývoj událostí je již původní územní plán
zastaralý, neodpovídající současné realitě. Namítám, že charakter a rozsah změn navržených Pořizovatelem, jejich intenzita a zásah do vlastnických práv dotčených osob nasvědčuje
tomu, že navržené změny jdou hluboce nad rámec toho, co by
mělo být upraveno pouze změnou územního plánu a je zřejmé,
že místo Změny č. 1 ÚP Zdib měl být pořízen nový územní
plán, který by byl schopen vyváženým způsobem revidovat
urbanistickou koncepci obce Zdiby včetně řešení komplexní
budoucí dopravní obslužnosti jednotlivých částí obce, včetně
tramvajové linky a sítě pozemních komunikací s využitím rovného přístupu ke všem vlastníkům dotčených pozemků, na
rozdíl od navrhované Změny č. 1 ÚP Zdib. která zohledňuje
pouze lokální zájmy a neřeší palčivá místa a nedostatky v občanské vybavenosti obce, její dopravní obslužnosti. etapizaci.
apod.
Odůvodnění:
Pořizovatel umožnil rozsáhlou parcelaci na pozemcích určených
k bydlení v rodinných domech (dále jen „BI“), aniž by vybudoval
občanskou vybavenost obce včetně dopravy. V rámci parcelace
bylo umožněno vlastníkům některých pozemků, aby si na vlastní
náklady vybudovali elektrické přípojky, vodovodní a kanalizační
řady a přípojky k těmto řadům, jako např. vlastníkům pozemků
na Brnkách, ale zdaleka se to netýká pouze této lokality. Tyto vodovodní a kanalizační řady byly Pořizovateli za symbolickou
částku převedeny do vlastnictví, zatímco v jiných lokalitách inženýrské sítě zajistil Pořizovatel na svůj náklad. Už zde je evidentní
nerovnost přístupu Pořizovatele k různým částem obce, resp. k
vlastníkům pozemků v různých částech obce.
Další nerovnost přístupu Pořizovatele k vlastníkům různých pozemků tkví v tom, že na některých zasíťovaných pozemcích označených v územním plánu jako BI již výstavbu Pořizovatel neumožnil, naopak uvalil na ně stavební uzávěru, neboť dopravní
obslužnost je podle Pořizovatele kritická, resp. je na takové úrovni, že není možné na více jak 12 let zainvestovaných parcelách
stavět a podle všeho to ještě dlouho možné nebude (např. nezastavěné pozemky na Brnkách), i když v jiných částech obce se
stavělo a staví.
Přestože hlavní příčina tohoto bezútěšného stavu z hlediska dopravní obslužnosti trvá již řadu let a řešení v podobě zavedení
tramvajové linky, o níž se stále častěji hovoří, by napomohlo tuto
kritickou situaci vyřešit, není stavba tramvajové linky předmětem

Námitce č. I se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel administruje
v souladu se stavebním zákonem proces pořizování Změny č. 1, bez toho,
aniž by vstupoval do výsledků činnosti
orgánů samosprávy, obce Zdiby, nebo
Projektanta, Ing. arch. Plašila, a pokud Zastupitelstvo obce Zdiby, na základě Zprávy o uplatňování, rozhodlo
podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního
zákona o pořízení změny č. 1 a schválilo Zprávu o uplatňování s pokyny
pro zpracování Změny č. 1 podle § 55
odst. 1 s použitím § 47 odst. 5 stavebního zákona, pořizuje pořizovatel
změnu ÚP Zdib a jakákoliv diskuze o
novém ÚP, ke kterému není podle
Zprávy o uplatňování důvod, je bezpředmětná.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
řešení návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib s odůvodněním, že se jedná o
stavbu nadmístního významu. Pan Ing. Jiří Žáček již 26. května
2017 uveřejnil na webových stránkách obce Zdiby, že došlo k
dohodě o trase tramvajové linky, zpracovateli studie, záchytných
parkovištích včetně harmonogramu, který měl být již rok zpracováván a v období roku 2018 – 2020 mělo a má mj. dojít k zapracování stavby tramvajové linky do územních plánů dotčených obcí (viz Příloha č. 1). Vzhledem k tomu, že je v současné době
projednávána Změna č. 1 ÚP Zdib, která se stavbou tramvajové
linky vůbec nepočítá, vyvstává otázka, kdy bude stavba tramvajové linky zapracována do územního plánu obce Zdib a není již v
tuto chvíli Pořizovatel s avizovaným harmonogramem a zpracováváním územního plánu řešícího tramvajovou dopravu ve skluzu? S ohledem na vzniklou tíživou dopravní i jinou situaci stávajících i budoucích obyvatel, by měl Pořizovatel vyvinout
maximální úsilí k tomu, aby začlenil stavbu tramvajové linky
do Územního plánu Zdib a tím pomohl vyřešit řadu stávajících problémů, jejichž příčinou je dlouhodobě neřešená nejen
dopravní obslužnost obce, ale i etapizace, která dlouhodobě
blokuje výstavbu nových domů v určitých lokalitách obce. Začlenění a vybudování tramvajové linky a nová celková urbanistická koncepce obce Zdib by měla byt priorita Pořizovatele.
které by měl věnovat největší pozornost, a nikoliv nestandardním řešením lokálních nekoncepčních zájmů, jako např. začleňování výjimek při přeměně zelených pozemků na pozemky
určené k rekreaci a přičleňování orné půdy jako BI k stávajícím zastavěným pozemkům, aby se tak obcházela etapizace,
např. přeřazení Pozemku 100/36 v k. ú. Brnky nově do BI, nová výjimka pro plochu Z119e pro rekreaci, přeřazení plochy
Z119a a Z25 nově do BI. apod. Protože tímto a podobnými
přesuny ubývá zeleně, Pořizovatel pak nesmyslně trvá na tom,
aby Pozemek 100/33 v k. ú. Brnky, jehož jsem spoluvlastníkem byl veden jako zeleň veřejná, přestože byl vždy zelení
soukromou, a navíc Pořizovatel již roce 2006 rozhodl o jeho
převedení do BI. což se chybou na straně Pořizovatele dosud
nestalo – viz Námitka č. II.
Námitka č. II.
Jako spoluvlastník pozemku pare, č. 100/33 v k. ú. Brnky (dále jen „Pozemek 100/33“) zásadně nesouhlasím s označením,
zařazením a vedením tohoto pozemku v návrhu změny č. 1 ÚP
a v Územním plánu obce Zdiby jako „zeleň veřejná“, neboť:
(i) Označení Pozemku 100/33 jako veřejná zeleň je chybné,
protože důvody na základě, kterých Pořizovatel označil
Pozemek 100/33 jako veřejnou zeleň v územním plánu se
nezakládají na pravdě, viz stanoviska dotčených orgánů v
Příloze č. 2 a 3, tyto důvody jsou rovněž diskriminační a
v rozporu v principem rovného přístupu, legitimního očekávání a konečně i v rozporu s funkcí, kterou pozemek plní;
(ii) Kromě toho již v roce 2006 Pořizovatel rozhodl o zařazení Pozemku 100/33 jako plocha BC „čisté bydlení“. Žádám proto zároveň o nápravu křivdy (viz Příloha č. 4),
která se stala na mých právech a právem chráněných zájmech chybným postupem při vyhotovování územního plánu, tj. aby Pozemek 100/33 byl v Návrhu změny 1 ÚP
označen jako BI – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské (dále jen „BI“) v souladu s Rozhodnutím o
podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO Zdiby
schválené Zastupitelstvem obec Zdiby, tj. Pořizovatelem
dne 20. září 2006;

Námitce č. II se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zařazení pozemku parc.
č. 100/33, k. ú. Brnky, do plochy ZV –
zeleň na veřejných prostranstvích nebylo provedeno v rámci návrhu Změny
č. 1, a proto v souladu s § 55 odst. 6
stavebního zákona, které uvádí, že se
změna ÚP zpracovává, projednává
a vydává v rozsahu měněných částí,
nelze námitce vyhovět. Pozemek orné
půdy parc. č. 100/33, k. ú. Brnky, leží
v zastavěném území s navrhovaným
využitím zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh) a byl takto vymezen
již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006.
Toto zařazení převzal ÚP Zdib účinný
od 28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i
v návrhu Změny č. 1. Připomínku nelze akceptovat, protože k namítanému
vymezení pozemku parc. č. 100/33, k.
ú. Brnky, jako zeleň – na veřejných
prostranstvích (ZV-návrh), nedošlo v
rámci projednávaného návrhu Změny
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
(iii) se jedná o zeleň soukromou, v současné době evidovanou
v katastru nemovitostí jako zahrada a také jako nelegální
cesta, což může být hlavní příčinou, proč nebyl Pozemek
100/33 začleněn do územního plánu k BI a jsou hledány
důvody, proč mu tento status nelze přiznat;
Odůvodnění:
K bodu (i)
Ze Zprávy Pořizovatele o uplatňování územního plánu Zdib ze
dne 21. prosince 2016 (dále jen „Zpráva“) mj. vyplývá, že stávající územní plán na území obce vymezil celkem 54 zastavitelných
ploch. K realizaci staveb došlo pouze na 19 zastavitelných plochách. Vzhledem k této skutečnosti se změnou (rozumí se Změnou č. 1 ÚP Zdib) Pořizovatel požaduje provést aktualizace
zastavěného území. Přestože Pořizovatel konstatoval, že zastavitelné plochy jsou dostatečné, navrhuje v rámci změny rozšíření
zastavitelných ploch. Tzn., že v rámci Změny Pořizovatel připouští rozšíření zastavitelných ploch a také rozšíření zastavitelných ploch navrhuje. Takže v rámci rovného přístupu mne
Pořizovatel nemůže diskriminovat tím, že v rámci vypořádání
Připomínek uvede, že k „namítanému vymezení Pozemku
100/33 jako zeleň na veřejných prostranstvích nedošlo v rámci
projednávaného návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib“ a proto nemůže
být připomínce vyhověno. Jestliže může Pořizovatel u jiných
pozemků Změnou č. 1 ÚP Zdib navrhnout převedení více jak
3000 m2 z orné půdy na BI a z orné půdy cca o stejné výměře
navrhnout tyto pozemky převést pro rodinnou reakci i přes to,
že výjimky nejsou v tomto případě přípustné (viz odůvodnění
Námitky č. I). ti. novoty se připouští, proč by nemohlo dojít k
přesunu menší plochy ze zahrady do BI, když se jedná o nápravu křivdy z minulosti a nikoli o novotu? K tomu má naopak Změna č. 1 ÚP Zdib sloužit a o tom takto bylo i s představiteli obce s vlastníky Pozemku 100/33 jednáno, že změnou
ÚP se tato křivda napraví! Zdůvodnění Pořizovatele není relevantní, protože v podobných nebo obdobných situacích se Pořizovatel nechová stejně a tím se dopouští zakázané diskriminace a
porušování pravidel a zásad řádné správy.
Kromě toho Pořizovatel požadoval Změnou č. 1 ÚP Zdiby prověřit Pozemek 100/33 o výměře 3058 m2, kde se navrhuje BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské – viz str. 10
Zprávy, a to z hlediska požadavku na ochranu a rozvoj hodnot
území (bod 6.7.4 Zprávy) – dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany
přírody a krajiny (Pořizovateli je dokument znám z úřední povinnosti). Ze Zprávy na str. 14 výslovně vyplývá: „Při zpracováni
návrhu změny č. 1 a vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný
rozvoj území se požaduje, z hlediska možného dotčení zájmů
ochrany přírody, zabývat se a odůvodnit řešení na pozemcích
změn, které jsou naprosto nevhodné z pohledu krajinného rázu,
nevhodným šířením zástavby do volné krajiny nebo zástavba
nevhodně navazuje na sousední katastry v k. ú. Brnky parc. č.
100/33, vůči nesouhlasu s jejich zařazením do návrhu změny č.
1 uvedeným ve vyjádření orgánu ochrany přírody, Městského
úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního prostředí, čj. 100/72413/2015 ze dne 13. ledna 2016... “.
Jinými slovy, Pořizovatel na základě shora uvedeného souhrnného stanoviska Městského úřadu Brandýs nad Labem zpočátku roku 2016, které se týkalo cca 35 pozemků nezahrnul Pozemek
100/33 do BI, přestože o tom bylo dlouhodobě jednáno a vlastníci Pozemku 100/33 navrhovali, aby Pořizovatel prověřil u dotčených orgánů aktuální stanovisko, neboť o správnosti stanoviska z
roku 2016 bylo možné důvodně pochybovat s ohledem na polohu
pozemku a znění zákonných požadavků z posuzovaného

č. 1. Pozemek parc. č. 100/33, k. ú.
Brnky, nebyl zařazen do zastavitelné
plochy bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI-návrh), jak
bylo požadováno v návrhu podatele čj.
1138/15 ze dne 2. 6. 2015 na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č. 90,
kterému přes nedoporučení pořizovatele Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11.
2015, ale pouze v tom smyslu, že bude
prověřena možnost jeho řešení. Projektant návrhu Změny č. 1 nevyhověl
požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy o uplatňování
na zrušení zařazení pozemku parc. č.
100/33 do zeleně – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh), protože se jedná o nekoncepční zásah do urbanistické koncepce založené již územním
plánem z roku 2006 a jednalo by se o
neodůvodnitelný zábor ZPF 1. třídy
ochrany za nesouhlasu Městského
úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního prostředí,
s touto plochou z důvodu naprosto nevhodného zásahu do krajinného rázu
a šíření zástavby do volné krajiny, jak
je uvedeno v jeho stanovisku čj.
100/72413/2015 ze dne 13. 1. 2016.
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hlediska. V rámci Změny č. 1 ÚP Zdib Pořizovatel nařídil prověřit tyto důvody, zabývat se jimi a zdůvodnit řešení na uvedeném pozemku, takže před změnou č. 1 ÚP Zdib nemohl Pořizovatel vědět, jaký bude výsledek prověřování a je logické, že pokud by se stanovisko dotčeného orgánu nepotvrdilo a jiný důvod
ze strany Pořizovatele ani historicky nezazněl, byl tady Změnou
č. 1 ÚP Zdib vytvořen prostor proto, aby Pořizovatel reagoval
na změnu poměrů, což však Pořizovatel neučinil, jak je níže
uvedeno.
Pořizovatel si zřejmě nové stanovisko nevyžádal a není zřejmé,
jakým způsobem prověřoval zadání dané Zprávou týkající se tohoto pozemku. Nicméně k žádosti vlastníků Pozemku 100/33 se
vyjádřil Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor
životního prostředí, Oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství, čj.: OZP- 20204/2018 HUBNA dne 28. února
2018 (viz Příloha č. 2) a Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-13789/2018-CADAN dne 12. února 2018 (viz Příloha č. 3) k záměru zařazení Pozemku 100/33 k zástavbě tak, že ani jeden z oslovených správních orgánů neměl k zařazení Pozemku 100/33 do územního
plánu k zástavbě žádné připomínky. Obě stanoviska byla zaslána Pořizovateli v průběhu připomínkovacího řízení k Návrhu
Změny č. 1 ÚP Zdib. V rámci osobního jednání navíc vyplynulo,
že k zařazení Pozemku 100/33 do předchozího negativního stanoviska Odboru životního prostředí z roku 2016 došlo zřejmě
omylem, neboť pro negativní stanovisko ve vztahu k tomuto pozemku nebyl nikdy žádný důvod. Je zřejmé, že Pořizovatel se
tak historicky ve své úvaze o nezařazení Pozemku 100/33 opíral
o nesprávné stanovisko správního orgánu, neboť právě nesprávné negativní stanovisko citované v předchozím odstavci bylo
ze strany Pořizovatele jediným důvodem, pro který Pozemek
100/33 do Změny č. 1 ÚP Zdib nezařadil.
K označení dotčeného Pozemku v územním plánu jako zeleň veřejná pak mělo podle obce Zdiby rovněž dojít na základě stanoviska nadřízeného orgánu přesto, že obecní zeleň je pouze v
kompetenci Pořizovatele. V rámci připomínek k Změně č. 1 ÚP
Zdib nebylo vyhověno žádosti vlastníků Pozemku 100/33 o jeho
zařazení do BI nově s tím, že by se jednalo o nekoncepční zásah
do urbanistické koncepce založené již územním plánem z roku
2006. Uvedenou argumentaci Pořizovatele spatřuji jako překvapivě novou, zcela účelovou a diskriminační, neboť s tímto
stanoviskem Pořizovatel přichází až v okamžiku, kdy se ukázala jeho argumentace zastaralým a chybným stanoviskem
Městského úřadu Brandýs nad Labem, Odboru životního prostředí jako neudržitelná, přestože toto bylo jediným argumentem Pořizovatele od roku 2006 a přestože v rámci Změny č. 1
ÚP mělo naopak dojít k prověření tohoto stanoviska a důvodů v
něm uvedeným a mělo být na to adekvátním způsobem ze strany
Pořizovatele reagováno.
Musím opakovaně zdůraznit, že ve Zprávě zazněl pouze jediný
požadavek Pořizovatele na prověření statusu Pozemku 100/33,
a to z pohledu změny, které jsou naprosto nevhodné z pohledu
krajinného rázu, nevhodným šířením zástavby do volné krajiny nebo zástavbou nevhodně navazující na sousední katastry.
Z doložených stanovisek správních orgánů však vyplývá, že zařazením Pozemku 100/33 do BI by nedošlo k naplnění ani jednoho
z výše uvedených důvodů. Obavy Pořizovatele uvedené ve
Zprávě se nenaplnily a důvody pro které nemohl byt Pozemek
100/33 zařazen do BI se ukázaly jako liché a neopodstatněné.
Žádám proto Pořizovatele. aby napravil svůj předchozí omyl
spočívající na nesprávném stanovisku dotčeného útvaru a Po-
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zemek 100/33 zařadil v rámci prováděné aktualizace zastavitelných ploch Změnou č. 1 UP Zdib do BI, neboť prověření
důvodů nezařazení Pozemku 100/33 z pohledu ochrany přírody do BI byl jedním z cílů Změny č. 1 UP Zdib.
K bodu (ii)
Kromě toho již Rozhodnutím č.j.; 702/06 o podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO Zdiby schválené Zastupitelstvem obec Zdiby, tj. Pořizovatelem dne 20. září 2006 došlo k
vyhovění námitce evidované pod poř. č. 120a spoluvlastníků
Pozemku 100/33 tak, že Pozemek 100/33 měl být v územním
plánu obce Zdiby vyznačen jako plocha BC „čisté bydlení“,
viz Příloha č. 4. V následujících letech pak byla vedena jednání spoluvlastníků s představiteli obce Zdiby o nápravě křivdy,
která se při vyhotovování Územního plánu stala. Tato křivda
nebyla do dnešního dne napravena, viz např. Příloha č. 5 a 6.
Žádám proto Pořizovatele. aby svým kladným rozhodnutím
napravil tuto starou křivdu v rámci stávající Změny č. 1 UP
Zdib a Pozemek 100/33 zařadil do BI.
K bodu (iii)
Pozemek 100/33 nikdy nebyl a není veřejnou zelení, vždy byl pozemkem ve vlastnictví soukromých vlastníků, a to konkrétně
MUDr. Jitky Pavkové, Ing. Jana Srba a Mgr. Anety Snopkové a
byl a je využíván jako soukromá zeleň.
Historicky byl Pozemek 100/33 v územním plánu obce Zdiby
označen jako orná půda, neboť až do parcelace okolních pozemků byl vlastníky zemědělsky obděláván. Až na nátlak vlastníků
soukromých pozemků v okolí, přestali vlastníci Pozemku 100/33
tento zemědělsky obdělávat, pozemek částečně rozparcelovali a
svými finančními prostředky přispěli k vybudování vodovodního
a kanalizačního řadu místo Pořizovatele, přičemž oba řady byly v
minulosti převedeny za symbolickou částku na Pořizovatele. Pozemek 100/33 vždy plnil a plní funkci soukromé zeleně zvětší
části oplocené. Přes část Pozemku 100/33, která není dosud oplocená si několik soukromých vlastníků pozemků a staveb nacházejících se za tímto pozemkem vytvořilo nezákonným způsobem
cestu a přes odpor spoluvlastníků Pozemku 100/33 je tento z části využíván několika jedinci jako nelegální cesta, neboť původní
legální cestu si sousedé přihradili do svých zahrad.
Ustanovení § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, na něž v ustanovení § 2 odst. 1, písm. e) odkazuje zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vymezuje
„zeleň veřejnou11 jako prostory, vedle náměstí, ulic, tržišť, parků
apod., které jsou přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání. Pozemek 100/33 nikdy neměl charakter veřejného prostranství a v současné době není ani žádný důvod či veřejný zájem na tom, aby takový charakter měl. Naopak spoluvlastníci Pozemku 100/33 v minulosti několikrát upozornili obec
Zdiby, že dlouhodobě a proti vůli spoluvlastníků dochází k neoprávněnému zásahu do vlastnických práv spoluvlastníků zmíněného pozemku (i) ze strany obce Zdiby jeho chybným označením v
Územním plánu obce Zdiby a (ii) ze strany některých sousedů,
kteří zcela nedovoleně užívají část tohoto pozemku jako cestu,
jak bylo shora uvedeno. Pokud je nějaký legální zájem ze strany
obce Zdiby, aby byla část Pozemku 100/33 využita pro veřejně
prospěšné účely např. jako cesta, spoluvlastníci jsou připraveni
stávající situaci nedovolené a nezákonné cesty řešit právně dovoleným způsobem a nikoliv prostřednictvím úřednické zvůle, kterou je diskriminační označení Pozemku 100/33 jako veřejné zeleně a jeho nezákonné využívání viz např. Příloha č. 5 a 6. Několikrát byl tento protiústavní zásah do vlastnických práv řešen i
s přímo zainteresovaným místostarostou panem Ing. Jiřím
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Žáčkem, který bydlí nedaleko a přes Pozemek 100/33 také jezdí a je se situací dobře obeznámen. Spoluvlastníci Pozemku
100/33 nabízeli obci Zdiby, že poskytnou přiměřenou část Pozemku 100/33 cca v rozsahu 350 m2 za symbolickou částku nebo
darem (stejně jako vodovodní a kanalizační řad) na legalizaci
rozšířené cesty a případně dalších liniových staveb, jako např.
uvažovaného plynovodu nebo elektrického vedení s tím, že zbytek Pozemku 100/33 ve výměře 2700 m2 nelze využít jiným způsobem než na zástavbu rodinným domem.
Pozemek 100/33 se nachází v uzavřené zástavbě, který není žádným zeleným prostorem spojen s jinou zelení nebo otevřeným
prostorem do krajiny. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 více jak 12
let navrhují obci Zdiby zařazení Pozemku 100/33 k zástavbě, neboť pozemek je ostrůvkem v rodinné zástavbě, který nelze jiným
vhodným způsobem využít. Představitelé obce Zdiby se spoluvlastníky nejednají o vhodném řešení nebo využití části Pozemku
100/33, ale vzniklou situaci zdánlivě „řeší“ tím, že označují pozemek jako veřejnou zeleň, což by mohlo být vykládáno jako
schvalování a napomáhání nelegálního užívání části dotčeného
pozemku jako nelegální cesty, přičemž tím dochází k narušení
principu rovnosti, legitimního očekávání a proporcionality, protože dochází k upřednostňování „nelegálních" zájmů úzké skupiny lidí nad legálním zájmem vlastníků pozemků, kteří byli okolní
zástavbou přinuceni změnit charakter využívání pozemku a tento
na své náklady udržovat. S tímto řešením spoluvlastníci nesouhlasí.
Část Pozemku 100/33 neoprávněně užívaná jako cesta nemůže
mít vliv na charakter pozemku jako celku, který má výměru 3058
m2. Spoluvlastníci žádají Pořizovatele, aby opravil chybu v Návrhu změny 1 ÚP tak, aby Pozemek 100/33 byl označen v souladu se skutečností jako zeleň soukromá, resp. jako pozemek
stavební BI, v souladu s více jak 12-letou žádostí spoluvlastníků
Pozemku 100/33, neboť se nejedná o změnu nevhodnou z pohledu krajinného rázu – Pozemek 100/33 je lemován rodinnou zástavbou, výstavba na uvedeném pozemku by naopak vhodným
způsobem navázala na již stávající výstavbu, kterou by v uvedeném místě doplnila. Nejedná se rovněž ani o šíření zástavby do
volné krajiny, neboť se jedná o plochu v zástavbě, která nenavazuje na žádnou otevřenou krajinu, plochu lesa, pole nebo jakoukoliv jinou zeleň na rozdíl od nedalekého pozemku 100/36 v k.
ú. Brnky o výměře 2756 m2, který byl ornou půdou, s bonitou 1,
část pozemku leží v územním systému ekologické stability
(ÚSES), do něhož je jakýkoliv stavební zásah nežádoucí, zcela
nepochybně se jedná o změnu nevhodnou z pohledu krajinného
rázu a jedná se o rozšíření zástavby do volné krajiny, přesto je
tento pozemek určen v Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě. Naproti
tomu budoucí zástavba Pozemku 100/33 by zcela příhodným a
vhodným způsobem navázala na stávající zástavbu.
Takových výjimek zpravidla, jako u pozemku 100/36 v k. ú.
Brnky se v současném Návrhu změny 1 ÚP nachází víc, viz
obrázek níže, např. zařazení plochy Z119e, dosud vedené jako
zeleň do plochy staveb pro rodinnou rekreaci s celkovou výměrou 4575 m2 s odůvodněním, že plochu nelze jiným způsobem
využít. Uvedená plocha se rovněž nachází v těsné blízkosti Pozemku 100/33 a navíc i lesa. Plocha Z119e je zařazována do Návrhu změny 1 ÚP dokonce jako výjimka z dlouhodobého zákazu
Územního plánu vzniku nových objektů pro individuální
rekreaci. Nebo nové začervenění ploch do B1 – plocha Z119a –
Brnky směr Přemyšlení, dále začervenání plochy Z25 směr ze
Zdib na Brnky okolí cesty U Školy apod. Spoluvlastníci tak
zcela oprávněně vnímají rozdílné posuzování Pozemku 100/33 z
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hlediska jeho budoucího využití a ostatních shora uvedených pozemků jako diskriminační, nerespektující zásadu rovného zacházení všech občanů před zákonem, k níž je každý úřad povinen.
Spoluvlastníci novou možnost využití shora uvedených pozemků
jejich vlastníkům přejí, ale spoluvlastníci nechápou, jaká kritéria
byla vzata při posuzování v úvahu, že při srovnatelných pozemcích dospěl Pořizovatel k tak diametrálně rozdílným
rozhodnutím.
Spoluvlastníkům Pozemku 100/33 a dalších pozemků uvedených
v části III. těchto Připomínek je rovněž známo, že je čistě věcí
obce Zdiby, které zelené plochy do územního plánu navrhne a
které pozemky takto označí. Je proto zřejmé, že Úřad zelené plochy do Územního plánu nenavrhuje, vždy se jednalo o návrh obce Zdiby. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 proto důrazně žádají
Pořizovatele o objektivní posouzení a nápravu věci, jak bylo
shora uvedeno.
Z Námitek č. IV. až IX. vyplývá, jaká další omezení v podobě zelených ploch, tj. biokoridorů, biocenter, ochranných pásem a částí pozemků s možností vy vlastnění Pořizovatel uvalil na další
pozemky, jejichž jsem spoluvlastníkem. Pořizovatel má zastupovat zájmy všech občanů a účastníků řízení při jednáních o územním plánu obce a má proto uvážlivě a spravedlivě přistupovat i k
omezujícím opatřením, která činí na pozemcích jednotlivých
vlastníků. Kromě toho se musí řídit zásadou proporcionality, tzn.,
že by neměl na pozemky jednoho vlastníka naklást jen omezení a
přitom nevyhovět žádné žádosti stejného vlastníka, aby mu
umožnil např. výstavbu, zatímco vlastníkům jiných pozemků
umožní výstavbu např. vynětím pozemku z etapizace nebo vyznačením pozemku pro bydlení i když se jedná o velikostně obdobný
pozemek, se stejnou bonitou, navíc v chráněné lokalitě, která nesplňuje požadavky zákona na zařazení do zástavby, apod., aniž
by je zatížil jinými obdobně rozsáhlými omezeními jako spoluvlastníky Pozemku 100/33 a dalších dále uvedených pozemků.
Rozhodnutí Pořizovatele by neměla být diskriminační, jinak jsou
tato rozhodnutí právní ochrany. Pořizovatel by měl v rámci rozdělování zelených ploch postupovat objektivně, spravedlivě a
na základě principu rovnosti. Výhody i nevýhody musí byt na
vlastníky pozemků uvaleny rovnoměrně. Není možné, aby jeden vlastník byl nucen strpět de facto na každém pozemku
omezující nevýhody a jiní vlastníci požívali pouze výhod. Takové jednání není dobrou správou, k níž je Pořizovatel ze zákona povinen. Současné jednání Pořizovatele vnímám jako šikanózní, který preferuje pouze určitou zájmovou skupinu
osob.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti spoluvlastníci Pozemku
100/33 důrazně žádají Pořizovatele o zajištění nápravy, jak bylo
shora uvedeno. Pokud nebude zjednána náprava v označení
Pozemku 100/33 využijí spoluvlastníci k ochraně svých práv a
právem chráněných zájmů všechny právní prostředky, které
jim legislativa poskytuje, neboť označení tohoto pozemku jako
veřejná zeleň neodpovídá jeho funkci, je nezákonné a do dnešního dne nedošlo k napravení křivdy z minulosti, kdy Pozemek 100/33 měl být Uzemním plánem zařazen k zástavbě jako
celek a současně neexistují objektivní důvody pro nezařazení
Pozemku 100/33 do BI. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 proto
žádají, aby tato křivda byla nyní již konečně napravena a Pozemek 100/33 byl zařazen do Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě.
Námitka č. III.
Jako vlastník pozemku parc. č. 100/207 a 100/208 v k. ú. Brnky (dále jen „Pozemky“) nesouhlasím se zařazením Pozemků
do etapizace, resp. stavební uzávěry, tzv. zelené etapy, která je

Námitce č. III se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č.
100/207 a 100/208, k. ú. Brnky, které
jsou návrhem Změny č. 1 označeny ja-
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rozhodnutí o námitkách
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
ko zastavitelná plocha Z114a s využitím pro bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI-návrh), byly
od schválení ÚPO Zdiby dne 29. 12.
2006 zařazeny v etapizaci s podmínkou
realizace komunikace „Nová
Průběžná“, VPS 10, tato forma etapizace byla převzata do ÚP Zdib účinného dne 28. 10. 2010. Návrhu podatele
čj. 1122/15 ze dne 1. 6. 2015 na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č.
89 Zastupitelstvo obce Zdiby
vyhovělo, ale v tom smyslu, že bude
řešení etapizace v návrhu Změny č. 1
prověřeno, a tak se i stalo, ale návrhem Změny č. 1 nebyla etapizace zrušena a pro pozemky parc. č. 100/207
a 100/208 bylo stanoveno její pokračování v tzv. „ZELENÉ ETAPĚ“.
Zprávou o uplatňování bylo požadováno prověření možnosti úpravy etapizace, kterou Projektant zpracoval
v návrhu Změny č. 1 z 11/2017 pro
společné jednání. Po vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51
odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny SJ-III*1, SJ-III*2,
SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1
před veřejným projednání. Projektant
zpracoval návrh Změny č. 1 z 07/2018
pro veřejné projednání a odůvodnil své
řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení
splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje pořizovatel za konečné,
i když ne za ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy
o uplatňování a Pokynů po SJ do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné
činnosti Projektanta, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitkám č. IV až IX se nevyhovuje.
Námitka č. IV. až. IX.
Vzhledem k tomu, že Změna č. 1 ÚP Zdib je nevyvážená, vy- Odůvodnění: Ve využití a zařazení či
chýlená ve prospěch určitých vlastníků pozemků zatímco jiní míře dotčení pozemků parc. č. 96/2
a 90/70, k. ú. Přemyšlení, parc. č. 400
vlastníci pozemků jsou zcela opomíjeni a znevýhodňováni,
uplatňuji námitky č. IV. až IX. Kromě toho z těchto námitek a 425/5, k. ú. Zdiby, a parc. č. 110/1 a
vyplývá, kolika dalších mých pozemků ve spoluvlastnictví se 111, k. ú. Brnky, nedošlo oproti plattýkají další omezení obce Zdiby v podobě biokoridorů a bio- nému ÚP Zdib účinnému dne 28. 10.
2010 k žádným změnám, tzn., že nebycenter a dalších veřejně prospěšných staveb, která mě jako
vlastníka omezují a s nimiž nesouhlasím, neboť jsou nevyváže- ly předmětem řešení návrhu Změny č.
1. Námitky nelze zohlednit, protože
ná, neúměrnou měrou postihující jednoho a téhož vlastníka,
což je v přímém rozporu se zásadou proporcionality. Některá podle § 55 odst. 6 stavebního zákona
platí, že se změna ÚP zpracovává,
omezení jsou v Návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib nová:
projednává a vydává v rozsahu měněNámitka č. IV.

diskriminační, oproti ostatním etapám má nejpřísnější podmínky, etapizace je de facto časově neohraničená a je navíc
neplatná.
Zatímco ostatním členům Sdružení Zlatý kopec bylo umožněno
Pořizovatelem na svých pozemcích postavit rodinný dům, mě jako vlastníkovi Pozemku to Pořizovatel nikdy neumožnil, přestože
jsem se finančně významně podílela na vybudování
vodovodního, kanalizačního řadu a komunikace v Dlouhé ulici,
stejně jako ostatní členové Sdružení Zlatý kopec. Pořizovatel naopak na Pozemky uvalil tzv. etapizaci, resp. stavební uzávěru.
Stavební uzávěra/etapizace je navíc časově neohraničená a je proto neplatná. Její ukončení, které je vázáno na vybudování určité
části komunikace Nová Průběžná je pouze obcházením zákona,
neboť vybudování části komunikace je neurčitý právní pojem.
Stavební uzávěra/etapizace musí být ohraničena určitým, konkrétním časovým úsekem, jinak je nezákonná a musí být činěny
konkrétní kroky k naplnění tohoto záměru. Stavební uzávěra, která omezuje vlastníka pozemku parc. č. 100/207 a 100/208 v k. ú.
Brnky v jeho právu stavět na neurčitou dobu je tak v rozporu nejen se současnou legislativou a judikaturou, ale rovněž se Základní listinou práv a svobod, tedy s Ústavou, která říká, že omezit
vlastníka v jeho právu s věcí nakládat je možné pouze na základě
zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Pořizovatel mě jako
vlastníka pozemků parc. č. 100/207 a 100/208 v k. ú. Brnky nezákonně omezuje v právu vlastníka s uvedenými pozemky nakládat minimálně od roku 2008, tj. stavět, když tyto pozemky jsou
územním plánem určeny k zástavbě již po dobu více jak deseti
let, a to ještě bez náhrady. O vynětí pozemků nebo alespoň některého z pozemků žádám průběžně od 21. 12. 2011.
Žádám proto Pořizovatele, aby Pozemky parc. č. 100/207 a
100/208 v k. ú. Brnky nebo alespoň jeden z uvedených Pozemků vyňal z etapizace.
Zelená etapa má nepřísnější podmínky, spočívající ve vybudování nejdelší a neobtížnější trasy komunikace Nová Průběžná. Jako
vlastník pozemků v k. ú. Brnky jsem tak znevýhodněna až šikanována oproti např. vlastníkům pozemků ve fialové etapě, která
má podmínky nejmírnější.
Žádám zároveň o zmírnění podmínek zelené etapy v rámci
etapizace, resp. o to, aby byly podmínky etapizace pro všechny postaveny na roveň, ti. aby byly pro všechny stejně přísné.
Zároveň žádám, aby etapizace byla jasným a konkrétním způsobem časově ohraničena.
Etapizace by se významným způsobem posunula, resp. zmírnila v
okamžiku, kdy by se začala budovat tramvajová doprava, která by
nepochybně velmi odlehčila současné napjaté situaci v dopravě
ve Zdibech a jejich okolí.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku
parc. č. 96/2 v k. ú. Přemyšlení v Návrhu změny 1 ÚP jako pozemku zařazeného v lokálním biokoridoru („LBK6“) a dále jako
pozemku s možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může vést komunikaci mimo pozemek
96/2 v k. ú. Přemyšlení rozšířením na druhou stranu komunikace –
viz obrázek níže (součast podání).
Námitka č. V.
Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku
parc. č. 90/70 v k. ú. Přemyšlení do ochranného pásma silnice, v
níž je uložen vodovodní řad – nově přibylo v grafické části výkresu OCHRANNÉ PÁSMO s možností jeho vyvlastnění pro
účely komunikace Nová Průběžná (uvedené vyplývá zejména z
textové části Návrhu změny 1 ÚP). Je zapotřebí vyjasnit, zda a
pokud ano, jakou částí ochranné pásmo zasahuje do uvedeného
pozemku, případně upravit grafickou část. Pozemek je veden jako NZ – viz obrázek níže (součast podání).
Námitka č. VI.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku par. č. 400 v k. ú.
Zdiby s nově vyznačeným lokálním biokoridorem v Návrhu
změny 1 ÚP LBK6, který byl dosud veden na druhé straně budoucí komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může vést lokální
biokoridor na druhé straně budoucí komunikace, jako tomu bylo
dosud. Situace je znázorněna na obrázku níže (součast podání).
Námitka č. VII.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku parc. č. 110/1 v k. ú.
Brnky se zařazením celého pozemku do lokálního biocentra,
resp. ploch přírodních s funkcí územního systému ekologické stability – Z130 NE – Plochy přírodní s funkcí ÚSES – viz obrázek
níže (součast podání). Pořizovatel může lokálním biocentrem zatížit jiný vhodný pozemek.
Námitka č. VIII.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku 425/5 v k. ú. Zdiby s
vedením dráhy „dálkového kabelu“, která je nově patrná z Výkresu upravujícího oblast Energetiky a spojů. Předpokládám, že se
jedná o dálkové kabely, resp. o optické dálkové kabely, které by
měly být uloženy v zemi a měly by sloužit k přenosu dat. Spoluvlastníci pozemku nedávali žádný souhlas s vedením takového
kabelu přes pozemek. Protože vedení kabelu pozemek znehodnocuje, nesouhlasím s jeho vedením přes pozemek, neboť svedením
kabelu bude nepochybně spojeno i ochranné pásmo tohoto kabelu. Pořizovatel může vést kabel polní cestou, která s pozemkem
sousedí.
Námitka č. IX.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku parc. č. 111 k. ú.
Brnky se zatížením uvedeného pozemku možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může
vést komunikaci mimo pozemek 111 v k. ú. Brnky rozšířením na
druhou stranu komunikace.
Jako spoluvlastník pozemků uvedených v Námitkách č. IV. až
IX. se cítím být právem dotčena na svých právech a právem
chráněných zájmech, neboť Pořizovatel postihuje de facto
každý můj pozemek nějakým omezením ve veřejném zájmu.
Pokud mám jako vlastník společných pozemků strpět určitá
omezení ve prospěch obce, je nezbytné, aby obec přehodnotila
svůj postoj ve vztahu k mojí osobě, resp., k pozemkům v mém
nebo společném vlastnictví a zohlednila v Návrhu změny 1 ÚP
i moje potřeby jako vlastníka pozemků a spoluvlastníků.
Pokud Pořizovatel nemůže tyto připomínky zapracovat, nechť
je zpracován nový územní plán, neboť změna č. 1 ÚP Zdiby
řeší zcela nekoncepčním a zřejmě záměrně nepřehledným způ-

ných částí a u námitek č. IV až IX se
žádné části ÚP Zdib návrhem Změny
č. 1 neměnily. To ovšem nelze vztahovat na výkres D.1 „Koordinanční výkres“, který je součástí grafické části
odůvodnění návrhu Změny č. 1, jež se
nevydává a zachycuje stav platného
ÚP Zdib včetně Změny č. 1.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
sobem dílčí zájmy určitých jedinců, které jsou preferovány
před rovným přístupem pro všechny. Neexistuje tak legitimní
očekávání a jistota, že ve stejných situacích se Pořizovatel zachová stejně, ale naopak.
Přílohy:
1. Tramvaj ve Zdibech_článek místostarosty p. Ing. Jiřího Žáčka
uveřejněný na webových stránkách obce Zdiby dne 21. 6.
2017;
2. Vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství č.j.: OŽP- 20204/2018 HUBNA ze dne 28.2.2017 k zařazení pozemku 100/33 v k.ú. Brnky
do ÚP obce z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1999
Sb.,
3. Vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-13789/2018-CADAN ze dne 12.2.2018 k záměru zařazení pozemku 100/33 v
k.ú. Brnky k zástavbě z hlediska OSSL;
4. Rozhodnutí Obecního úřadu Zdiby č.j.: 702/06 o podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO Zdiby pro námitku evidovanou pod poř. č. 120a ze dne 9.10.2006;
5. Námitky a připomínky spoluvlastníků Pozemku 100/33 v k.ú.
Brnky k Územnímu plánu obce Zdiby ze dne 15.3.2010;
6. Návrh na změnu územního plánu Zdib spoluvlastníků pozemku 100/33 v k.ú. Brnky ze dne 21.12.2011;
7. Žádost o vyjmutí zainvestovaných pozemků z etapizace pro
účely budoucí výstavby ze dne 21. 12. 2011;
8. Žádost o vyjmutí zainvestovaného pozemku z etapizace ze dne
5. 4. 2017;
9. Potvrzení Obecního úřadu Zdiby o přijetí žádosti o vyjmutí z
etapizace ze dne 6.4.2017;
10. Žádost o vyjmutí zainvestovaného pozemku z etapizace ze
dne 30. 8. 2017;
11. Potvrzení Obecního úřadu Zdiby o přijetí žádosti o vyjmutí
z etapizace ze dne 31.8.2017
Kateřina Součková,
Na Lada 55, 250 66 Zdiby
(č. 89; D 13. 8. 2018;
čj. 2439/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požadu-

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
je se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení na
funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlast-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
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nictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
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Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zák-

autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
onných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Ing. Jan Srb,
Průběžná 50, 250 66 Zdiby
(č. 90; D 15. 8. 2018;
čj. 2469/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Pořizovatel Veřejnou Vyhláškou ze dne 4. července 2018 pod č.
j.: 2074/18 (dále jen „Veřejná vyhláška“) oznámil zahájení řízení
o změně č. 1 územního plánu Zdib (dále jen „Změna č. 1 ÚP
Zdib“) a veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území s tím, že do 16. srpna 2018 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
mohou uplatnit námitky u Pořizovatele. V souladu s poučením
uvedeným ve Veřejné vyhlášce podávám tímto jako dotčená
osoba následující Námitky č. I. až IX. k uveřejněnému Návrhu
Změny č. 1 ÚP Zdib:
Námitka č. I.
Návrh Změny č. 1 ÚP Zdib obsahuje celou řadu nekoncepčních zásahů do urbanistické koncepce založené územním plánem Zdib z roku 2006, který je především zaměřen na řešení
lokálních zájmů a nerovném přístupu k některým vlastníkům
pozemků dotčených navrhovanou změnou. Pořizovatel zcela
evidentně při pořizování Změny č. 1 ÚP Zdib porušuje princip rovného přístupu k některým dotčeným osobám/vlastníkům pozemků zejména tím, že preferuje řešení dílčích změn
bez širších souvislostí, které mohou narušovat celkovou koncepci rozvoje obce. Naproti tomu nezohledňuje, že v současné
době a s ohledem na vývoj událostí je již původní územní plán
zastaralý, neodpovídající současné realitě. Namítám, že charakter a rozsah změn navržených Pořizovatelem, jejich intenzita a zásah do vlastnických práv dotčených osob nasvědčuje
tomu, že navržené změny jdou hluboce nad rámec toho, co by
mělo být upraveno pouze změnou územního plánu a je zřejmé,
že místo Změny č. 1 ÚP Zdib měl být pořízen nový územní
plán, který by byl schopen vyváženým způsobem revidovat
urbanistickou koncepci obce Zdiby včetně řešení komplexní
budoucí dopravní obslužnosti jednotlivých částí obce, včetně
tramvajové linky a sítě pozemních komunikací s využitím rovného přístupu ke všem vlastníkům dotčených pozemků, na
rozdíl od navrhované Změny č. 1 ÚP Zdib. která zohledňuje
pouze lokální zájmy a neřeší palčivá místa a nedostatky v občanské vybavenosti obce, její dopravní obslužnosti. etapizaci.
apod.
Odůvodnění:

zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Námitce č. I se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel administruje
v souladu se stavebním zákonem proces pořizování Změny č. 1, bez toho,
aniž by vstupoval do výsledků činnosti
orgánů samosprávy, obce Zdiby, nebo
Projektanta, Ing. arch. Plašila, a pokud Zastupitelstvo obce Zdiby, na základě Zprávy o uplatňování, rozhodlo
podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního
zákona o pořízení změny č. 1 a schválilo Zprávu o uplatňování s pokyny
pro zpracování Změny č. 1 podle § 55
odst. 1 s použitím § 47 odst. 5 stavebního zákona, pořizuje pořizovatel
změnu ÚP Zdib a jakákoliv diskuze o
novém ÚP, ke kterému není podle
Zprávy o uplatňování důvod, je bezpředmětná.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Pořizovatel umožnil rozsáhlou parcelaci na pozemcích určených
k bydlení v rodinných domech (dále jen „BI“), aniž by vybudoval
občanskou vybavenost obce včetně dopravy. V rámci parcelace
bylo umožněno vlastníkům některých pozemků, aby si na vlastní
náklady vybudovali elektrické přípojky, vodovodní a kanalizační
řady a přípojky k těmto řadům, jako např. vlastníkům pozemků
na Brnkách, ale zdaleka se to netýká pouze této lokality. Tyto vodovodní a kanalizační řady byly Pořizovateli za symbolickou
částku převedeny do vlastnictví, zatímco v jiných lokalitách inženýrské sítě zajistil Pořizovatel na svůj náklad. Už zde je evidentní
nerovnost přístupu Pořizovatele k různým částem obce, resp. k
vlastníkům pozemků v různých částech obce.
Další nerovnost přístupu Pořizovatele k vlastníkům různých pozemků tkví v tom, že na některých zasíťovaných pozemcích označených v územním plánu jako BI již výstavbu Pořizovatel neumožnil, naopak uvalil na ně stavební uzávěru, neboť dopravní
obslužnost je podle Pořizovatele kritická, resp. je na takové úrovni, že není možné na více jak 12 let zainvestovaných parcelách
stavět a podle všeho to ještě dlouho možné nebude (např. nezastavěné pozemky na Brnkách), i když v jiných částech obce se
stavělo a staví.
Přestože hlavní příčina tohoto bezútěšného stavu z hlediska dopravní obslužnosti trvá již řadu let a řešení v podobě zavedení
tramvajové linky, o níž se stále častěji hovoří, by napomohlo tuto
kritickou situaci vyřešit, není stavba tramvajové linky předmětem
řešení návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib s odůvodněním, že se jedná o
stavbu nadmístního významu. Pan Ing. Jiří Žáček již 26. května
2017 uveřejnil na webových stránkách obce Zdiby, že došlo k
dohodě o trase tramvajové linky, zpracovateli studie, záchytných
parkovištích včetně harmonogramu, který měl být již rok zpracováván a v období roku 2018 – 2020 mělo a má mj. dojít k zapracování stavby tramvajové linky do územních plánů dotčených obcí (viz Příloha č. 1). Vzhledem k tomu, že je v současné době
projednávána Změna č. 1 ÚP Zdib, která se stavbou tramvajové
linky vůbec nepočítá, vyvstává otázka, kdy bude stavba tramvajové linky zapracována do územního plánu obce Zdib a není již v
tuto chvíli Pořizovatel s avizovaným harmonogramem a zpracováváním územního plánu řešícího tramvajovou dopravu ve skluzu? S ohledem na vzniklou tíživou dopravní i jinou situaci stávajících i budoucích obyvatel, by měl Pořizovatel vyvinout
maximální úsilí k tomu, aby začlenil stavbu tramvajové linky
do Územního plánu Zdib a tím pomohl vyřešit řadu stávajících problémů, jejichž příčinou je dlouhodobě neřešená nejen
dopravní obslužnost obce, ale i etapizace, která dlouhodobě
blokuje výstavbu nových domů v určitých lokalitách obce. Začlenění a vybudování tramvajové linky a nová celková urbanistická koncepce obce Zdib by měla byt priorita Pořizovatele.
které by měl věnovat největší pozornost, a nikoliv nestandardním řešením lokálních nekoncepčních zájmů, jako např. začleňování výjimek při přeměně zelených pozemků na pozemky
určené k rekreaci a přičleňování orné půdy jako BI k stávajícím zastavěným pozemkům, aby se tak obcházela etapizace,
např. přeřazení Pozemku 100/36 v k. ú. Brnky nově do BI, nová výjimka pro plochu Z119e pro rekreaci, přeřazení plochy
Z119a a Z25 nově do BI. apod. Protože tímto a podobnými
přesuny ubývá zeleně, Pořizovatel pak nesmyslně trvá na tom,
aby Pozemek 100/33 v k. ú. Brnky, jehož jsem spoluvlastníkem byl veden jako zeleň veřejná, přestože byl vždy zelení
soukromou, a navíc Pořizovatel již roce 2006 rozhodl o jeho
převedení do BI. což se chybou na straně Pořizovatele dosud
nestalo – viz Námitka č. II.
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Námitka č. II.
Jako spoluvlastník pozemku pare, č. 100/33 v k. ú. Brnky (dále jen „Pozemek 100/33“) zásadně nesouhlasím s označením,
zařazením a vedením tohoto pozemku v návrhu změny č. 1 ÚP
a v Územním plánu obce Zdiby jako „zeleň veřejná“, neboť:
(i) Označení Pozemku 100/33 jako veřejná zeleň je chybné,
protože důvody na základě, kterých Pořizovatel označil
Pozemek 100/33 jako veřejnou zeleň v územním plánu se
nezakládají na pravdě, viz stanoviska dotčených orgánů v
Příloze č. 2 a 3, tyto důvody jsou rovněž diskriminační a
v rozporu v principem rovného přístupu, legitimního očekávání a konečně i v rozporu s funkcí, kterou pozemek plní;
(ii) Kromě toho již v roce 2006 Pořizovatel rozhodl o zařazení Pozemku 100/33 jako plocha BC „čisté bydlení“. Žádám proto zároveň o nápravu křivdy (viz Příloha č. 4),
která se stala na mých právech a právem chráněných zájmech chybným postupem při vyhotovování územního plánu, tj. aby Pozemek 100/33 byl v Návrhu změny 1 ÚP
označen jako BI – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské (dále jen „BI“) v souladu s Rozhodnutím o
podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO Zdiby
schválené Zastupitelstvem obec Zdiby, tj. Pořizovatelem
dne 20. září 2006;
(iii) se jedná o zeleň soukromou, v současné době evidovanou
v katastru nemovitostí jako zahrada a také jako nelegální
cesta, což může být hlavní příčinou, proč nebyl Pozemek
100/33 začleněn do územního plánu k BI a jsou hledány
důvody, proč mu tento status nelze přiznat;
Odůvodnění:
K bodu (i)
Ze Zprávy Pořizovatele o uplatňování územního plánu Zdib ze
dne 21. prosince 2016 (dále jen „Zpráva“) mj. vyplývá, že stávající územní plán na území obce vymezil celkem 54 zastavitelných
ploch. K realizaci staveb došlo pouze na 19 zastavitelných plochách. Vzhledem k této skutečnosti se změnou (rozumí se Změnou č. 1 ÚP Zdib) Pořizovatel požaduje provést aktualizace
zastavěného území. Přestože Pořizovatel konstatoval, že zastavitelné plochy jsou dostatečné, navrhuje v rámci změny rozšíření
zastavitelných ploch. Tzn., že v rámci Změny Pořizovatel připouští rozšíření zastavitelných ploch a také rozšíření zastavitelných ploch navrhuje. Takže v rámci rovného přístupu mne
Pořizovatel nemůže diskriminovat tím, že v rámci vypořádání
Připomínek uvede, že k „namítanému vymezení Pozemku
100/33 jako zeleň na veřejných prostranstvích nedošlo v rámci
projednávaného návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib“ a proto nemůže
být připomínce vyhověno. Jestliže může Pořizovatel u jiných
pozemků Změnou č. 1 ÚP Zdib navrhnout převedení více jak
3000 m2 z orné půdy na BI a z orné půdy cca o stejné výměře
navrhnout tyto pozemky převést pro rodinnou reakci i přes to,
že výjimky nejsou v tomto případě přípustné (viz odůvodnění
Námitky č. I). ti. novoty se připouští, proč by nemohlo dojít k
přesunu menší plochy ze zahrady do BI, když se jedná o nápravu křivdy z minulosti a nikoli o novotu? K tomu má naopak Změna č. 1 ÚP Zdib sloužit a o tom takto bylo i s představiteli obce s vlastníky Pozemku 100/33 jednáno, že změnou
ÚP se tato křivda napraví! Zdůvodnění Pořizovatele není relevantní, protože v podobných nebo obdobných situacích se Pořizovatel nechová stejně a tím se dopouští zakázané diskriminace a
porušování pravidel a zásad řádné správy.

Námitce č. II se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zařazení pozemku parc.
č. 100/33, k. ú. Brnky, do plochy ZV –
zeleň na veřejných prostranstvích nebylo provedeno v rámci návrhu Změny
č. 1, a proto v souladu s § 55 odst. 6
stavebního zákona, které uvádí, že se
změna ÚP zpracovává, projednává
a vydává v rozsahu měněných částí,
nelze námitce vyhovět. Pozemek orné
půdy parc. č. 100/33, k. ú. Brnky, leží
v zastavěném území s navrhovaným
využitím zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh) a byl takto vymezen
již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006.
Toto zařazení převzal ÚP Zdib účinný
od 28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i
v návrhu Změny č. 1. Připomínku nelze akceptovat, protože k namítanému
vymezení pozemku parc. č. 100/33, k.
ú. Brnky, jako zeleň – na veřejných
prostranstvích (ZV-návrh), nedošlo v
rámci projednávaného návrhu Změny
č. 1. Pozemek parc. č. 100/33, k. ú.
Brnky, nebyl zařazen do zastavitelné
plochy bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI-návrh), jak
bylo požadováno v návrhu podatele čj.
1138/15 ze dne 2. 6. 2015 na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č. 90,
kterému přes nedoporučení pořizovatele Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11.
2015, ale pouze v tom smyslu, že bude
prověřena možnost jeho řešení. Projektant návrhu Změny č. 1 nevyhověl
požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy o uplatňování
na zrušení zařazení pozemku parc. č.
100/33 do zeleně – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh), protože se jedná o nekoncepční zásah do urbanistické koncepce založené již územním
plánem z roku 2006 a jednalo by se o
neodůvodnitelný zábor ZPF 1. třídy
ochrany za nesouhlasu Městského
úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního prostředí,
s touto plochou z důvodu naprosto nevhodného zásahu do krajinného rázu
a šíření zástavby do volné krajiny, jak
je uvedeno v jeho stanovisku čj.
100/72413/2015 ze dne 13. 1. 2016.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Kromě toho Pořizovatel požadoval Změnou č. 1 ÚP Zdiby prověřit Pozemek 100/33 o výměře 3058 m2, kde se navrhuje BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské – viz str. 10
Zprávy, a to z hlediska požadavku na ochranu a rozvoj hodnot
území (bod 6.7.4 Zprávy) – dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany
přírody a krajiny (Pořizovateli je dokument znám z úřední povinnosti). Ze Zprávy na str. 14 výslovně vyplývá: „Při zpracováni
návrhu změny č. 1 a vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný
rozvoj území se požaduje, z hlediska možného dotčení zájmů
ochrany přírody, zabývat se a odůvodnit řešení na pozemcích
změn, které jsou naprosto nevhodné z pohledu krajinného rázu,
nevhodným šířením zástavby do volné krajiny nebo zástavba
nevhodně navazuje na sousední katastry v k. ú. Brnky parc. č.
100/33, vůči nesouhlasu s jejich zařazením do návrhu změny č.
1 uvedeným ve vyjádření orgánu ochrany přírody, Městského
úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního prostředí, čj. 100/72413/2015 ze dne 13. ledna 2016... “.
Jinými slovy, Pořizovatel na základě shora uvedeného souhrnného stanoviska Městského úřadu Brandýs nad Labem zpočátku roku 2016, které se týkalo cca 35 pozemků nezahrnul Pozemek
100/33 do BI, přestože o tom bylo dlouhodobě jednáno a vlastníci Pozemku 100/33 navrhovali, aby Pořizovatel prověřil u dotčených orgánů aktuální stanovisko, neboť o správnosti stanoviska z
roku 2016 bylo možné důvodně pochybovat s ohledem na polohu
pozemku a znění zákonných požadavků z posuzovaného
hlediska. V rámci Změny č. 1 ÚP Zdib Pořizovatel nařídil prověřit tyto důvody, zabývat se jimi a zdůvodnit řešení na uvedeném pozemku, takže před změnou č. 1 ÚP Zdib nemohl Pořizovatel vědět, jaký bude výsledek prověřování a je logické, že pokud by se stanovisko dotčeného orgánu nepotvrdilo a jiný důvod
ze strany Pořizovatele ani historicky nezazněl, byl tady Změnou
č. 1 ÚP Zdib vytvořen prostor proto, aby Pořizovatel reagoval
na změnu poměrů, což však Pořizovatel neučinil, jak je níže
uvedeno.
Pořizovatel si zřejmě nové stanovisko nevyžádal a není zřejmé,
jakým způsobem prověřoval zadání dané Zprávou týkající se tohoto pozemku. Nicméně k žádosti vlastníků Pozemku 100/33 se
vyjádřil Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor
životního prostředí, Oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství, čj.: OZP- 20204/2018 HUBNA dne 28. února
2018 (viz Příloha č. 2) a Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-13789/2018-CADAN dne 12. února 2018 (viz Příloha č. 3) k záměru zařazení Pozemku 100/33 k zástavbě tak, že ani jeden z oslovených správních orgánů neměl k zařazení Pozemku 100/33 do územního
plánu k zástavbě žádné připomínky. Obě stanoviska byla zaslána Pořizovateli v průběhu připomínkovacího řízení k Návrhu
Změny č. 1 ÚP Zdib. V rámci osobního jednání navíc vyplynulo,
že k zařazení Pozemku 100/33 do předchozího negativního stanoviska Odboru životního prostředí z roku 2016 došlo zřejmě
omylem, neboť pro negativní stanovisko ve vztahu k tomuto pozemku nebyl nikdy žádný důvod. Je zřejmé, že Pořizovatel se
tak historicky ve své úvaze o nezařazení Pozemku 100/33 opíral
o nesprávné stanovisko správního orgánu, neboť právě nesprávné negativní stanovisko citované v předchozím odstavci bylo
ze strany Pořizovatele jediným důvodem, pro který Pozemek
100/33 do Změny č. 1 ÚP Zdib nezařadil.
K označení dotčeného Pozemku v územním plánu jako zeleň veřejná pak mělo podle obce Zdiby rovněž dojít na základě stanoviska nadřízeného orgánu přesto, že obecní zeleň je pouze v
kompetenci Pořizovatele. V rámci připomínek k Změně č. 1 ÚP
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Zdib nebylo vyhověno žádosti vlastníků Pozemku 100/33 o jeho
zařazení do BI nově s tím, že by se jednalo o nekoncepční zásah
do urbanistické koncepce založené již územním plánem z roku
2006. Uvedenou argumentaci Pořizovatele spatřuji jako překvapivě novou, zcela účelovou a diskriminační, neboť s tímto
stanoviskem Pořizovatel přichází až v okamžiku, kdy se ukázala jeho argumentace zastaralým a chybným stanoviskem
Městského úřadu Brandýs nad Labem, Odboru životního prostředí jako neudržitelná, přestože toto bylo jediným argumentem Pořizovatele od roku 2006 a přestože v rámci Změny č. 1
ÚP mělo naopak dojít k prověření tohoto stanoviska a důvodů v
něm uvedeným a mělo být na to adekvátním způsobem ze strany
Pořizovatele reagováno.
Musím opakovaně zdůraznit, že ve Zprávě zazněl pouze jediný
požadavek Pořizovatele na prověření statusu Pozemku 100/33,
a to z pohledu změny, které jsou naprosto nevhodné z pohledu
krajinného rázu, nevhodným šířením zástavby do volné krajiny nebo zástavbou nevhodně navazující na sousední katastry.
Z doložených stanovisek správních orgánů však vyplývá, že zařazením Pozemku 100/33 do BI by nedošlo k naplnění ani jednoho
z výše uvedených důvodů. Obavy Pořizovatele uvedené ve
Zprávě se nenaplnily a důvody pro které nemohl byt Pozemek
100/33 zařazen do BI se ukázaly jako liché a neopodstatněné.
Žádám proto Pořizovatele. aby napravil svůj předchozí omyl
spočívající na nesprávném stanovisku dotčeného útvaru a Pozemek 100/33 zařadil v rámci prováděné aktualizace zastavitelných ploch Změnou č. 1 UP Zdib do BI, neboť prověření
důvodů nezařazení Pozemku 100/33 z pohledu ochrany přírody do BI byl jedním z cílů Změny č. 1 UP Zdib.
K bodu (ii)
Kromě toho již Rozhodnutím č.j.; 702/06 o podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO Zdiby schválené Zastupitelstvem obec Zdiby, tj. Pořizovatelem dne 20. září 2006 došlo k
vyhovění námitce evidované pod poř. č. 120a spoluvlastníků
Pozemku 100/33 tak, že Pozemek 100/33 měl být v územním
plánu obce Zdiby vyznačen jako plocha BC „čisté bydlení“,
viz Příloha č. 4. V následujících letech pak byla vedena jednání spoluvlastníků s představiteli obce Zdiby o nápravě křivdy,
která se při vyhotovování Územního plánu stala. Tato křivda
nebyla do dnešního dne napravena, viz např. Příloha č. 5 a 6.
Žádám proto Pořizovatele. aby svým kladným rozhodnutím
napravil tuto starou křivdu v rámci stávající Změny č. 1 UP
Zdib a Pozemek 100/33 zařadil do BI.
K bodu (iii)
Pozemek 100/33 nikdy nebyl a není veřejnou zelení, vždy byl pozemkem ve vlastnictví soukromých vlastníků, a to konkrétně
MUDr. Jitky Pavkové, Ing. Jana Srba a Mgr. Anety Snopkové a
byl a je využíván jako soukromá zeleň.
Historicky byl Pozemek 100/33 v územním plánu obce Zdiby
označen jako orná půda, neboť až do parcelace okolních pozemků byl vlastníky zemědělsky obděláván. Až na nátlak vlastníků
soukromých pozemků v okolí, přestali vlastníci Pozemku 100/33
tento zemědělsky obdělávat, pozemek částečně rozparcelovali a
svými finančními prostředky přispěli k vybudování vodovodního
a kanalizačního řadu místo Pořizovatele, přičemž oba řady byly v
minulosti převedeny za symbolickou částku na Pořizovatele. Pozemek 100/33 vždy plnil a plní funkci soukromé zeleně zvětší
části oplocené. Přes část Pozemku 100/33, která není dosud oplocená si několik soukromých vlastníků pozemků a staveb nacházejících se za tímto pozemkem vytvořilo nezákonným způsobem
cestu a přes odpor spoluvlastníků Pozemku 100/33 je tento z čás-
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ti využíván několika jedinci jako nelegální cesta, neboť původní
legální cestu si sousedé přihradili do svých zahrad.
Ustanovení § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, na něž v ustanovení § 2 odst. 1, písm. e) odkazuje zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vymezuje
„zeleň veřejnou11 jako prostory, vedle náměstí, ulic, tržišť, parků
apod., které jsou přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání. Pozemek 100/33 nikdy neměl charakter veřejného prostranství a v současné době není ani žádný důvod či veřejný zájem na tom, aby takový charakter měl. Naopak spoluvlastníci Pozemku 100/33 v minulosti několikrát upozornili obec
Zdiby, že dlouhodobě a proti vůli spoluvlastníků dochází k neoprávněnému zásahu do vlastnických práv spoluvlastníků zmíněného pozemku (i) ze strany obce Zdiby jeho chybným označením v
Územním plánu obce Zdiby a (ii) ze strany některých sousedů,
kteří zcela nedovoleně užívají část tohoto pozemku jako cestu,
jak bylo shora uvedeno. Pokud je nějaký legální zájem ze strany
obce Zdiby, aby byla část Pozemku 100/33 využita pro veřejně
prospěšné účely např. jako cesta, spoluvlastníci jsou připraveni
stávající situaci nedovolené a nezákonné cesty řešit právně dovoleným způsobem a nikoliv prostřednictvím úřednické zvůle, kterou je diskriminační označení Pozemku 100/33 jako veřejné zeleně a jeho nezákonné využívání viz např. Příloha č. 5 a 6. Několikrát byl tento protiústavní zásah do vlastnických práv řešen i
s přímo zainteresovaným místostarostou panem Ing. Jiřím
Žáčkem, který bydlí nedaleko a přes Pozemek 100/33 také jezdí a je se situací dobře obeznámen. Spoluvlastníci Pozemku
100/33 nabízeli obci Zdiby, že poskytnou přiměřenou část Pozemku 100/33 cca v rozsahu 350 m2 za symbolickou částku nebo
darem (stejně jako vodovodní a kanalizační řad) na legalizaci
rozšířené cesty a případně dalších liniových staveb, jako např.
uvažovaného plynovodu nebo elektrického vedení s tím, že zbytek Pozemku 100/33 ve výměře 2700 m2 nelze využít jiným způsobem než na zástavbu rodinným domem.
Pozemek 100/33 se nachází v uzavřené zástavbě, který není žádným zeleným prostorem spojen s jinou zelení nebo otevřeným
prostorem do krajiny. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 více jak 12
let navrhují obci Zdiby zařazení Pozemku 100/33 k zástavbě, neboť pozemek je ostrůvkem v rodinné zástavbě, který nelze jiným
vhodným způsobem využít. Představitelé obce Zdiby se spoluvlastníky nejednají o vhodném řešení nebo využití části Pozemku
100/33, ale vzniklou situaci zdánlivě „řeší“ tím, že označují pozemek jako veřejnou zeleň, což by mohlo být vykládáno jako
schvalování a napomáhání nelegálního užívání části dotčeného
pozemku jako nelegální cesty, přičemž tím dochází k narušení
principu rovnosti, legitimního očekávání a proporcionality, protože dochází k upřednostňování „nelegálních" zájmů úzké skupiny lidí nad legálním zájmem vlastníků pozemků, kteří byli okolní
zástavbou přinuceni změnit charakter využívání pozemku a tento
na své náklady udržovat. S tímto řešením spoluvlastníci nesouhlasí.
Část Pozemku 100/33 neoprávněně užívaná jako cesta nemůže
mít vliv na charakter pozemku jako celku, který má výměru 3058
m2. Spoluvlastníci žádají Pořizovatele, aby opravil chybu v Návrhu změny 1 ÚP tak, aby Pozemek 100/33 byl označen v souladu se skutečností jako zeleň soukromá, resp. jako pozemek
stavební BI, v souladu s více jak 12-letou žádostí spoluvlastníků
Pozemku 100/33, neboť se nejedná o změnu nevhodnou z pohledu krajinného rázu – Pozemek 100/33 je lemován rodinnou zástavbou, výstavba na uvedeném pozemku by naopak vhodným
způsobem navázala na již stávající výstavbu, kterou by v uvede-
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ném místě doplnila. Nejedná se rovněž ani o šíření zástavby do
volné krajiny, neboť se jedná o plochu v zástavbě, která nenavazuje na žádnou otevřenou krajinu, plochu lesa, pole nebo jakoukoliv jinou zeleň na rozdíl od nedalekého pozemku 100/36 v k.
ú. Brnky o výměře 2756 m2, který byl ornou půdou, s bonitou 1,
část pozemku leží v územním systému ekologické stability
(ÚSES), do něhož je jakýkoliv stavební zásah nežádoucí, zcela
nepochybně se jedná o změnu nevhodnou z pohledu krajinného
rázu a jedná se o rozšíření zástavby do volné krajiny, přesto je
tento pozemek určen v Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě. Naproti
tomu budoucí zástavba Pozemku 100/33 by zcela příhodným a
vhodným způsobem navázala na stávající zástavbu.
Takových výjimek zpravidla, jako u pozemku 100/36 v k. ú.
Brnky se v současném Návrhu změny 1 ÚP nachází víc, viz
obrázek níže, např. zařazení plochy Z119e, dosud vedené jako
zeleň do plochy staveb pro rodinnou rekreaci s celkovou výměrou 4575 m2 s odůvodněním, že plochu nelze jiným způsobem
využít. Uvedená plocha se rovněž nachází v těsné blízkosti Pozemku 100/33 a navíc i lesa. Plocha Z119e je zařazována do Návrhu změny 1 ÚP dokonce jako výjimka z dlouhodobého zákazu
Územního plánu vzniku nových objektů pro individuální
rekreaci. Nebo nové začervenění ploch do B1 – plocha Z119a –
Brnky směr Přemyšlení, dále začervenání plochy Z25 směr ze
Zdib na Brnky okolí cesty U Školy apod. Spoluvlastníci tak
zcela oprávněně vnímají rozdílné posuzování Pozemku 100/33 z
hlediska jeho budoucího využití a ostatních shora uvedených pozemků jako diskriminační, nerespektující zásadu rovného zacházení všech občanů před zákonem, k níž je každý úřad povinen.
Spoluvlastníci novou možnost využití shora uvedených pozemků
jejich vlastníkům přejí, ale spoluvlastníci nechápou, jaká kritéria
byla vzata při posuzování v úvahu, že při srovnatelných pozemcích dospěl Pořizovatel k tak diametrálně rozdílným
rozhodnutím.
Spoluvlastníkům Pozemku 100/33 a dalších pozemků uvedených
v části III. těchto Připomínek je rovněž známo, že je čistě věcí
obce Zdiby, které zelené plochy do územního plánu navrhne a
které pozemky takto označí. Je proto zřejmé, že Úřad zelené plochy do Územního plánu nenavrhuje, vždy se jednalo o návrh obce Zdiby. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 proto důrazně žádají
Pořizovatele o objektivní posouzení a nápravu věci, jak bylo
shora uvedeno.
Z Námitek č. IV. až IX. vyplývá, jaká další omezení v podobě zelených ploch, tj. biokoridorů, biocenter, ochranných pásem a částí pozemků s možností vy vlastnění Pořizovatel uvalil na další
pozemky, jejichž jsem spoluvlastníkem. Pořizovatel má zastupovat zájmy všech občanů a účastníků řízení při jednáních o územním plánu obce a má proto uvážlivě a spravedlivě přistupovat i k
omezujícím opatřením, která činí na pozemcích jednotlivých
vlastníků. Kromě toho se musí řídit zásadou proporcionality, tzn.,
že by neměl na pozemky jednoho vlastníka naklást jen omezení a
přitom nevyhovět žádné žádosti stejného vlastníka, aby mu
umožnil např. výstavbu, zatímco vlastníkům jiných pozemků
umožní výstavbu např. vynětím pozemku z etapizace nebo vyznačením pozemku pro bydlení i když se jedná o velikostně obdobný
pozemek, se stejnou bonitou, navíc v chráněné lokalitě, která nesplňuje požadavky zákona na zařazení do zástavby, apod., aniž
by je zatížil jinými obdobně rozsáhlými omezeními jako spoluvlastníky Pozemku 100/33 a dalších dále uvedených pozemků.
Rozhodnutí Pořizovatele by neměla být diskriminační, jinak jsou
tato rozhodnutí právní ochrany. Pořizovatel by měl v rámci rozdělování zelených ploch postupovat objektivně, spravedlivě a
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na základě principu rovnosti. Výhody i nevýhody musí byt na
vlastníky pozemků uvaleny rovnoměrně. Není možné, aby jeden vlastník byl nucen strpět de facto na každém pozemku
omezující nevýhody a jiní vlastníci požívali pouze výhod. Takové jednání není dobrou správou, k níž je Pořizovatel ze zákona povinen. Současné jednání Pořizovatele vnímám jako šikanózní, který preferuje pouze určitou zájmovou skupinu
osob.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti spoluvlastníci Pozemku
100/33 důrazně žádají Pořizovatele o zajištění nápravy, jak bylo
shora uvedeno. Pokud nebude zjednána náprava v označení
Pozemku 100/33 využijí spoluvlastníci k ochraně svých práv a
právem chráněných zájmů všechny právní prostředky, které
jim legislativa poskytuje, neboť označení tohoto pozemku jako
veřejná zeleň neodpovídá jeho funkci, je nezákonné a do dnešního dne nedošlo k napravení křivdy z minulosti, kdy Pozemek 100/33 měl být Uzemním plánem zařazen k zástavbě jako
celek a současně neexistují objektivní důvody pro nezařazení
Pozemku 100/33 do BI. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 proto
žádají, aby tato křivda byla nyní již konečně napravena a Pozemek 100/33 byl zařazen do Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě.
Námitka č. III.
Jako vlastník pozemku parc. č. 100/202 a 100/203 v k. ú. Brnky (dále jen „Pozemky“) nesouhlasím se zařazením Pozemků
do etapizace, resp. stavební uzávěry, tzv. zelené etapy, která je
diskriminační, oproti ostatním etapám má nejpřísnější podmínky, etapizace je de facto časově neohraničená a je navíc
neplatná.
Zatímco ostatním členům Sdružení Zlatý kopec bylo umožněno
Pořizovatelem na svých pozemcích postavit rodinný dům, mě jako vlastníkovi Pozemku to Pořizovatel nikdy neumožnil, přestože
jsem se finančně významně podílela na vybudování
vodovodního, kanalizačního řadu a komunikace v Dlouhé ulici,
stejně jako ostatní členové Sdružení Zlatý kopec. Pořizovatel naopak na Pozemky uvalil tzv. etapizaci, resp. stavební uzávěru.
Stavební uzávěra/etapizace je navíc časově neohraničená a je proto neplatná. Její ukončení, které je vázáno na vybudování určité
části komunikace Nová Průběžná je pouze obcházením zákona,
neboť vybudování části komunikace je neurčitý právní pojem.
Stavební uzávěra/etapizace musí být ohraničena určitým, konkrétním časovým úsekem, jinak je nezákonná a musí být činěny
konkrétní kroky k naplnění tohoto záměru. Stavební uzávěra, která omezuje vlastníka pozemku parc. č. 100/202 a 100/203 v k. ú.
Brnky v jeho právu stavět na neurčitou dobu je tak v rozporu nejen se současnou legislativou a judikaturou, ale rovněž se Základní listinou práv a svobod, tedy s Ústavou, která říká, že omezit
vlastníka v jeho právu s věcí nakládat je možné pouze na základě
zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Pořizovatel mě jako
vlastníka pozemků parc. č. 100/202 a 100/203 v k. ú. Brnky nezákonně omezuje v právu vlastníka s uvedenými pozemky nakládat minimálně od roku 2008, tj. stavět, když tyto pozemky jsou
územním plánem určeny k zástavbě již po dobu více jak deseti
let, a to ještě bez náhrady. O vynětí pozemků nebo alespoň některého z pozemků žádám průběžně od 21. 12. 2011.
Žádám proto Pořizovatele, aby Pozemky parc. č. 100/202 a
100/203 v k. ú. Brnky nebo alespoň jeden z uvedených Pozemků vyňal z etapizace.
Zelená etapa má nepřísnější podmínky, spočívající ve vybudování nejdelší a neobtížnější trasy komunikace Nová Průběžná. Jako
vlastník pozemků v k. ú. Brnky jsem tak znevýhodněna až šika-

Námitce č. III se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č.
100/202 a 100/203, k. ú. Brnky, které
jsou návrhem Změny č. 1 označeny jako zastavitelná plocha Z114a s využitím pro bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI-návrh), byly
od schválení ÚPO Zdiby dne 29. 12.
2006 zařazeny v etapizaci s podmínkou
realizace komunikace „Nová
Průběžná“, VPS 10, tato forma etapizace byla převzata do ÚP Zdib účinného dne 28. 10. 2010. Na základě kapitoly 6 „Pokyny pro zpracování návrhu
změny č. 1 územního plánu v rozsahu
zadání změny“ a její subkapitoly 6.4
„Požadavky obce“ Zprávy schválené
Zastupitelstvem obce Zdiby dne 21.
12. 2016 bylo řešení etapizace v návrhu Změny č. 1 Projektantem prověřeno tak, že návrhem Změny č. 1 nebyla
etapizace zrušena a pro pozemky
parc. č. 100/202 a 100/203 bylo stanoveno její pokračování v tzv. „ZELENÉ ETAPĚ“. Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a ka-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
nována oproti např. vlastníkům pozemků ve fialové etapě, která
má podmínky nejmírnější.
Žádám zároveň o zmírnění podmínek zelené etapy v rámci
etapizace, resp. o to, aby byly podmínky etapizace pro všechny postaveny na roveň, ti. aby byly pro všechny stejně přísné.
Zároveň žádám, aby etapizace byla jasným a konkrétním způsobem časově ohraničena.
Etapizace by se významným způsobem posunula, resp. zmírnila v
okamžiku, kdy by se začala budovat tramvajová doprava, která by
nepochybně velmi odlehčila současné napjaté situaci v dopravě
ve Zdibech a jejich okolí.

pitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné, i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů po SJ do návrhu Změny č. 1
je výsledkem odborné činnosti Projektanta, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
Námitkám č. IV až IX se nevyhovuje.
Námitka č. IV. až. IX.
Vzhledem k tomu, že Změna č. 1 ÚP Zdib je nevyvážená, vy- Odůvodnění: Ve využití a zařazení či
chýlená ve prospěch určitých vlastníků pozemků zatímco jiní míře dotčení pozemků parc. č. 96/2
a 90/70, k. ú. Přemyšlení, parc. č. 400
vlastníci pozemků jsou zcela opomíjeni a znevýhodňováni,
uplatňuji námitky č. IV. až IX. Kromě toho z těchto námitek a 425/5, k. ú. Zdiby, a parc. č. 110/1 a
vyplývá, kolika dalších mých pozemků ve spoluvlastnictví se 111, k. ú. Brnky, nedošlo oproti plattýkají další omezení obce Zdiby v podobě biokoridorů a bio- nému ÚP Zdib účinnému dne 28. 10.
2010 k žádným změnám, tzn., že nebycenter a dalších veřejně prospěšných staveb, která mě jako
vlastníka omezují a s nimiž nesouhlasím, neboť jsou nevyváže- ly předmětem řešení návrhu Změny č.
1. Námitky nelze zohlednit, protože
ná, neúměrnou měrou postihující jednoho a téhož vlastníka,
což je v přímém rozporu se zásadou proporcionality. Některá podle § 55 odst. 6 stavebního zákona
platí, že se změna ÚP zpracovává,
omezení jsou v Návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib nová:
projednává a vydává v rozsahu měněNámitka č. IV.
ných částí a u námitek č. IV až IX se
Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku
parc. č. 96/2 v k. ú. Přemyšlení v Návrhu změny 1 ÚP jako po- žádné části ÚP Zdib návrhem Změny
zemku zařazeného v lokálním biokoridoru („LBK6“) a dále jako č. 1 neměnily. To ovšem nelze vztahopozemku s možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace No- vat na výkres D.1 „Koordinanční vývá Průběžná. Pořizovatel může vést komunikaci mimo pozemek kres“, který je součástí grafické části
96/2 v k. ú. Přemyšlení rozšířením na druhou stranu komunikace – odůvodnění návrhu Změny č. 1, jež se
nevydává a zachycuje stav platného
viz obrázek níže (součast podání).
ÚP Zdib včetně Změny č. 1.
Námitka č. V.
Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku
parc. č. 90/70 v k. ú. Přemyšlení do ochranného pásma silnice, v
níž je uložen vodovodní řad – nově přibylo v grafické části výkresu OCHRANNÉ PÁSMO s možností jeho vyvlastnění pro
účely komunikace Nová Průběžná (uvedené vyplývá zejména z
textové části Návrhu změny 1 ÚP). Je zapotřebí vyjasnit, zda a
pokud ano, jakou částí ochranné pásmo zasahuje do uvedeného
pozemku, případně upravit grafickou část. Pozemek je veden jako NZ – viz obrázek níže (součast podání).
Námitka č. VI.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku par. č. 400 v k. ú.
Zdiby s nově vyznačeným lokálním biokoridorem v Návrhu
změny 1 ÚP LBK6, který byl dosud veden na druhé straně budoucí komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může vést lokální
biokoridor na druhé straně budoucí komunikace, jako tomu bylo
dosud. Situace je znázorněna na obrázku níže (součast podání).
Námitka č. VII.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku parc. č. 110/1 v k. ú.
Brnky se zařazením celého pozemku do lokálního biocentra,
resp. ploch přírodních s funkcí územního systému ekologické stability – Z130 NE – Plochy přírodní s funkcí ÚSES – viz obrázek
níže (součast podání). Pořizovatel může lokálním biocentrem zatížit jiný vhodný pozemek.
Námitka č. VIII.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku 425/5 v k. ú. Zdiby s
vedením dráhy „dálkového kabelu“, která je nově patrná z Výkresu upravujícího oblast Energetiky a spojů. Předpokládám, že se
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
jedná o dálkové kabely, resp. o optické dálkové kabely, které by
měly být uloženy v zemi a měly by sloužit k přenosu dat. Spoluvlastníci pozemku nedávali žádný souhlas s vedením takového
kabelu přes pozemek. Protože vedení kabelu pozemek znehodnocuje, nesouhlasím s jeho vedením přes pozemek, neboť svedením
kabelu bude nepochybně spojeno i ochranné pásmo tohoto kabelu. Pořizovatel může vést kabel polní cestou, která s pozemkem
sousedí.
Námitka č. IX.
Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku parc. č. 111 k. ú.
Brnky se zatížením uvedeného pozemku možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může
vést komunikaci mimo pozemek 111 v k. ú. Brnky rozšířením na
druhou stranu komunikace.
Jako spoluvlastník pozemků uvedených v Námitkách č. IV. až
IX. se cítím být právem dotčena na svých právech a právem
chráněných zájmech, neboť Pořizovatel postihuje de facto
každý můj pozemek nějakým omezením ve veřejném zájmu.
Pokud mám jako vlastník společných pozemků strpět určitá
omezení ve prospěch obce, je nezbytné, aby obec přehodnotila
svůj postoj ve vztahu k mojí osobě, resp., k pozemkům v mém
nebo společném vlastnictví a zohlednila v Návrhu změny 1 ÚP
i moje potřeby jako vlastníka pozemků a spoluvlastníků.
Pokud Pořizovatel nemůže tyto připomínky zapracovat, nechť
je zpracován nový územní plán, neboť změna č. 1 ÚP Zdiby
řeší zcela nekoncepčním a zřejmě záměrně nepřehledným způsobem dílčí zájmy určitých jedinců, které jsou preferovány
před rovným přístupem pro všechny. Neexistuje tak legitimní
očekávání a jistota, že ve stejných situacích se Pořizovatel zachová stejně, ale naopak.
Přílohy:
1. Tramvaj ve Zdibech_článek místostarosty p. Ing. Jiřího Žáčka
uveřejněný na webových stránkách obce Zdiby dne 21. 6.
2017;
2. Vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství č.j.: OŽP- 20204/2018 HUBNA ze dne 28.2.2017 k zařazení pozemku 100/33 v k.ú. Brnky
do ÚP obce z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1999
Sb.,
3. Vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-13789/2018-CADAN ze dne 12.2.2018 k záměru zařazení pozemku 100/33 v
k.ú. Brnky k zástavbě z hlediska OSSL;
4. Rozhodnutí Obecního úřadu Zdiby č.j.: 702/06 o podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO Zdiby pro námitku evidovanou pod poř. č. 120a ze dne 9.10.2006;
5. Námitky a připomínky spoluvlastníků Pozemku 100/33 v k.ú.
Brnky k Územnímu plánu obce Zdiby ze dne 15.3.2010;
6. Návrh na změnu územního plánu Zdib spoluvlastníků pozemku 100/33 v k.ú. Brnky ze dne 21.12.2011
Ing. Luděk Šácha st.,
Na Lada 108, 250 66 Zdiby
(č. 91; D 16. 8. 2018;
čj. 2521/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projek-

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
tové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.

ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení na
funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
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Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k před-

specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

Ing. Luděk Šácha,
Na Lada 108, 250 66 Zdiby
(č. 92; D 16. 8. 2018;
čj. 2522/2018)

loženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslo-

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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vých areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodno-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostře-
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ceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání

dí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
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Hana Šáchová,
Na Lada 108, 250 66 Zdiby
(č. 93; D 16. 8. 2018;
čj. 2523/2018)

se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a

Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.

Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Hana Šapnielová,
Střední 184, 250 66 Zdiby
(č. 94; D 16. 8. 2018;
čj. 2516/2018)

Námitka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Údaje:
č. parcely: 413/57, v katastrálním území: Zdiby [792411], parc.
číslo st. 445
V grafické příloze (Příloha č. l) je uveden výřez z územního plánu Zdib schváleného v r. 2006 (obr. A) a upraveného v r. 2010
postupem podle § 188 odst. 1 stavebního zákona (obr. B) s vyznačením dotčeného pozemku (černá šipka)
Text námitky:
Nesouhlasím se způsobem, jak se Změna č. l ÚP vyrovnala s existencí staveb pro bydlení v “plochách staveb pro rodinou rekreaci (RI)“, a namítám, že pouhé doplnění podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití v textové části návrhu Změny č. l ÚP o přípustnou funkci „rodinné domy – pouze stávající;”
nezaručuje vlastníkům těchto staveb ochranu jejich zákonných
práv. Upozorňuji, že stavba (parc. č. st. 445) na pozemku č.
413/57 v katastrálním území Zdiby (a řada jiných pozemků v přilehlé oblasti, viz Příloha č. 2., obr. A a B) se stal plochou RI v
důsledku neoprávněné manipulace s územně plánovací dokumentací v r. 2010, tedy postupem nezákonným, jak uvádím v odůvodnění k této námitce. Proto požaduji doplnit do přípustných funkcí
v plochách RI formulaci, že stávající rodinné domy v plochách
RI je možno využívat v rozsahu podmínek stanovených po využití ploch „bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ –
(BI)“.
Odůvodnění uplatněné námitky:
V odůvodnění upraveného návrhu Změna č. 1. ÚP pro veřejné
projednání a v textu dokumentu „VYHODNOCENÍ společného
jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu ZDIB“ (dále jen
Vyhodnocení) je v rámci řešení připomínek k problematice existence staveb pro bydlení v plochách RI vysvětleno, že projektant
odmítá vymezovat stávající rodinné domy v plochách RI do ostrovních ploch bydlení, protože takový přístup považuje za koncepčně nevhodný. Místo toho navrhuje doplnit v plochách RI v
kapitole Af. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití“ textové části návrhu Změny č. 1 ÚP přípustnou funkci „rodinné domy – pouze stávající. V případě takového
řešení požaduji, aby byla příslušní kap Af. doplněna o formulaci,
že stávající rodinné domy v plochách RI je možno využívat v rozsahu podmínek stanovených po využití ploch „bydlení v rodinných domech městské a příměstské"- (BI)“, protože bez tohoto
zpřesnění není jasné, jak bude tato podmínka stavebním úřadem
interpretována. Regulace využití pozemků v plochách RI a BI je
odlišná, a pokud by se na existující stavby pro bydlení vztahovala
regulace pro plochy RI, došlo by k neoprávněnému zásahu do
práva vlastníků těchto staveb.
Stavba č.st. 445 na pozemku 413/57 získala povolení k užívání
jako rodinný dům již v roce 2002, tedy několik let před schválením územního plánu Zdib v roce 2006 (kopie rozhodnutí je v Příloze č. 2). Proto byl také tento pozemek, v souladu s aktuálním
stavem, vymezen v tomto územním plánu Zdib v roce 2006 jako
plocha BI (viz Příloha č. 1obr. A – černá šipka).
V dokumentu Vyhodnocení k připomínce č. 76 je uvedeno, že „...
stanovení využití ploch BI-bydlení v rodinných domech městské a
příměstské a RI-plochy staveb pro rodinnou rekreaci je založeno

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č.
413/57, k. ú. Zdiby, s RD čp. 184 na
pozemku parc. č. st. 445 leží ve stabilizované ploše RI – plochy staveb pro
rodinnou rekreaci (stav). Z důvodu
existence staveb pro bydlení i v dalších plochách RI, byly podmínky využití plochy RI doplněny v kapitole Af.
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 o přípustnou funkci „rodinné domy – pouze stávající;“. Toto doplnění řeší existenci stávajících RD v ploše staveb
pro rodinnou rekreaci bez změny využití, a současně zamezí, aby bylo nové RD povolovány v lokalitách, které
pro to nemají podmínky. Více v subkapitole I.F „Odůvodnění stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ kapitoly I
„KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ“ textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1. Vzhledem
k tomu, že v platném ÚP Zdib účinném
od 28. 10. 2010 jsou pozemky parc. č.
413/57 a st. 445, k. ú. Zdiby, zařazeny
do plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI-stav) a návrh Změny č. 1 na
tomto určení nic nezměnil, nelze námitce vyhovět s odkazem na § 55 odst.
6 stavebního zákona, podle něhož se
změna ÚP zpracovává, projednává a
vydává v rozsahu měněných částí a u
předmětných pozemků k žádné změně
nedošlo. Pořizovatel toto řešení považuje za konečné. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování do návrhu Změny č. 1 je výsledkem vysoce odborné projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění Projektanta,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a za
jejich koordinaci.

– 253 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Bod 12 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29.
12. 2006. Toto pestré vymezení ploch převzal ÚP Zdib účinný od
28. 10.2010 a logicky se mu musel podřídit také návrh Změny č.
1.“
Namítám, že na příkladu našeho pozemku (viz Příloha č.2, obr.
B, černá šipka), ale i řady dalších pozemků v okolí (srovnej v Příloze č. 2 obr. A a B) lze dovodit, že stanovení využití ploch BI a
RI v ÚP Zdib schváleném v r. 2006 nebylo převzato do ÚP Zdib
účinného od 28. 10.2010. Namítám, že takovýto postup byl nezákonný.
Územní plán prošel v roce 2010 úpravu postupem podle § 188
odst. 1 stavebního zákona. Tehdy se u řady pozemků vymezení
základního funkčního využití změnilo, a to bez toho, aby takové
změny byly v dokumentaci popsány. Ke změnám, které nejsou
popsány, nelze podávat připomínky – vlastníci dotčených pozemků o změně nevěděli. Změny, které nejsou popsány, nemohou být projednány a změny které nejsou projednány, nemohou být schváleny zastupitelstvem, a tedy nemohou být platné.
Pokud by na základě neplatných údajů došlo změnou č. 1 ÚP
Zdib v budoucnu k jakýmkoliv pochybnostem o možnosti využití
plochy stanovené v roce 2006 jako plocha BI, jednalo by se nepřípustný zásah do práv vlastníků pozemku se všemi právními
důsledky. Proto žádám, aby bylo požadavkům v mojí námitce
bezodkladně vyhověno.
Přílohy: dle textu bez dílčí specifikace
Hana Šapnielová,
Střední 184, 250 66 Zdiby
(č. 95; D 16. 8. 2018;
čj. 2518/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
1. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 % zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul
k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná)
a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani z jakých
údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné areály“. Plochy
OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny netradičně jako
plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či regionálního význa-

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
1. Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19, uvedené v kapitole Af „Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ textové části návrhu Změny
č. 1 pro veřejné projednání
(07/2018) budou vráceny do stavu
návrhu Změny č. 1 pro společné
jednání (11/2017) – viz Pokyny
(bod VP*1).
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
mu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel
se ve změně č. 1 ÚP Zdib zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace,
vydané dne 26. dubna 2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy
opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je
umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém rozporu se závaznými stanovisky
dotčených orgánů státní správy, a to orgánu ochrany ovzduší a
orgánu státní památkové péče.
Proto žádám, aby byl pro plochu Z19 stanoveno minimálně 40
% zeleně s upřesněním, že do stanoveného procenta zeleně se
nezapočítávají zatravňovací dlaždice, popínavá zeleň ani zelené plochy na střeše staveb nebo jiná podobná výsadba, která
ve skutečnosti nezabírá žádnou plochu pozemku.
2. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením 2. Námitce se nevyhovuje.
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19
Odůvodnění: Základní podmínky
a žádám jejich zpřesnění.
prostorového uspořádání stanovené
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regupro plochu OK – občanské vybavení
lativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
– komerční zařízení plošně rozsáhlá
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
zastavitelné plochy Z19 kapitolou
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
Af „Stanovení podmínek pro využití
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
ploch s rozdílným způsobem
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP dovyužití“ textové části návrhu Změny
cházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
č. 1 není třeba zpřesňovat, k tomuto
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
ÚS1, jejíž zpracování je pro zastaviplochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
telnou plochu Z19 stanoveno kapiplocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vytolou Ak, včetně podmínek pro její
mezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
pořízení, jako podklad pro rozhodo(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projekvání o změnách v území.
tové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
3. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky
Z67, kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
prostorového uspořádání a podmínuspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
ky využití plochy TI1 – technická inodůvodnění.
frastruktura – sběrný dvůr zastaviOdůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHtelné plochy Z67 stanovené kapitoNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
lou Af „Stanovení podmínek pro vy1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
užití ploch s rozdílným způsobem
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
využití“ textové části návrhu Změny
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
č. 1 není třeba doplňovat. Je zcela
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
obvyklé, že se pro plochy technické
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
infrastruktury nestanovují žádné zásběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastkladní podmínky prostorového usnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
pořádání, protože ty se stanovují až
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
při umísťování konkrétního stavebnení tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vyního záměru v rámci územního řízemezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
ní, při kterém musí být v jednotliúčely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
vých případech reagováno na jeho
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spacharakter a specifika, a tyto nelze
lování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
paušalizovat regulativy v podrob-
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
nosti měřítka ÚP 1 : 5000.
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro nakládání s
odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce Zdiby. U
plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového
uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu zastavění,
min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP kapitol
Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství (minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových staveb.
4. Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný roz- 4. Námitce se nevyhovuje.
voj území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů názměny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohlevrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
dech chybné.
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle poregulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
žadavků orgánu posuzování vlivů
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
na životní prostředí, Krajského úřa% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
du Středočeského kraje, odboru ži% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnovotního prostředí a zemědělství,
ceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
uplatněných ve stanovisku k návrhu
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
Zprávy o uplatňování,
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
2016, a ve stanovisku ke společnému
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozjednání o návrhu Změny č. 1, čj.
poru se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce
154657/2017/ /KUSK ze dne 7. 2.
nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo
2018, které bude doplněno stanovisvyhodnocení SEA dopracováno.
kem k posouzení koncepce podle §
10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o specifickou dokumentaci,
zpracovanou autorizovanou osobou
podle zákona č. 100/2001., která
není součástí návrhu Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost posuzuje
k tomu příslušný orgán.
5. Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro5. Námitce se nevyhovuje.
jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Oznámení o konání
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
veřejného projednání návrhu Změny
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozč. 1 a VVURÚ doručil pořizovatel
voj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společen15 dnů předem veřejnou vyhláškou
ského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání čj. 2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěse mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci šenou dne 9. 7. 2018, podle § 52
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
odst. 1 stavebního zákona. Veřejné
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
projednání nařídil pořizovatel na
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
čtvrtek dne 9. 8. 2018 podle § 22
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
stavebního zákona a zajistil při něm
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
ve spolupráci s projektantem, Ing.
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osoarch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu
bou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
Změny č. 1, a výklad VVURÚ jeho
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovámožné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
řem. Veřejné projednání návrhu
Změny č. 1 se uskutečnilo ve Spoleveřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
čenském domě ve Veltěži, bylo zaháveřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předjeno v 16:00 hodin a ukončeno
loženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec
zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
v 16:55 hodin. V listině přítomných
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení proje zapsáno 34 osob. Pro uplatnění
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Marie Švadlenková,
Na Výhledu 0133,
250 66 Zdiby
(č. 96; D 17. 8. 2018;
čj. 2590/2018)

blémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Dále upozorňuji, že textová část návrh změny ÚP č. 1 Zdib
neobsahuje text závazné části s vyznačením změn (tzv. srovnávací text), jak je uloženo v příloze č. 7 oddílu II. odst. 1 písm.
f) vyhlášky 500/2006 Sb., kterým by byl zveřejněn návrh úplného
znění územní plánu Zdiby po vydání změny č. 1. Jde o zřejmou
nezákonnost, pro kterou je nutné opakovat veřejné projednání.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

námitek a připomínek byla v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona
stanovena lhůta do 16. 8. 2018.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro
plochu Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo
uvedeno v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení ob-

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
chodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro
plochu Z19 a žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení –
komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné
převedení na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy
Z67, kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy
Z67 jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých
ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity

plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společné-
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
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úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro-

jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Hana Tůmová,
Pražská 53, 250 66 Zdiby
(č. 97; D 15. 8. 2018;
čj. 2467/2018)

Námitka k návrhu 1. změny ÚP obce Zdiby
jako vlastník pozemku parc.č. 255/2 (zastavěná plocha s rodinným domem na ulici Průběžná č.p. 117) a parc.č. 172 vše v k.ú.
Zdiby podávám tímto námitku, a to z důvodu nesouhlasu s vyjmutí lokalit Z51a, Z51b, P5 a Z52 z etapizace, tj. podmínky výstavby Nové Průběžné.
Zdůvodnění:

mu jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zá-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

Ing. Vladimír Vopat,
U Vodárny 109, 250 67
Klecany
(č. 98; D 15. 8. 2018;
čj. 2471/2018)

Vyjmutí výše uvedených lokalit z etapizace dojde k navýšení provozu na Průběžné, s kterou přímo sousedí nemovitost v mém
vlastnictví (rodinný dům č.p. 117). To se negativně projeví na již
tak zhoršeném životním prostředí s dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel a vlivem provozu těžké stavební techniky opět k
ohrožení přilehlých objektů otřesy s dopadem na jejich statiku.
Toto bylo již v minulosti předmětem mnoha stížností včetně mojí
a na základě toho byl další rozvoj obce podmíněn etapizací, tj.
výstavby Nové Průběžné.
Z výše uvedených důvodů trvám na dodržení etapizace v souladu s platným ÚP obce Zdiby.

kona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdů-

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
vodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení na
funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodno-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostře-
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ceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání

dí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
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Pavla Vopatová,
U Vodárny 109, 250 67
Klecany
(č. 99; D 15. 8. 2018;
čj. 2472/2018)

se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení na
funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.

Zdib neměnil.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.

orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

Regina Winterová,
Akátová 236, 250 66 Zdiby
(č. 100; D 13. 8. 2018;
čj. 2441/18)

Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.

a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení na
funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67,
kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového
uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je uvedeno v
odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že
plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale
současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde
omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro
sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo
možné jistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a
není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční
účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve
změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech
parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu
zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP
kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství
(minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval
vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových
staveb.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu

stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné
plochy Z67 stanovené kapitolou Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 není
třeba doplňovat. Je zcela obvyklé, že
se pro plochy technické infrastruktury
nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty
se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci
územního řízení, při kterém musí být
v jednotlivých případech reagováno
na jeho charakter a specifika, a tyto
nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 : 5000.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návr-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

hu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Ing. Jiří Zapletal,
Za sokolovnou 77,
250 66 Zdiby
(č. 101; D 13. 8. 2018;
čj. 2444/18)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu
Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak, jak bylo uvedeno v
návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny
č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40
% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 % zeleně. Stalo se tak
nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě
– vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle
§ 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordina-

ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy
OK – občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné
plochy Z19, uvedené v kapitole Af
„Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části návrhu Změny č. 1 pro
veřejné projednání (07/2018) budou
vráceny do stavu návrhu Změny č. 1
pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
ci. Přesto v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný
přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro
zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou
zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 %
zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani
z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné
areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny
netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či
regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib
zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna
2018, kde je uvedeno v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší
koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém
rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením
regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a
žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít
přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant
shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti
historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl
tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v
dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení
do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na
plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako
plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům
(viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.
Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení na
funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro
plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19 kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ textové
části návrhu Změny č. 1 není třeba
zpřesňovat, k tomuto účelu, mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách
v území.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše ze-
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do
ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek
vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr
(podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a
vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím
rozlohou.
Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu
změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40
% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20
% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost
vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity
automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se
novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není
výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace
zachována v původním rozsahu.

mědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání
se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci
o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných
mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že
veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem
veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání
přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor
pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1
ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle

zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 a VVURÚ dne 9. srpna 2018)
údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část námitky

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
§ 52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z
ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného
veřejného projednání.
Klaudie Zebischová,
Za Pískovnou 1173/1,
184 00 Praha-Dolní Chabry
(č. 102; D 16. 8. 2018;
čj. 2544/2018)

Námitka proti změně č. 1 ÚP obce Zdiby
Jsem vlastníkem pozemku p.č.106/127 v k.ú. Brnky již 12 let a
podávám proto námitku proti změně č. 1 územního plánu obce
Zdiby za účelem zrušení etapizace výstavby abych mohla konečně stavět a důstojně žít. Pozemek je přístupný přímo z ulice Pšeničná a jsou k němu se souhlasem obce přivedeny všechny sítě
(elektropřípojka, vodovodní a kanalizační přípojka), které za tu
dobu stále více chátrají. V přilehlé ulici Pšeničná je dokonce postaveno veřejné osvětlení, které nemá komu svítit. Ulice Pšeničná
je 12 let vyasfaltovaná a také chátrá.
Žijeme s manželem v paneláku již 20 let a potřebujeme postavit
rodinný dům pro naši rodinu. Stálé odmítání zrušení etapizace
pro pozemek, který je zařazen do funkčního využití: Bydlení v
rodinných domech městské a příměstské považujeme za neúnosné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.

Eva Zemanová,
Hasičská 31, 250 66 Zdiby
(č. 103; D 14. 8. 2018;
čj. 2457/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám
k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ (dále jen
změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19
vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení
na funkční plochu zemědělskou – orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající
do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z roku 2006

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané připomínky z opatrnosti jako námitky.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zpráva o uplatňování,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, neobsahovala
požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z19 s využitím pro občanské
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas
byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál
Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno,
že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena
stavba, nemá Změna č. 1 ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj.
ať by bylo změnou č. 1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt
lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná
uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost
může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je
třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67
jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou
1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně
a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné.
Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní půda spadající do ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví
obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr (podnikání
s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů
z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na mnoho let do
budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný
dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím rozlohou.
· Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace zachována
v původním rozsahu.
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci
Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a
vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv.
„červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné
komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a
vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska
dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě
zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá (OK-návrh) a její vymezení
jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze
vyhovět, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.
· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z67
byla na základě stanovisek dotčených
orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1.
třídy ochrany) a ochrany přírody a
krajiny (zásah do krajinného rázu)
uplatněných ke společnému jednání o
návrhu Změny č. 1 upravena, a to, jak
její výměra, tak i využití se zařazením
této plochy do veřejně prospěšných
staveb technické infrastruktury WT8 –
sběrný dvůr. Tím byl jednoznačně deklarován veřejný zájem na vytvoření
této plochy a pořizovatel toto řešení
považuje za konečné.

· Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Zprávou o uplatňování
bylo požadováno prověření možnosti
úpravy etapizace, kterou Projektant
zpracoval v návrhu Změny č. 1
z 11/2017 pro společné jednání. Po
vyhodnocení výsledků společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel pokyny
SJ-III*1, SJ-III*2, SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1 před veřejným projednání. Projektant zpracoval návrh
Změny č. 1 z 07/2018 pro veřejné projednání a odůvodnil své řešení v textové části odůvodnění návrhu Změny č.
1, zejména pak v kapitole I „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování
a Pokynů do návrhu Změny č. 1 je výsledkem odborné činnosti Projektanta.
Pořizovatel takto koná z důvodu, že
není odborně nadán si udělat úsudek
a učinit závěr o námitce, která se týká
výsledku vysoce odborné projektové
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)

· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech
chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a
regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno. Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40 %
zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20 %
zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny
důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl
respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu
se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje
žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení
SEA dopracováno.

· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projed-

nání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského
domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání se
mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci o
veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°
C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností
požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá
pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové
činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože technicky nebylo
možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem veřejného
projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu
ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení,
by však mělo konání veřejného projednání přispívat i k vyloučení
pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán. Veřejné projednání návrhu
změny ÚP je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupi-

činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované ÚPD, zejména
za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj
území (VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků
orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o
specifickou dokumentaci, zpracovanou
autorizovanou osobou podle zákona č.
100/2001., která není součástí návrhu
Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost
posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1
a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů
předem veřejnou vyhláškou čj.
2074/18 ze dne 4. 7. 2018, vyvěšenou
dne 9. 7. 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání
nařídil pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8.
2018 podle § 22 stavebního zákona a
zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č. 1, a výklad
VVURÚ jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve
Společenském domě ve Veltěži, bylo
zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 7 až 104 (dle Vyhodnocení)
telstva obce o vydání změny č. 1 ÚP, k němuž lze v této fázi
vznášet námitky či připomínky podle § 52 stavebního zákona.
Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je
to právě fáze veřejného projednání návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší veřejnost, která je pro následné
dovozování veřejného zájmu z ÚPD zcela rozhodující K dodržení
zákonných podmínek je potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání
proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného
projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného veřejného
projednání.
Ing. František Zuzák,
Ph.D.,
Červená Skála 318,
250 68 Husinec;
Mgr. Klára Zuzáková,
U jízdárny 999/12,
184 00 Praha-Dolní Chabry
(č. 104; D 13. 8. 2018;
čj. 2420/2018)

Námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Dovolujeme si obrátit se na Vás jako vlastníci pozemků parc. č.
83/63 a parc.č. 83/56 kú Přemyšlení, obec Zdiby (dále jen „Pozemky“) a spoluvlastníci pozemku parc. č. 90/66 kú Přemyšlení,
obec Zdiby, s námitkami v souvislosti se zahájením řízení o změně č. 1 územního plánu Zdib.
Po seznámení se s dostupnými podklady ke změně č. 1 územního
plánu Zdib vyjadřujeme nesouhlas s tím, že Pozemky nebudou
dotčeny změnou funkčního využití na „BI – Bydleni v rodinných
domech městské a příměstské".
Naše argumenty uvedené v návrhu ze dne 13.3.2015 pod čj.
478/15, v námitce ze dne 20.1.2016 pod čj. 0123/16 a též v námitce ze dne 7.2.2018 pod čj. 510/2018 považujeme za stále platné a aktuální. Původní oficiálně zveřejněný záměr obce Zdiby
(viz čj. 478/15, čj. 0123/16, 510/2018) ohledně plánované výstavby v lokalitě s našimi Pozemky není současným návrhem
změny č.1 ÚP realizován, což bohužel maří náš zájem v obci v
dohledné době bydlet a též poškozuje naši investici do Pozemků.
Jsme přesvědčeni, že navrhovaná změna č. 1 územního plánu
Zdib plné umožňuje výstavbu podmiňující infrastruktury, konkrétně umožňuje přivést přímo k lokalitě s Pozemky novou komunikaci, čímž bude zajištěna její dopravní obslužnost s dostatečnou kapacitou, což vnímáme jako hlavní důvod k dosavadním
limitům další výstavby rodinných domů v naší lokalitě a v obci
obecně.
V souladu s ustanovením § 44 písm. d) stavebního zákona nadále
navrhujeme, aby Pozemky, jejichž současné funkční využití je
„NZ – plochy zemědělské – orná půda“ byly společné s
pozemky:
parc. č. 83/24, 83/50, 83/53, 83/66, 83/82, 83/20 (cesta), 83/21
(cesta), 83/47, 83/48, 83/51, 83/54, 83/57, 83/59, 83/64, 83/67,
83/80, 83/60, 83/79, 83/78, 83/65, 83/62, 83/58, 83/55, 83/52,
83/49 a 83/19 v napojení na pozemky parc. č. 98/1 (cesta), 98/2,
98/3, 98/4, 98/5 a 98/6, s nimiž tvoří jednolitou územní plochu
(lokalitu)
začleněny mezi pozemky s funkčním využitím „BI – Bydlení v
rodinných domech městské a příměstské“ a aby celá tato lokalita
byla zařazena do etapizace navázané na potřebnou infrastrukturu
obce.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 83/56 a
83/63, k. ú. Přemyšlení, druhem pozemku orná půda, leží ve stabilizované
ploše zemědělské – orná půda
(NZ-stav) nezastavěného území, která
byla takto vymezena již v ÚPO Zdiby
schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby
dne 29. 12. 2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib účinný od 28. 10. 2010 a
zůstalo beze změny i v návrhu Změny č.
1. Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015
nevyhovělo návrhu podatele na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib poř. č. 204,
uplatněnému podatelem pod čj.
478/15/JZ ze dne 13. 3. 2015 na zařazení pozemků parc. č. 83/56 a 83/63,
k. ú. Přemyšlení, do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI-návrh). Tento návrh pod poř. č. 204 nebyl proto zařazen do Zprávy o uplatňování, jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, a tudíž nemohl být návrh poř. č. 204 ani předmětem řešení
návrhu Změny č. 1 Projektantem. Námitku nelze zohlednit, protože podle §
55 odst. 6 stavebního zákona platí, že
se změna ÚP zpracovává, projednává
a vydává v rozsahu měněných částí a u
pozemků parc. č. 83/56 a 83/63, k. ú.
Přemyšlení, se žádné části ÚP Zdib neměnily.

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního
plánu Zdib“, dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
Pokyny (bod VP*x) = pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Zdib – viz příloha č. 7 usnesení č. 2/10/18 Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 4. října 2018.
KN = katastr nemovitostí k. ú. = katastrální území Pokyny po SJ = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Zdib po SJ (SJ*číslo
bodu) Projektant = fyzická osoba oprávněná podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektové činnosti ve výstavbě PUPFL = pozemky
určené k plnění funkcí lesa PÚR = Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1 RD = rodinný dům RP =
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regulační plán SJ = společné jednání správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stavební
zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ÚP = územní plán (Zdib)
ÚPD = územně plánovací dokumentace ÚPO = územní plán obce (Zdiby) ÚS = územní studie ÚSES = územní systém ekologické
stability VP = veřejné projednání, ale také i fáze pořizování návrhu Změny č. 1 VKP = významný krajinný prvek VVURÚ = vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území Změna č. 1 = změna č. 1 ÚP Zdib ZPF = zemědělský půdní fond
Zpráva o uplatňování = zpráva o uplatňování ÚP Zdib s pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ZÚR = Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. aktualizace

Poučení:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 správního řádu).
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13. Vyhodnocení připomínek uplatněných ke společnému jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
z listopadu 2017 konanému dne 10. ledna 2018
Pořizovatel doručil podle § 50 odst. 3 stavebního zákona návrh změny č. 1 z listopadu 2017 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou, čj. 3550/2017/OÚ ze dne
19. prosince 2017, s tím, že do 30 dnů ode dne doručení, tj. do dne 9. února 2018, mohl každý
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona obdržel 64 připomínek osoby, jejíž práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 1 přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu.
Obecní úřad Zdiby, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkou zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Jiřím Žáčkem, je
vyhodnotil a učinil k nim závěry, které jsou uvedeny v příloze č. 3 „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib“ usnesení č. 2/10/18 Zastupitelstva obce Zdiby ze
dne 4. října 2018. Vyhodnocení připomínek uplatněných k fázi společného jednání pod poř.
č. 19, 21 a 29 až 90 je uváděno takto:

VYH O D N O C E N Í PŘI P O M Í N E K
ke společnému jednání návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib
a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z listopadu 2017
konanému dne 10. ledna 2018 a jejich odůvodnění
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky obce, pro kterou se změna pořizuje – 19 (dle Vyhodnocení)
Obec Zdiby,
Průběžná 11,
250 66 Zdiby
(č. 19; D 8. 2. 2018;
čj. 539/2018)

Soupis připomínek ke Změně č. 1 ÚP Zdib
Etapizace:
Zachovat plochy vyznačené v etapizaci. V návrhu došlo k vypuštění některých ploch (pozemků), a tím může nastat nerovný přístup. Požadujeme navrácení původních ploch. Dát do
souladu se stávajícím ÚP.
Fialová Etapa WD7a, zkrátit etapu na část pouze v rozsahu
komunikace v úseku od rozšířené dokončené části silnice Na
Brnky (vybudovaná z dotace ROP) po křižovatku s ulicí Na
Lada, jak je vyznačeno ve výkresu změny. Fialovou Etapu
WD7a podmínit pouze touto částí komunikace.
Zrušit výjimku pro Z119e.

Připomínky akceptovány.
Etapizace bude dána do souladu s ÚP
Zdib – viz Pokyny (bod SJ-III*1).
Fialová etapa WD7a bude upravena –
viz Pokyny (bod SJ-III*2).

Výjimka nových staveb pro individuální
rekreaci pro zastavitelnou plochu
Z119e bude zrušena – viz Pokyny (bod
SJ-III*3).

RI
Chatová oblast Holosmetky III v návrhu změny jako BI, v
současnosti RI, nesplňuje podmínky pro transformaci území.
Nedostatečná šířka komunikací.
V lokalitě Zlatý Kopec vrátit do stavu plochy, ve změně
označené BI a v současném ÚP RI. Nebylo součástí v zadání.

Chatová oblast Holosmetky III bude ponechána bez možnosti změny staveb na
bydlení – viz Pokyny (bod SJ-III*4).
Plochy s využitím RI – plochy staveb
pro rodinnou rekreaci v lokalitě Zlatý
kopec budou ponechány ve stavu dle
ÚP Zdib – viz Pokyny (bod SJ-III*5).
Jednoznačně definovat podmínky a rozsah možných přesta- Podmínky pro možné přestavby staveb
pro rodinnou rekreaci na stavby pro byveb stávajících objektů pro individuální rekreaci.
dlení budou definovány jednoznačně –
viz Pokyny (bod SJ-III*6).
OK
V návrhu změny č. 1 vymezeno procento zeleně rozdílně pro Minimální % zeleně, stanovené návrhem Změny č. 1 pro plochy OK „občanjednotlivé plochy, jedná se o nerovný přístup. Požadujeme
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky obce, pro kterou se změna pořizuje – 19 (dle Vyhodnocení)
sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro plochu OK19 považujeme za nesmyslné. Požadujeme upravit
% na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou zeleň
koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela.
OM
Do OM byly ve změně navrženy plochy v platném ÚP Zdib
jako plochy OK. Požadujeme navrátit do stavu
současného. Jedná se o severní část obce. Nebylo součástí zadání.

ské vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá“ bude prověřeno – viz Pokyny
(bod SJ-III*7).

Změna využití ploch OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ na plochy OM „občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední“
bude vrácena do stavu dle ÚP Zdib –
viz Pokyny (bod SJ-III*8).

VPS
V místě zúžení ulice K Holosmetkům VPS – odstranění stav- Z vymezení veřejně prospěšná stavby
by stodoly, uvést do souladu se stávajícím ÚP Zdib.
WD7a „komunikace „Na Brnky“ budou
vyloučeny pozemky parc. č. st. 3, 103/2,
103/4 a 103/5, k. ú. Přemyšlení, v souladu se stávajícím ÚP Zdib – viz Pokyny (bod SJ-III*9).

údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky sousedních obcí – 21 (dle Vyhodnocení)
Město Klecany,
Do Klecánek 52,
250 67 Klecany
(č. 21; D 22. 1. 2018;
čj. 286/18)

údaje o podateli
připomínky*)

Město Klecany ve svém ÚP má navrženu komunikaci III. třídy DK 7, která je v prostoru pozemků č. parc. 165, 132, 166,
k. ú. Zdiby a č. parc. 675 k. ú. Klecany shodná s plánovanou
komunikací WD18 ve Vašem ÚP.
Město Klecany doporučuje komunikaci WD18 navrhnout
jako komunikaci III. třídy včetně všech parametrů pro komunikaci III. třídy tak, aby byla zajištěna obslužnost přilehlých
pozemků kamionovou dopravou a řádného napojení na silnici II/608 umožňující tuto kamionovou dopravu.

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

Připomínka částečně akceptována.
Navrhovanou místní komunikaci WD18
„V Boleslavce“ nelze navrhnout v ÚP
Zdib jako silnici III. třídy, které je záležitostí nadmístního významu, nevymezenou v ZÚR Středočeského kraje. Navrhovaná místní komunikace WD18 bude
proto vymezena jako místní komunikace
v parametrech silnice III. třídy – viz Pokyny (bod SJ-IV*1).

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
333 údolí z.s.,
IČO 02802201,
Večerní 219, Brnky,
250 66 Zdiby
(č. 29; D 8. 2. 2018;
čj. 547/18)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podáváme k předmětnému návrhu změny ÚP Zdib (dále jen
Návrh) a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
(dále jen Vyhodnocení) tyto připomínky a
NAVRHUJEME:
PŘIPOMÍNKA Č. 1
Vymezení území dotčeného připomínkou (označení plochy
nebo kapitoly v Návrhu): celé území obce Zdiby, kapitola
Ae1: Uspořádání krajiny
Text připomínky a návrhu:
Doporučujeme doplnit v oddíle „ochrana a rozvoj kulturního
dědictví“ následující:
– mezi pohledově dominantní prvky, které nesmí být znehodnoceny nevhodnou zástavbou, patří kostel Povýšení sv.
Kříže, areál zámku Zdiby a zámek Brnky,
Odůvodnění připomínky:
Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění

Připomínka č. 1 akceptována.
Oddíl „ochrana a rozvoj kulturního dědictví“ subkapitoly Ae1. „Uspořádání
krajiny“ kapitoly 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 apod.“ textové části návrhu Změny bude doplněn –
viz Pokyny (bod SJ-V*2).
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
stavební zákon, a novela prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb.
posilují důraz na zachování hodnot území a vhodného obrazu
obce, tedy vhodné urbanistické struktury a urbanistické kompozice. Podle principů a zásad urbanistické kompozice je pro
zachování charakteru sídla a hodnot v území nutné identifikovat a chránit dominanty, které se uplatňují v dálkových pohledech na sídlo, zejména z příjezdových komunikací, z tras
a z vyhlídkových bodů v okolí, aby mohly být tyto výškové
dominanty využívány pro orientaci v sídle, tj. posilovat orientaci v sídle podle polohy dominant historického jádra (viz
Obrázek 1a). Pro naplnění požadavku stanovených v ZÚR, že
změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny
sídelní a likvidovat či znehodnocovat její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty, je tedy přímé vymezení
těchto dominant nezbytné.
PŘIPOMÍNKA Č. 2
Vymezení území dotčeného připomínkou (označení plochy
nebo kapitoly v Návrhu): plocha Z19, celé území obce Zdiby, kapitola Af: „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ“
Text připomínky a návrhu:
Ze Zprávy o uplatňování ÚP Zdib (dále jen Zpráva) vyplynul
požadavek na uvedení ÚPD do souladu s vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a
rovněž požadavek na prověření podmínek využití zastavitelné
plochy Z19. K tomu v Návrhu dostatečně nedošlo.
Požadujeme proto v ÚPD podmínit rozvoj plochy Z19 pořízením ÚS anebo RP na žádost, jehož cílem bude podrobně
vyřešit dopravní napojení a napojení na technickou infrastrukturu, a kapacitu a prostorové uspořádání území pro jakýkoliv budoucí investiční záměr na ploše Z19.
Navrhujeme také upravit základní funkční (hlavní) využití
pro všechny plochy „OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ“ a vyhovujícím
způsobem změnit přípustné využití, nepřípustné využití a
podmínky prostorového uspořádání i zvláštní podmínky pro
plochu Z19.
V ÚP, v kapitole Af., oddíle „OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ“, požadujeme, v souladu s vyhl. 501/2006 Sb., změnit jednotlivé
body následovně (žlutě vyznačen text, který navrhujeme odstranit, červeně návrh doplnění textu ÚP; Pozn. pořizovatele:
při černobílém zpracování je odstraněný text přeškrtnut a doplněný textu je podtržen.):
1. Základní funkční využití: slouží k soustředění komerční
občanské vybavenosti – zařízení obchodu a služeb; výrobních a skladovacích ploch (i nadmístního významu), ke
skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.), s možným minimalizovaným vlivem na
okolí; nesmí mít negativní účinky na sousední obytná území
2. Vhodné a převládající funkce:
– služby a obchod – obchodní centra, prodejní sklady, areály
služeb s odpovídajícím zázemím;
– monofunkční i polyfunkční stavby;
– stavby pro autosalony a související servisní a opravárenské
služby;
– multifunkční kulturní a zábavní zařízení, sportovní
zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež;
– nerušící výroba, služby a sklady;
– stavby technických služeb;

Připomínka č. 2 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
– stavby pro administrativu;
– plochy zeleně v sídle;
– sportovní zařízení.
3. Přípustné funkce:
– ubytovací zařízení;
– manipulační a odstavné plochy;
– zařízení technické vybavenosti sloužící k zajištění hlavního
využití území (trafostanice, retenční a čerpací jímky,
apod.);
– garáže pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla související se základním funkčním využitím;
– stavby pro výzkumné, vývojové, zkušební a projekční provozy;
– stavby pro stravování jako součást areálů a staveb hlavních;
– odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla, motocykly a kola;
– místní a účelové komunikace motorové, komunikace pro
pěší a cyklisty;
– služební byty;
– čerpací stanice pohonných hmot;
– příslušné technické vybavení;
– parkování, garážování.
4. Nepřípustné funkce:
– stavby pro výrobu a skladování s negativním vlivem na
okolí;
– autobazary;
– tržnice;
– zdravotnictví;
– bydlení (kromě služebních – pohotovostních bytů);
– činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně.
5. Základní podmínky prostorového uspořádání:
– maximální % zastavění ploch vzhledem k celkové ploše pozemku – 50 %;
– maximální podíl zastavění pozemními stavbami, tj. budovami ostatními zastavěnými a zpevněnými plochami, vzhledem k celkové ploše pozemku – 50%
pro plochu Z19:
– minimální podíl zeleně, a to přednostně dřevin, vzhledem k
celkové ploše pozemku – 40 %, zeleň v rámci plochy Z19
situovat zejména podél jižní a západní hranice plochy s tím,
že součástí této zeleně nebudou zatravňovací dlaždice, popínavá zeleň ani zelené plochy na střeše staveb;
– zástavba plochy Z19 musí být situována do severní části
plochy a mít členitost a hmotový rozsah, tj. prostorovou
skladbu a velikost zastavěné plochy jednotlivých staveb,
přiměřený vůči okolní zástavbě na území obce Zdiby;
– stavby umísťované na plochu Z19 musí být zcela pohledově dřevinami odděleny od areálu zámku ve Zdibech a kostela Povýšení sv. Kříže;
– maximální výška staveb budov a zařízení nad rostlým terénem u jednotlivých rozvojových ploch:
Z19, Z20 13 m
Z21 10 m
Z19 9 m
Z20 13 m
Z22 7 m
– Maximální výška stavby nad rostlým terénem u stávajících
ploch areálů obchodu a služeb 10 m. (tento regulativ se navrhuje lépe definovat, není zřejmé, jakých ploch se týká)
pro ostatní plochy vyjma plochy Z19:
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
– minimální % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku –
30 %;
6. Zvláštní podmínky:
– nákladní doprava z lokality Z19 bude směřována od centra
obce k dálnici D8;
– výjimky z podmínek prostorového uspořádání, například
pro lokální dominanty nebo pro stavby ustupující od ploch
veřejného prostranství, jsou možné pouze na základě
schválené ÚS, která prověří, že jejich realizací nedojde
k narušení charakteru sídla, zejména jeho urbanistických a
architektonických hodnot;
Odůvodnění připomínky:
Vymezení základního funkčního využití plochy Z19 (cca 15
ha) v ÚP obce Zdiby se zásadně změnilo v roce 2010, kdy
ÚP prošel úpravu postupem podle § 188 odst. 1 tehdy platného stavebního zákona. Soulad s cíli a úkoly územního plánování se neposuzoval, přestože touto úpravou došlo k tornu, že
se z plochy vymezené pro „Areály smíšeného obchodu a služeb“ staly plochy s povolením pro umísťování výrobních a
skladových ploch (i nadmístního či regionálního významu),
ke skladování a spediční činnosti, a k nerušící výrobě, a to
vše v těsné blízkosti obytné zástavby a původního historického centra obce Zdiby. Domníváme se, že takováto úprava je v
příkrém rozporu s cíli a úkoly územního plánování a vyhláškou č. 501/2006 Sb., která pro sklady a logistická centra vymezuje tzv. Plochy výroby a skladování, protože velkoplošné
skladování a výroba vylučuje začlenění těchto pozemků s negativními vlivy na okolní území do ploch určených např. pro
bydlení. Kupříkladu blízké skladové areály (P3 Prague D8,
Ke Zdibsku, Zdiby – Klecany) srovnatelné s tím, co je nyní v
obci Zdiby v souvislosti s plochou Z19 v řízení EIA posuzováno (Goodman Zdiby Logistics Centre), mají v ÚP města
Klecan logické vymezení právě jako plochy „Výroba – průmyslová výroba a skladování (PV)“ a jsou umístěny daleko
od obytné zástavby a za pohledovým horizontem. Plocha Z19
se z velké části nachází právě na horizontu obce Zdiby a táhne se až do těsné blízkosti rodinných domů. To vylučuje
změnu funkčního vymezení na PV a naopak dává legitimitu
ke změně nelogicky vymezených základních funkci této plochy, neboť obec při prudkém rozvoji trpí fatálním nedostatkem skutečné občanské vybavenosti. Ze Zprávy o uplatňování ÚP Zdib (dále jen Zpráva) vyplynul požadavek na uvedení
ÚPD do souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, a proto by se tak mělo stát
také u plochy Z19. Stejně tak by v souladu s upozorněním orgánu ochrany ovzduší, Krajského úřadu Středočeského kraje,
v souhrnném vyjádření čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14.
ledna 2016 (citováno ve Zprávě), by obytná zástavba měla
být umístěna v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu či
průmysl nebo jiných činností, které by ji mohly negativním
způsobem ovlivňovat, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Orgán ochrany ovzduší uvádí, že jakýkoli průmysl
či výroba by měly být umístěny mimo obytnou zástavbu nebo
v dostatečné vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že se plocha Z19
nachází v těsné blízkosti obytné zástavby, kde jsou již nyní
překračovány hygienické hlukové limity pro denní i noční
dobu, stejně tak jako imisní limity pro karcinogeny v
ovzduší, je odejmutí činností, které nenesou znaky občanského vybavení, ale přinášejí s sebou výše jmenovaná rizika (tj.
výroba a velkoplošné skladování se související dopravní zátěží) ze „základního funkčního využití“ naprosto nezbytným

–5–
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
krokem. Navíc jakékoliv vysoké a hmotově rozsáhlé stavby
umístěné na ploše Z19 budou kolidovat se zásadami ochrany
krajinného rázu a kulturně-historických dominant obce, tak
jak je uvedeno v kapitole Ae1. Návrhu (viz též Připomínka č.
1). Stejně tak PÚR v oddíle 20 zdůrazňuje, že je třeba v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu, a proto by měla být výstavba zvláště na ploše Z19 dobře regulována tak, aby byla zachována urbanistická kompozice místa a panorama obce z dálkových pohledů.
K tomu, aby plánovaná zástavba plynule navazovala na charakter stávající (vesnické) zástavby, respektovala těsnou blízkost hřbitova a kulturních památek a nenarušovala harmonické měřítko v území je proto nutné pečlivě vyhodnotit i základní prostorové uspořádání plochy (proto navrhujeme snížení výškové hladiny zástavby na 9 m) a případné výjimky
podmínit schválením ÚS, která nedovolí narušení charakteru
sídla, zejména jeho urbanistických a architektonických hodnot. Důležitost tohoto opatření je dobře patrná z Obrázku 1.
Obec Zdiby požadovala v rámci pokynů pro zpracování změny č. 1 ÚP obce Zdiby prověření možnosti doplnění podmínek využití (regulativy) zastavitelné plochy Z19. Domníváme
se, že k tomu nedošlo zcela. Souhlasíme s Návrhem ve vymezení min. 40 % zeleně na ploše Z19, protože z dokumentace
předložené investorem záměru Goodman vztahujícího se k
ploše Z19 jednoznačně vyplývá, že hydrogeologické poměry
v území nejsou příznivé a jsou lokálně proměnlivé (koeficienty vsaku 7,2.10-7 m.s-1 až 3,0.10-5 m.s-1) a při dlouhodobých
deštích nelze při extenzivním (81 %) zpevnění plochy vyloučit odtok vody a záplavy v níže položených obydlených místech obce i při důmyslném systému retenčních a vsakovacích
systémů. S odvoláním na PÚR čl. 25 proto doporučujeme ponechat alespoň 50 % nezpevněných ploch na velkých plochách OK. Zároveň je nutné přímo ve výrokové části Změny
ÚP Zdib vymezit, že plochy zatravněné dlažby, popínavé zeleně a zatravněných střech se do procenta vymezeného pro
zeleň nezapočítávají. Z výše uvedených důvodů požadujeme
podmínit rozvoj plochy Z19 pořízením ÚS anebo RP na žádost, který bude respektovat případná platná územní rozhodnutí a stavební povolení, která nabyla nebo nabudou účinnosti před schválením změny č. l ÚP Zdib.
PŘIPOMÍNKA Č. 3
Vymezení území dotčeného připomínkou (označení plochy
nebo kapitoly v Návrhu): plocha Z67 a celé území obce Zdiby, kapitola Af.
Text připomínky a návrhu:
Navrhujeme, aby došlo k zásadnímu přehodnocení plochy
Z67 vymezené jako „OM – občanské vybavení – komerční
zařízení malá a střední“ a s ní souvisejících přípustných podmínek využití pro všechny plochy OM, kde nesouhlasíme
s tím, aby bylo povolováno na plochách OM nakládání s odpady, zahradnictví a skladování.
Odůvodnění připomínky:
Změna č. 1 ÚP Zdiby navrhuje velkou (4 ha) zastavitelnou
plochu Z67, která je určena pro sběrný dvůr, ale řadí plochu
v rozporu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. mezi plochy „OM –
občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední“ a nikoliv plochy „TO – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“ a tím odůvodňuje změnu přípustného využití na
všech plochách OM. Povolení nakládání s odpady na všech
plochách OM může ve svém důsledku vést k zřízení skládek,
recyklačních ploch nebo spalovny odpadu čistě komerčního
charakteru, zvláště proto, že pozemky plochy Z67 nejsou v

Připomínka č. 3 akceptována.
Využití zastavitelné plochy lokality Z67,
stanovené návrhem Změny č. 1 pro občanské vybavení jako plocha OM – občanské vybavení – komerční zařízení
malá a střední, bude změněno na plochu TI – technická infrastruktura, a z
důvodu odlišení od ostatních ploch TI
vymezených v ÚP Zdib či návrhu Změny č. 1, bude tato plocha označena indexem 1 ve tvaru „TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr“ pro zdůraznění deklarace veřejného zájmu na využití zastavitelné plochy Z67 pouze pro
sběrný dvůr – viz Pokyny (bod SJ-I*4).
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
majetku obce Zdiby. Stejně tak povolení využití pro zahradnictví a skladování na všech plochách OM je nežádoucí.
Umístění takto rozsáhlé zastavitelné plochy Z67 pro komerční zařízení na horizontu obce a na půdě 1. tř. bonity považujeme taktéž z hlediska ochrany krajinného rázu a půdy za nevhodné a v rozporu s § 4 odst.3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
PŘIPOMÍNKA Č. 4
Vymezení území dotčeného připomínkou (označení plochy
nebo kapitoly v Návrhu): plocha Z18, DS II/608, VPS –
tramvaj do Zdib
Text připomínky a návrhu:
V Návrhu není zanesena veřejně prospěšná stavba tramvajové linky, která může ovlivnit využití plochy Z18; změna OM
na OK u plochy Z18 není zdůvodněna a je nežádoucí.
Podle územní studie a/nebo projektové dokumentace k tramvajové trati do Zdib, kterou má pravděpodobně pořizovatel k
dispozici, navrhujeme Návrh aktualizovat a zakreslit vedení
tramvajové tratě z Kobylis přes Zdiby coby stavbu veřejně
prospěšnou, a to včetně případné vozovny, smyčky a záchytného parkoviště. Navrhujeme neupravovat funkční využití
plochy Z18 dříve, než bude zřejmé, jaké požadavky ze stavby
tramvajové linky na plochu Z18 vyplývají.
Odůvodnění připomínky:
Změna č. 1 ÚP Zdiby nezahrnuje veřejně prospěšnou stavbu,
kterou nová tramvajová trať bezesporu je. Podmínkou realizace je právě její zanesení do ÚP obcí, kterými daná trať bude procházet. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, která pomůže k výraznému celkovému zklidnění automobilové dopravy a preferenci veřejné hromadné dopravy, jež je v místě
tak znečištěném a dopravně zatíženém více než žádoucí. Situace v ohledu na možnost parkování vozidel se velmi pravděpodobně bude nadále jen zhoršovat, navíc vytěsnění automobilové dopravy z Hlavního města Prahy je jeho dlouhodobým cílem. Zavedení tramvajové tratě a vybudování záchytného parkoviště by tak zcela jednoznačně bylo veřejnosti
prospěšné. Zanesení tramvajové trati do ÚP by mělo být provedeno na znamení zájmu tuto problematiku řešit. Vzhledem
k tomu, že změna využití u ploch se zařazením OM na plochy
OK může být spojena s nárůstem dopravní zátěže v oblasti,
nesouhlasíme se touto neodůvodněnou změnou u plochy
Z18.
PŘIPOMÍNKA Č. 5
Vymezení území dotčeného připomínkou (označení plochy
nebo kapitoly v Návrhu): plocha Z119e a celé území obce
Zdiby, kapitola Af
Text připomínky a návrhu:
Návrh v oddíle „RI – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU
REKREACI“ v bodě 5) Zvláštní podmínky obsahuje nesystémový neodůvodněný krok, kdy uděluje výjimku ze zákazu
povolování staveb pro individuální rekreaci.
Navrhujeme ponechat původní znění „nové stavby pro individuální rekreaci nejsou na území Zdib povolovány“ a plochu
Z119e případně (pokud je to nezbytné) vymezit jako plochu
„BI – bydlení v RD“.
Odůvodnění připomínky:
V odůvodnění Návrhu (str. 29) se uvádí, že „Prvky živelné
urbanizace území lze shledat zejména v souvislosti s prostory
ploch staveb pro rodinnou rekreaci, kde jsou v mnoha případech překročeny stanovené regulační podmínky a řada objektů je navzdory nevyhovující dostupnosti, velikosti pozemků
aj. využívána pro trvalé bydlení. Pomineme-li vliv na krajin-

Připomínka č. 4 neakceptována.
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
Zdib je záležitostí nadmístního
významu, která není vymezena v ZÚR
Středočeského kraje, a to ani v rámci
její 2. aktualizace. Zpráva o uplatňování ÚP Zdib neuvádí v pokynech pro
zpracování návrhu Změny č. 1, které
jsou její součástí, žádný požadavek týkající se tramvajové trati do Zdib. Vymezení územní rezervy pro tramvajovou
trať Praha-Kobylisy – Zdiby je předčasné a nedůvodné, zvláště když bude
trasovaná ve stávající ploše dopravní
infrastruktury – silniční mající dostatečné prostorové parametry.

Připomínka č. 5 akceptována.
Výjimka nových staveb pro individuální
rekreaci pro zastavitelnou plochu
Z119e bude zrušena – viz Pokyny (bod
SJ-III*3).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
ný ráz území, tato okolnost představuje vzhledem k podílu
ploch staveb pro rodinnou rekreaci v celkové výměře obce
značnou urbanizační zátěž, v mnoha případech nezajištěnou
veřejnou infrastrukturou“. Z uvedeného vyplývá, že obec
rozhodně netrpí nedostatkem rekreačních objektů využívaných ke každodenní celoroční rekreaci (tj. bydlení) a to i v
oblasti, kde se nachází plocha Z119e. Nebyla tedy odůvodněna potřebnost vymezení nových ploch pro rekreaci a už vůbec ne udělování výjimky z dlouhodobého zákazu výstavby
na plochách RI. Uvedené odůvodnění tohoto kroku je banální
(platí pro všechny nezastavěné plochy RI) a povolení takové
výjimku logicky povede k oprávněnému požadavku ostatních
majitelů ploch RI k udělení stejné výjimku. V případě, že není odnětí pozemku Z119e z ploch ZS – zeleň soukromá a vyhrazená v konfliktu se zásadami vymezenými v Ae1 Návrhu
„stabilizovat a rozvíjet enklávy lesní i nelesní zeleně“ a existuje mezi dotčenými orgány, pořizovatelem a zpracovatelem
Změny č. 1 ÚP shoda na tom, že je výstavba v daném místě
odůvodněná a pokud se vlastníci pozemků na ploše Z119e
chtějí podílet na výstavbě nevyhovující infrastruktury (vyplývá z dokumentů předložených ke Zprávě), měla by nová výstavba v těchto místech podléhat stejným regulacím (etapizaci)
jako platí pro ostatní vlastníky nezastavěných pozemků v dané lokalitě.
PŘIPOMÍNKA Č. 6
Vymezení území dotčeného připomínkou (označení plochy
nebo kapitoly v Návrhu): celé území obce Zdiby, plocha
Z119a, nové plochy BI
Text připomínky a návrhu:
Nesouhlasíme s obecně nekoncepčními kroky vymezování
ploch pro bydlení v rámci Návrhu.
Navrhujeme, aby došlo k přehodnocení tohoto přístupu, který
je v rozporu s pravidly územního plánování (deklarováno odborným pořizovatelem) a posiluje pocity nespravedlnosti u
řady žadatelů o změnu využití jimi vlastněných pozemků a
rozhodně nepřispívá ke zlepšování územních podmínek pro
příznivé životní prostředí a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Odůvodnění připomínky:
Potřebnost vymezení nově zastavitelných ploch pro bydlení
nebyla podle našeho názoru dostatečně zdůvodněna, neboť
demografická predikce nevycházela z analýzy faktických
možností zastavovat již vymezené zastavitelné plochy BI
v minulosti, a účelově se vztahovala k roku 2028, i když ze
zákona vyplývá povinnost vyhodnocovat ÚP v čtyřletých cyklech. Navíc nelze souhlasit s konstatováním ve Vyhodnocení, že „Podstata všech změn, kde dochází k převodu ze ZS resp. ZV na BI resp. SV, spočívá v umožnění realizace obytné
zástavby na stávajících zahradách, které se nacházejí uvnitř
exitující (vesměs roztroušené) zástavby.“. Kupříkladu plocha
Z119a toto kritérium nesplňuje, neboť se nejedná o zahradu
uvnitř zástavby, ale o poměrně cenný biotop v blízkosti lesní
plochy s výskytem chráněných druhů bezobratlých. Návrhem
také nedošlo k hodnověrnému uvedení ÚP do souladu s aktuálním stavem. V rekreačních oblastech nejsou kolaudované
rodinné domy do Návrhu jako plochy BI zaneseny a naopak,
rekreační objekty na plochách RI se plochami BI stávají. Není zcela jasné, jak bude stavebním úřadem vykládána na plochách RI přípustná funkce „rodinné domy – pouze stávající“.
Žádáme proto, aby všem změnám předcházelo jasné a řádné
odůvodnění a následné jednoznačné nastavení podmínek využití, protože to je zásadní i pro následný jednoznačný výklad

Připomínka č. 6 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
ÚP stavebním úřadem, na což upozorňoval svými připomínkami již Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
odbor územního rozvoje a památkové péče, čj. 072433/2015140, ze dne 20. 1. 2016.
A.B.E. kontrakt, s.r.o.,
IČO 25144693,
Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby
(č. 30; D 29. 1. 2018;
čj. 397/18)

Připomínky k projednání změny ÚP
upozorňujeme, že v rámci projednání změny ÚP Obce Zdiby
jsme již 27. 1. 2017 dopisem čj. číslo 001 podali žádost o
uvedení souladu našich pozemků, kde se nachází občanská
vybavenost patřící k Motorestu Nová Pošta. Tyto pozemky
jsou vedeny v zelené barvě v původním ÚP a mělo by to být
vedeno fialovou barvou neb se nejedná o zeleň, ale Občanskou vybavenost. Dáváme tedy připomínku k ÚP, aby se
pozemky parc. č. 215/1, 215/3, 214/2, 214/4, 213/2 včetně
ubytovacích staveb na nich st. 316, st. 317/1, st. 318, st.
319 a pč. st. 320 vše v k. ú. Zdiby ve změně ÚP zahrnuly
jako Občanská vybavenost.
Nové pozemky, prosím, zahrňte do „Občanského vybavení –
komerční zařízení plošně rozsáhlá“ (OK – v ÚP původním
vybarvena temně fialovou barvou).
Pozemky, které mají být změnou dotčeny č. parc. 215/1,
215/3, 214/2, 214/4, 213/2, včetně staveb s parc. č. st. 316,
st. 317/1, st. 318, st. 319 a p. č. st.320 vše v k. ú. Zdiby (okr.
Praha-východ, kraj: Středočeský).
V současné době jsou uvedené pozemky v ÚP zpracovaného
společností AURS s.r.o., Hládkov 920/12, Praha 6 – Ing.
arch. Milan Körner, CSc. z 10/2010 vyznačeny zeleně se
značkou RI (podle barvy se jedná o rekreaci zahrádkové osady a podle uvedené značky se jedná o území ploch staveb pro
rodinnou rekreaci), což je rozporu se stávajícím způsobem
využití, na který byl vydán kolaudační souhlas stavebním
úřadem Klecany dne 19. 5. 2004 pod čj. 564/St/2004, který
dokládáme v příloze. Na pozemcích se vždy nacházelo a nachází 5 ubytovacích objektů, které navazují na areál Hotelu
Nová Pošta. Nejde tedy o zařízení k rekreaci, nýbrž o komerční zařízení. Areálu ubytovacích objektů bylo přiděleno
číslo popisné 235, jak dokládáme v příloze.
Děkujeme za provedení opravy.
V případě zodpovězení dotazů a poskytnutí informací nás neváhejte kontaktovat.
Přílohy:
1. Původní žádost
2. Kolaudační rozhodnutí
3. Výřez z územního plánu
4. Rozhodnutí o přidělení čísla popisného pro areál

Připomínka akceptována.
Využití plochy vymezené pozemky parc.
č. 213/2, 214/2, 214/4, 215/1, 215/3,
včetně ubytovacích staveb na nich st.
316, st. 317/1, st. 318, st. 319 a st. 320,
vše v k. ú. Zdiby, které je v ÚP Zdib
označeno jako plocha RZ – rekreace –
zahrádkové osady s chybným indexem
plochy RI namísto RZ, bude v návrhu
Změny č. 1 změněno na stabilizovanou
plochu OM (stav) „občanské vybavení
– komerční zařízení malá a střední“ –
viz Pokyny (SJ-V*1).

AUTO PALACE PRAHA
k.s.,
IČO 17048052,
Na Chodovci 2457/1,
141 00 Praha 4
(č. 31; D 8. 2. 2018;
čj. 516/18)

Připomínky k „návrhu č. 1 na změnu ÚP Zdib“
Dne 26. 12. 2017 byla na úřední desce obce Zdiby vyvěšena
veřejná vyhláška, kterou byl oznámen návrh č. 1 na změnu
ÚP obce Zdiby a vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný
rozvoj území (dále jako „změna ÚP“), přičemž byla stanovena lhůta pro podávání připomínek proti změně ÚP, a to 30
dnů od doručení veřejné vyhlášky, tedy do 9. 2. 2018.
Společnost AUTO PALACE PRAHA k.s. (dále jen „APP“)
jako vlastník pozemků p. č. 121/1, 130/35, 130/36, 488/5,
501/3 a 559 v k. ú. Zdiby tímto ve stanovené lhůtě podává ve
smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona níže uvedené připomínky proti změně ÚP.
OBSAHOVÉ PŘIPOMÍNKY KE ZMĚNĚ ÚP:
1. Předmětem změny ÚP je mimo jiné stanovení prostorových
požadavků na plochu označenou jako Z19 s využitím OK –
občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá.
Doplňuje se text v tomto znění:
„pro plochu Z19:

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejmé-
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Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
– minimální % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku – na za respektování požadavků z hledis40 %, zeleň v rámci plochy Z19 situovat zejména podél již- ka ochrany veřejných zájmů a za jejich
ní a západní hranice plochy;
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).
– zástavba plochy Z19 musí mít přiměřeného hmotový rozsah vůči okolní zástavbě;“.
Doplnění prostorových regulativů je odůvodněno požadavkem obce – viz str. 78 odůvodnění změny ÚP.
a) Společnost APP je toho názoru, že zpracovaný návrh
změny ÚP nerespektuje stávající prostorové uspořádání
stanovené platným ÚP Zdib. Kromě již stanovených regulativů (maximální výška stavby nad rostlým terénem 13 m,
maximální % zastavěných ploch vzhledem k celkové ploše
a maximální výška stavby u stávajících ploch areálů obchodu a služeb) byly navíc stanoveny prostorové regulativy týkající se hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě.
Zpřísnění této regulace znehodnocuje pozemky APP a
ohrožuje legitimní očekávání APP týkající se hodnoty pozemků.
b)Požadavek „zástavba plochy Z19 musí mít přiměřeného
hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ je zcela nekonkrétní, neboť není zřejmé, jakou „okolní zástavbu“ má
změna ÚP na mysli, zda se jedná o přímé či nepřímé sousedství. V přímém sousedství se nachází plochy OK
(jižně), které jsou z hlediska velikosti ve vztahu k ploše
Z19 maximálně třetinové, a plochy NZ (zemědělské
plochy), které jsou nezastavitelné. Nepřímo s plochou Z19
sousedí také plocha SV – smíšená obytná venkovská.
c) Požadavek na hmotový rozsah obdobný okolní zástavbě je
irelevantní a nesplnitelný, neboť:
– plocha NZ je plochou nezastavitelnou, kde se žádná „okolní zástavba“ nevyskytuje a nemůže být ani navrhována;
– plochy OK jsou již zastavěny stavbami, které ale musí odpovídat měřítku velikosti své plochy, která je oproti ploše
Z19 třetinová,
– plocha SV je plochou, která má úplně odlišné využití a nelze hmotově srovnávat zástavbu v ploše „venkovského bydlení“ a zástavbu v ploše „komerční zařízení plošně rozsáhlá“;
– nelze opomenout, že samotný název plochy OK – komerční
zařízení plošně rozsáhlá předpokládá jiný plošný rozsah, tedy i rozsah hmotový, neboť celková hmota souvisí i s velikostí plochy záměru. ÚP Zdib v případě požadavku na
„malá a střední zařízení“ stanovil plochu OM – občanská
vybavení – komerční zařízení malá a střední. Pokud tedy
byl záměr omezit zástavbu na předmětných pozemcích, pak
jej nelze omezit ve vazbě na okolní zástavbu. Navíc dle
ustanovení § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se při
rozhodování v území automaticky předpokládá posouzení
souladu navržené stavby s ohledem na souvislosti a charakter území, Tento požadavek nemůže suplovat ÚP, a to
s ohledem na svoji podrobnost v porovnání s podrobností
dokumentace pro územní rozhodnutí.
2. Společnost APP zároveň upozorňuje, že předmětné pozemky, jež jsou součástí změny ÚP (plochy Z19), jsou
zatíženy platným územním rozhodnutím pro stavbu
„Areál Mazda Zdiby“, které bylo vydáno dne 24. 10.
2006 pod čj. 823/R/St/2006 a nabylo právní moci dne 16.
02. 2007. Následně bylo na stavby, které byly součástí
územního rozhodnutí, vydáno stavební povolení, a to dne
16. 11. 2009 pod čj. 989/P/St/2009 a nabylo právní moci
dne 8. 12. 2009. Platnost stavebního povolení byla následně prodloužena až do 31. 12. 2017, přičemž v době plat-
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POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
nosti stavebního povolení byla dne 15. 6. 2017 zahájena
realizace staveb, které byly součástí územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Výše uvedená rozhodnutí jsou stále
platná a při zpracování změny ÚP je musí zpracovatel a
pořizovatel respektovat (rozhodnutí jsou přílohou této
připomínky). Z odůvodnění změny ÚP totiž jednoznačně
vyplývá, že zpracovatel a pořizovatel se nezabýval existujícími rozhodnutími v území, neboť na str. 68 tohoto odůvodnění uvádí, že plocha Z19 není využita ani z části a nejsou na ní žádné rozestavěné stavby, což je v rozporu s existujícím stavem, jak je uvedeno výše. Změna ÚP by tak
znamenala zásah do investičních záměrů, a tedy poškození zájmů společnosti APP, které jsou založeny na platných limitech stávajícího ÚP Zdib.
Společnost APP požaduje, aby pořizovatel respektoval
stávající parametry v daném území označeném jako
Z19. Stanovený požadavek „zástavba plochy Z19 musí
mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ je
zcela nejasný a dopředu neodhadnutelný a nesplnitelný.
3. Společnost APP se domnívá, že výše popsaná změna regulativů v lokalitě Z19, ve které se nacházejí pouze pozemky společnosti APP, je účelová s cílem poškodit společnost APP, neboť v jiných lokalitách, kterých se změna ÚP týká, ke zpřísňování regulativů nedochází, nebo
dochází ke zpřísňování v menším rozsahu, než je tomu u
lokality Z19. Vlastníci nemovitostí v jiných lokalitách tak
budou zvýhodněni oproti společnosti APP, neboť v jiných
lokalitách zůstanou limity zástavby bez omezení, a tudíž tito vlastníci pozemků jako stavebníci nebudou nuceni přizpůsobovat své projekty změně ÚP. Ve zdůvodnění změny
ÚP je mj. uvedeno, že důvodem změny limitů v lokalitě
Z19 je „...nepřipustit vznik objemově nevhodného využití
této plochy v budoucnu...“. Tento argument společnost
APP považuje za diskriminační, neboť APP na svým pozemcích realizuje svůj projekt, pro který má platné stavební povolení. Pokud chce pořizovatel změny ÚP zabránit
výstavbě „nevhodných“ staveb na území obce Zdiby, měl
by se stejnou obezřetností do budoucna postupovat ve
všech lokalitách dotčených změnou ÚP, neboť u všech stávajících projektů může teoreticky v budoucnu dojít k jejich
změně tak, že se z nich změnou projektu stanou stavby objemově nevhodné.
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY KE ZMĚNĚ ÚP:
1. Změna ÚP vzešla z iniciativy obce Zdiby, nikoliv z iniciativy APP jako investora. Společnost APP žádnou změnu
Stávajícího ÚP neprosazuje, naopak bude změnou ÚP negativně dotčena a omezena.
2. Společnost APP podotýká, že stávající regulativy pro lokalitu Z19 stanovené platným Územním plánem Zdib jsou
dostačující pro aktuální projekt, pro který má společnost
APP platné stavební povolení. Společnost APP však uvažuje o možném rozšíření svého projektu do budoucna,
neboť stávající regulativy pro lokalitu Z19 rozšíření projektu společnosti APP umožňují. Pokud však bude schválena změna ÚP, nové, snížené regulativy již rozšíření
projektu APP neumožní.
3. Pokud bude schválena změna ÚP, bude to znamenat „změnu pravidel v průběhu hry“. Společnost APP při svých
investičních plánech vycházela z platných správních povolení na základě, nichž učinila určitá obchodní rozhodnutí.
Pokud dojde k výše popsané změně regulativů z lokalitě
Z19, bude to mít vliv na další obchodní plány APP ohled-
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
ně využití jejího stávajícího projektu. Každá osoba má právo vlastnit majetek, jehož součástí je mj. právo s tímto majetkem volně nakládat, tedy v tomto případě právo investora dle vlastního uvážení nakládat se svým projektem. Společnost APP se do budoucna může rozhodnout, jak se
svým projektem naloží, a pokud učiní takové obchodní
rozhodnutí, svůj projekt třeba i prodat, a to v jakékoliv fázi
jeho výstavby (např. rozestavěný, po jeho dokončení
apod.). Snížení stávajících regulativů v lokalitě Z19 způsobí omezení volné dispozice APP s jejím projektem.
4. Společnost APP dále považuje navrženou změnu ÚP za
nesystémovou, protože neodráží veškeré plánované záměry, které se do platného ÚP Zdib promítnou. Pokud je známo APP, tak již několik měsíců probíhají jednání o výstavbě tramvajové trasy v obci Zdiby. V tomto kontextu považuje společnost APP návrh na změnu ÚP minimálně za
předčasný.
5. Společnost APP na závěr uvádí, že navržené požadavky
na změnu ÚP v lokalitě Z19 považuje za nepřípustný retroaktivní zásah do práv vlastníka pozemků, znehodnocování pozemků v jejím vlastnictví a jejího projektu,
který na předmětných pozemcích hodlá realizovat. Jelikož společnost APP investovala do koupě předmětných
pozemků a realizace svého projektu na předmětných
pozemcích značné finanční prostředky, bude v případě
schválení změny ÚP, jejímž výsledkem bude změna podmínek, za kterých finanční prostředky vynaložila nucena uplatňovat nároky na náhradu škody z důvodu zmařené investice. Jelikož projekt je investičním záměrem
mateřské společnosti APP (nizozemská společnost), připadá v úvahu rovněž uplatnění nároku z titulu ochrany
investic. Podle našich předběžných kalkulací, podložených stanovisky odborných znalců, se škody mohou pohybovat v řádech desítek milionů českých korun.
Přílohy:
– Územní rozhodnutí pro stavbu „Areál Mazda Zdiby“, ze
dne 24. 10. 2006, čj. 823/R/St/2006
– Stavební povolení pro stavbu „Vrátnice“ ze dne 16. 11.
2009, čj. 989/P/St/ /2009
– Plná moc pro pana Arno Pohla
ELEKTRO –
VODOHOSPODÁŘSKÝ
SPOLEK ZA PANSKOU
ZAHRADOU – BRNKY II,
IČO 70818843,
Na Vidouli 1/1, Jinonice,
158 00 Praha 5
(č. 32; D 5. 2. 2018;
čj. 460/18)

Připomínka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
V části A textové části ZMĚNY Č. 1 ÚP ZDIB v odstavci Ac
– urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sdílení zeleně je zařazena v
k. ú. Brnky rozvojová plocha Z119e jako RI – plocha staveb
pro rodinnou rekreaci. Tato plocha je zakreslena i v koordinačním výkresu Z1 ÚP Zdib. Spolek upozorňuje na to, že v
této lokalitě nejsou žádné veřejné sítě elektro a vodovodu,
pouze sítě ve správě Spolku, které mají již k dnešnímu dni
zcela vyčerpanou kapacitu. Pokud bude žádáno o výstavbu
na těchto pozemcích dříve, než bude vybudována infrastruktura obcí Zdiby dle výkresu Z1 ÚP Zdib – vodní hospodářství a zrealizovány rozvody NN společností ČEZ, nebude ze
strany Spolku umožněno napojení na sítě v jeho majetku
a správě. Berte, prosíme, tuto připomínku v úvahu.
Přílohy:
– Z1 ÚP Zdib – koordinační výkres – výřez lokality
– Z1 ÚP Zdib – vodní hospodářství – výřez lokality
– snímek z katastrální mapy
– výpis ze spolkového rejstříku Spolku

Připomínka akceptována.
Výjimka nových staveb pro individuální
rekreaci pro zastavitelnou plochu
Z119e bude zrušena – viz Pokyny (bod
SJ-III*3).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
Připomínky do společného jednání o návrhu změny č. 1
ÚP obce Zdiby
1. Nesouhlasíme s tím, aby ve změně ÚP byla trasa Pražské- 1. Připomínka akceptována.
ho okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) v části úseku
Na základě skutečnosti, že Zastupitelna mimopražském území vymezena pouze jako územní restvo Středočeského kraje schválilo
zerva a žádáme o jeho vymezení jako návrhového
usnesením č. 022-13/ /2018/ZK ze
koridoru. Připomínáme, že trasa Pražského okruhu (Silničdne 26. dubna 2018 vydání 2. aktuaního okruhu kolem Prahy) je na území hl. m. Prahy dloulizace ZÚR Středočeského kraje, buhodobě stabilizovaná v trase, která je zkoordinována s
dou při zpracování návrhu Změny č.
ÚPD kraje i obcí ve Středočeském kraji. Trasa byla opě1 pro veřejné projednání respektovátovně potvrzena v ZÚR hl. m. Prahy v rámci aktualizace č.
ny platné ZÚR Středočeského kraje,
1 a byla obhájena i před správním soudem. V rámci aktuálve znění 2. aktualizace, vydané dne
ně projednávané Aktualizace č. 2 ZÚR Středočeského kraje
26. dubna 2018, protože návrh Změje znovu vymezen koridor Silničního okruhu kolem Prahy
ny č. 1 pro společné jednání byl
na území obce Zdiby, který potvrzuje tuto dlouhodobě stazpracován v době, kdy tato část ZÚR
bilizovanou trasu.
Středočeského kraje byla správním
soudem zrušena, a proto byla v trase
silničního okruhu vymezena pouze
územní rezerva k ochraně území před
jeho změnami, které by mohly ohrozit
sledovaný záměr tak, že územní rezerva pro silniční okruh kolem
Prahy, dálnici D0, bude zařazena do
návrhu zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS),
a tato plocha bude současně zařazena do veřejně prospěšných staveb
pro veřejnou dopravní
infrastrukturu, včetně všech součástí
a příslušenství (§ 12 a § 13 zákona č.
13/ /1997 Sb., o pozemních komunikacích) a všech vyvolaných staveb a
staveb souvisejících nezbytných pro
zajištění výstavby a řádné užívání
stavby, vše v rozsahu platného a
účinného ÚP Zdib – viz Pokyny (bod
2. V textu odůvodnění změny je uvedeno, že v rámci Změny
SJ-I*15).
č. 1 ÚP Zdib byly prověřeny enormní požadavky na zařa- 2. Připomínka neakceptována.
zení nových rozvojových ploch do ÚP (zejména pro bydleRozšiřování zastavitelných ploch je
ní) a že výběr přijatelných záměrů a omezení jejich plošnénávrhem Změny č. 1 navrhováno
ho rozsahu je v souladu s aktuálním stavem projektové přípouze tam, kde je nebo bude zajištěpravy dopravní sítě a ekonomickými možnostmi obce. Přina odpovídající veřejná doprava. Popomínáme proto, že postupné zvýšení kapacity obytného
žadavek na vyhodnocení dopadu zvýúzemí Zdib je podmíněno současným zajištěním odpovídašených dopravních nároků na území
jící kvality příměstské autobusové dopravy a přijatelných
hl. m. Prahy z území obce Zdiby je
podmínek v pražských terminálech hromadné dopravy. Pov kontextu zvýšených dopravních nážadujeme tedy do změny doplnit vyhodnocení dopadu zvýroků z ostatních sídel neodůvodněné
šených dopravních nároků na území hl. m. Prahy. Rozšiřoa bez reálných výsledků.
vání zastavitelných ploch pro novou obytnou zástavbu v
lokalitách, které nemají kvalitní obsluhu veřejnou dopravou, považujeme za nežádoucí z důvodu nárůstu nároků na
individuální automobilovou dopravu, jejíž část nevhodně
zatíží dopravně přetíženou uliční síť hl. m. Prahy. Nároky
na nové rozvojové plochy pro novou obytnou zástavbu je
žádoucí z uvedeného důvodu redukovat.
3. Byli jsme informováni o záměru Středočeského kraje na
budoucí prodloužení tramvajové tratě z Prahy na sever do 3. Připomínka neakceptována.
oblasti Zdib. Předmětem záměru je studie tramvajové trati
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
Kobylisy – Zdiby, jako součást Akce 189-16-00 Zlepšení
Zdib je záležitostí nadmístního výdopravní dostupnosti v okolí hl. m. Prahy (zprac. DIPRO,
znamu, která není vymezena v ZÚR
spol. s.r.o., 3/2017). Tento záměr však není v návrhu změStředočeského kraje, a to ani v rámci
ny č. 1 nikterak zmíněn. Doporučujeme proto zohlednit
její 2. aktualizace. Zpráva o uplatňo-
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
územní rezervu pro tento záměr v návrhu změny ÚP, aby
v budoucnu nebylo toto tramvajové spojení v uvažované
trase znemožněno.

Hlasy Kozomína z. s.,
IČO 02270986,
Kozomín 81,
277 45 Kozomín
(čj. 34; D 12. 2. 2018;
čj. 574/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Připomínka č. 1 k ploše Z19 (popis a případné zdůvodnění
podávané připomínky, návrh)
Návrh prostorových a funkčních regulativů plochy Z19 nedostatečně chrání kulturní (čl. 14 a 20 PÚR ČR) a civilizační
(čl. 14, 16 a 24 PÚR ČR) hodnoty obce Zdiby. Neřeší dostatečně stanovení takové intenzity využití území a dopravní napojení plochy Z19 takovým způsobem, který nad míru nezatíží sousední stabilizovaná čistě obytná území. Rovněž neřeší
dostatečně regulativy prostorového uspořádání plochy Z19,
které ochrání uplatnění stávajících kulturních dominant obce
(zejm. kostel Povýšení svatého Kříže) v dálkových
pohledech.
Požadujeme proto v ÚPD podmínit rozvoj plochy Z19 pořízením ÚS pro jakýkoliv budoucí investiční záměr na ploše
Z19 anebo RP na žádost, jehož cílem bude podrobně vyřešit
dopravní napojení a napojení na technickou infrastrukturu, a
kapacitu a prostorové uspořádání území.
Požadujeme stanovit maximální výšku zástavby na ploše Z19
výškou 9 m nad rostlým terénem.
Požadujeme jednoznačně stanovit maximální míru využití
území (vyjádřenou např. koeficientem podlažních ploch) a
maximální velikosti jednotlivého záměru.
Zdůvodnění:
Plocha Z19 je jednou z největších zastavitelných ploch v obci
Zdiby, která se nachází v blízkosti obytné zástavby a kulturních nemovitých památek, navíc na horizontu obce a v místě,
kde došlo v posledních letech k výrazné změně podmínek a
zátěže, která s ohledem na blízkost rodinných domů vyžaduje
prověření a vhodnou regulaci této zastavitelné plochy. Regulace výstavby, odpovídající současné dopravní i celkové
imisní a hlukové zátěži daného místa je pro obyvatele obce
Zdiby zcela zásadní a nezbytná.
Z toho důvodu přijalo dne 21. 12. 2016 obecní zastupitelstvo
obce Zdiby usnesení č. 2/12/16, kde v písm. b) schválilo pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Zdib s tím, že tyto pokyny byly doplněny o následující požadavky obce pro
zpracování návrhu změny č. 1 ÚP: „prověřit možnosti doplnění podmínek využití (regulativy) zastavitelné plochy Z19
pro občanské vybavení – komerční zařízení plošné rozsáhlá
(OK) s ohledem na okolní obytnou zástavbu a nemovité kulturní památky tak, aby při zachování stávající maximální
výšky stavby nad rostlým terénem bylo určeno jasné nastavení zastavěnosti, % zeleně s vymezením zastavěné plochy tak,
že její součásti je plocha zpevněná, jakož i výslovným stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu objektu
vůči okolní zástavbě“.
Předložený návrh změny č. 1 ÚP obce Zdiby pro společné
jednání, včetně odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib i zpráva o
Vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Zdib na udržitelný rozvoj

vání ÚP Zdib neuvádí v pokynech
pro zpracování návrhu Změny č. 1,
které jsou její součástí, žádný požadavek týkající se tramvajové trati do
Zdib. Vymezení územní rezervy pro
tramvajovou trať Praha-Kobylisy –
Zdiby je předčasné a nedůvodné,
zvláště když bude trasovaná ve stávající ploše dopravní infrastruktury –
silniční mající dostatečné prostorové
parametry.

Připomínka č. 1 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (společně
dále jako „ÚPD“) s tímto zadáním sice pracuje, ale žádné prověření regulativů této plochy Z19 s ohledem na okolní obytnou zástavbu a nemovité kulturní památky neobsahuje.
Regulativy navržené v předloženém návrhu ÚPD znamenají
sice pozitivní vymezení % zeleně, absentují však prověření
dalších podstatných parametrů ve vazbě na okolní obytnou
zástavbu a nemovité státem chráněné památky. Požadavek
přiměřeného hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě není
jasně definován a konkretizován tak, aby při rozhodovací činnosti stavebního úřadu nebylo pochyb o tom, co se rozumí
okolní zástavbou „v obci Zdiby“. Jasné prověření, řádné odůvodnění a následné jednoznačné nastavení regulativů je přitom zásadní i pro následný jednoznačný výklad ÚP stavebním úřadem, na což upozorňoval svými připomínkami již
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor
územního rozvoje a památkové péče, čj. 072433/2015-140 ze
dne 20. 1. 2016.
Neprověřené nastavení regulativ pro plochu Z19 je v přímém
rozporu s požadavkem ZÚR Středočeského kraje stanovit
směry využití zastavitelných ploch s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení, limitu rozvoje území a ochranu
krajiny.
Absence prověření je tím zásadnější, že plocha Z19 nebyla
nikdy řádně a komplexně vyhodnocena, neboť SEA k ÚP z r.
2006 se k této ploše prakticky nevyjádřila a odkázala na existující územní rozhodnutí. Z toho lze dovodit, že tehdy připuštěným limitem bylo územní rozhodnutí na Areál Mazda –
Zdiby, kdy základním funkčním využitím plochy Z19 byly
areály obchodu a služeb. K vyhodnocení SEA pro ÚP r. 2006
bylo vydáno stanovisko krajského úřadu Středočeského kraje
ze dne 16. 8. 2006, čj. 108613/2006/KUSK, které stanovilo
několik dalších podmínek, např. „pro každé jednotlivé území
uvažované ke stavebnímu rozvoji bude zpracován RP nebo v
řešeném území nebudou v souladu s ÚP umísťovány žádné významné zdroje znečišťování ovzduší”.
V r. 2010 byl ÚP z r. 2006 nově přepracován na základě postupu vymezeného § 188 tehdy platného stavebního zákona.
U ploch OK, tedy i u plochy Z19 došlo v r. 2010 k rozšíření
základního funkčního využití o výrobní a skladové plochy
i nadmístního či regionálního významu ke skladování a spediční činnosti a k nerušící výrobě, která nesmí mít negativní
účinky na sousední obytná území. Tato zásadní změna funkčního využití nebyla nikdy řádně vyhodnocena a posouzena. V
současné době hrozí nebezpečí, že dojde ke změně územního
rozhodnutí na Areál Mazda – Zdiby a na ploše Z19 může dojít k vybudování komplexů, které v rozporu s PÚR mohou na
území, kde dlouhodobě dochází k překračování hodnot imisních a hlukových limitů přispět k dalšímu významnému zhoršování stávajícího stavu. Z tohoto důvodu obec Zdiby požadovala ve svých pokynech pro změnu č. 1 ÚP obce Zdiby,
aby se „Vyhodnocení SEA zaměřilo na zachování a zlepšování kvality životního prostředí a snižování intenzity automobilové dopravy”. K řádnému prověření přiměřených a únosných regulativ ve vztahu k ploše Z19 přesto nedošlo.
Zhotovitel ÚPD byl nepochybně obcí Zdiby upozorněn na
záměr výstavby kapacitních logistických a výrobních hal GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE, která je nyní předmětem posuzování vlivu záměru na životní prostředí dle zák.
č. 100/2001 Sb.. V průběhu tohoto řízení se jednoznačně
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
projevila nezbytnost zajistit ochranu sousedícího stabilizovaného obytného území a ochranu stávajících kulturních dominant obce. Ze snahy prosadit tento zcela nepřiměřený záměr
na plochu Z19 se ukazuje, že funkční vymezení plochy Z19
láká investory záměrů s devastujícím dopadem na okolní
obytná území, kulturní památky, ale i krajinný ráz (ke krajinnému rázu viz posudek Ing. Pešičkové, autorizované krajinářské architektky – Příloha č. 1), a to i navzdory tomu, že za
stávající úpravy ÚP je tento záměr v rozporu s ÚPD obce
Zdiby v celé řadě ustanovení upravujících zásady, na kterých
stojí platný ÚPO. Proto plocha Z19 vyžaduje nezbytnou
úpravu a jasné deklarování přijatelných limitů a funkčního
využití tohoto území tak, aby obec Zdiby nemusela do budoucna opakovaně řešit náročná, nákladná a zdlouhavá řízení
při ochraně svého území před nepřiměřenými stavebními záměry. Je nezbytné proto regulovat plochu Z19 tak, aby byly
skutečně naplněny základní zásady územního plánování, ale i
hlavní principy PÚR, a to tím spíše, že toto území se již v danou chvíli nachází na hranici svých limitů či v některých aspektech tyto limity již jednoznačně překračuje.
V průběhu probíhajícího řízení EIA záměru GOODMAN
ZDIBY LOGISTICS CENTRE bylo jednoznačně prokázáno,
že předmětné území je již dnes dopravně velmi přetížené.
Jasným limitem této plochy Z19 je nadlimitní zatížení přilehlých obytných území hlukem a imisemi, nedostatečná retenční schopnost této plochy, která při nadměrném zpevnění
nepropustnými plochami může znamenat hrozbu pro níže položenou obec Zdiby, výrazná hrozba negativního vlivu nepřiměřené výstavby pro krajinný ráz a v neposlední řadě blízkost
kulturních památek, které mají být dle ÚP obce Zdiby dominantou obce. Zkušenosti z probíhajícího řízení EIA rovněž
prokázaly, že ochranu kulturních hodnot a dominant v území
obce Zdiby je třeba zajistit také regulací přípustné výšky staveb na ploše Z19. V tomto ohledu by měl být jednoznačně přehodnocen i regulativ výškový.
S tím koresponduje také zásada ochrany krajinného rázu, kterou doplňuje sám zhotovitel ÚPD, když stanoví, že ve vztahu
k ochraně a rozvoji kulturního dědictví je třeba „snižovat intenzitu využití ploch a výškovou hladinu zástavby od centra
směrem k okrajům urbanizovaného území ve smyslu plynulého přechodu urbanizovaných ploch do volné krajiny“. S touto zásadou zhotovitele ÚPD lze jednoznačně souhlasit a v jejím kontextu je zcela nezbytné vyhodnotit i plochu Z19, která
se nachází jednak na okraji urbanizovaného území (s potřebou snížit intenzitu využití ploch a výškovou hladinu zástavby), ale ještě zásadněji je třeba uvést, že současně se jedná o
plochu, která se nachází v původním historickém centru obce
Zdiby s možným výrazně negativním dopadem nejen na krajinný ráz, ale i na kulturní památky v daném místě. V kombinaci těchto dvou základních charakteristik dotčeného místa je
zřejmé, že plocha Z19 vyžaduje skutečně detailní prověření,
vyhodnocení a výškovou i prostorovou regulaci.
Žádoucí je také úprava funkčního využití území tak, aby příslušný stavební záměr byl spojen s nižšími nároky na dopravní obsluhu této plochy. Taková úprava bude odpovídat jasným požadavkům Programu snižování emisí Středočeského
kraje a Integrovaného krajského programu ke zlepšení kvality
ovzduší Středočeského kraje, kde je kladen důraz na opatření
ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy.
Vhodná a únosná regulace a úprava funkčního využití plochy
Z19 může významně přispět k naplnění těchto požadavků a
tím celkově přispět k dodržení závazků, které má Česká repu-
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
blika v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do
ovzduší. Lokalita, kde se nachází plocha Z19 je velmi dopravně přetížená a právem patří mezi oblasti, na které cílí
tento program Středočeského kraje.
Je třeba zdůraznit, že cílem řádného prověření a nastavení regulativ plochy Z19 není úplné vyloučení výstavby (ani výstavby na základě vydaného územního rozhodnutí pro záměr
Areál Mazda Zdiby). Změna regulativ plochy Z19 ÚP obce
Zdiby se nevztahuje na vydané územní rozhodnutí a není s
nimi spojeno žádné riziko náhrady škody tak, jak uvádí právní analýza renomované advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti ze dne 26. 1. 2018 (viz Příloha č. 2).
Závěrem proto apelujeme na řádné prověření a vyhodnocení
plochy Z19, jakož i nastavení předmětných regulativů tak,
aby v souladu s PÚR byly respektovány a skutečně věcně naplňovány (nikoliv pouze uváděny) republikové priority
územního plánování, stanovené k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a
současně, aby byla velmi citlivě zohledněna přilehlá obytná
zástavba a blízké kulturní nemovité památky se zachováním
nenarušených charakteristických znaků obrazu obce s jejími
hlavními historickými stavebními dominantami. ,
Navržené znění regulativ pro plochu Z19:
Požadavek na změnu:
– maximální podíl zastavění pozemními stavbami, tj. budovami a ostatními zastavěnými a zpevněnými plochami, vzhledem k celkové ploše pozemku – 50 % za současné podmínky členitosti výstavby k naplnění dále uvedeného požadavku přiměřeného hmotového rozsahu staveb, situování staveb do severní části plochy Z19;
– maximální výška jednotlivých staveb, budov a zařízení nad
rostlým terénem – 9 m;
– minimální podíl zeleně, a to přednostně dřevin, vzhledem k
celkové ploše pozemku – 40 %, zeleň v rámci plochy Z19
situovat zejména podél jižní a západní hranice plochy s
tím, že součástí této zeleně nebudou zatravňovací dlaždice,
popínavá zeleň ani zelené plochy na střeše staveb;
– zástavba plochy Z19 musí mít hmotový rozsah, tj. prostorovou skladbu a velikost zastavěné plochy jednotlivých
staveb, přiměřený vůči okolní zástavbě na území obce Zdiby;
– stavby umísťované na plochu Z19 musí být zcela pohledově
dřevinami odděleny od areálu Zdibského zámku a kostela
Povýšení sv. Kříže.
Navržené vymezení zastavitelné plochy Z19:
S přihlédnutím k bezprostřední blízkosti obytných území k
ploše Z19 je jednoznačně žádoucí, aby plocha Z19 byla vymezena jako zastavitelná plocha OM – občanské vybavení –
komerční zařízení malá a střední, kdy vliv činnosti na těchto
plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední
plochy nad přípustné normy pro obytné zóny, na rozdíl od
zastavitelných ploch OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, která mají vysoké nároky na dopravní
obsluhu, čímž jsou do této obytné a dopravně přetížené lokality zásadně nevhodné.
Přílohy:
Příloha č. 1: Posudek na krajinný ráz Ing. Pešičkové, autorizované krajinářské architektky ze dne 3. 1. 2018
Příloha č. 2: Právní analýza AK Frank Bold k rizikům náhrady škody při změně ÚP obce ze dne 26. 1. 2018
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
Příloha č. 3: Geodetické posouzení umístění vizualizované
stavby dle výškového regulativu ÚP (na ploše Z19) Ing. Poláka ze dne 20. 12. 2017
Připomínka č. 2 k ploše Z67 (popis a případné zdůvodnění
podávané připomínky, návrh)
Zásadně nesouhlasíme s vymezením plochy Z67 na půdě 1.
tř. bonity.
Odůvodnění:
Změna č. 1 ÚP obce Zdiby nově vymezuje plochu Z67 jako
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.
Jedná se o plochu o výměře 40.187 m2, která se nachází na půdě 1. tř. bonity. Veřejný zájem je odůvodněn vybudováním
sběrného dvora. Plocha sběrného dvora však může odhadem
představovat výměru max. do 2.000 m2. Navíc není ani doloženo, zda se deklarovaný veřejný zájem skutečně podaří naplnit a odůvodnit vynětí této nejkvalitnější půdy ze ZPF za situace, kdy předmětný pozemek není ani vůbec ve vlastnictví
obce Zdiby. V obci Zdiby existuje řada nezastavěných stavebních pozemků, přičemž v návrhu změny č. 1 ÚP obce
Zdiby není zdůvodněno, proč nelze k deklarované občanské
vybavenosti obce využít jiný pozemek, odpovídající výměry,
kde by nedošlo k tak výraznému záboru vysoce chráněné zemědělské půdy.
Nastavení přípustných funkcí naopak zavdává důvodné obavy z ohrožení veřejného zájmu, když připouští funkci „nakládání s odpady“. Tuto funkci považujeme na všech plochách
OM za nepřijatelnou a požadujeme její odmítnutí! Pokud nebude výslovně stanoveno, že nakládání s odpady je vymezenou funkcí pouze pro provozování obcí Zdiby, nabízí se na
této ploše 1. tř. bonity ochrany ZPF podnikání s odpady a
možná zátěž pro obec Zdiby, se kterou se potýkají např.
Drasty či obec Kozomín. Za současného nastavení přípustných funkcí je veřejný zájem velmi diskutabilní a nemůže
odůvodnit veřejný zájem, který převyšuje nad zájmem ochrany ZPF.
Za další nepřípustnou funkcí považujeme „drobnou skladovací
činnost“, která je v obci Zdiby vnímána negativně a může být
spojena s další dopravní zátěží. Navíc pojem „drobná skladovací činnost“ není v ÚP nikde definována. Požadujeme odmítnutí této funkce, která navíc neprokazuje žádný veřejný zájem.
Chybí regulativ výšky staveb na ploše Z67.
S ohledem na zásadu krajinného rázu, uvedenou v návrhu
změny č. 1 ÚP obce Zdiby „snižovat intenzitu využití ploch a
výškovou hladinu zástavby od centra směrem k okrajům urbanizovaného území ve smyslu plynulého přechodu urbanizovaných ploch do volné krajiny“ a „nenarušit krajinné horizonty a celkový obraz v krajině“ lze považovat umístění zastavitelné plochy Z67 na horizontu obce za nevhodnou a navrhujeme buď její úplné odmítnutí příp. výraznou minimalizaci
plochy odpovídající prostorovým požadavkům pro umístění
sběrného dvoru.
Připomínka č. 3
Vymezení území dotčeného připomínkou (označení plochy
nebo kapitoly v Návrhu): plocha Z18, DS II/608, VPS –
tramvaj do Zdib
Text připomínky a návrhu: V Návrhu není zanesena veřejně prospěšná stavba tramvajové linky, která může ovlivnit
využití plochy Z18; změna OM na OK u plochy Z18 není
zdůvodněna. Navrhujeme Návrh aktualizovat podle posledních informací pořizovatele a zakreslit vedení tramvajové tratě z Kobylis přes Zdiby coby stavbu veřejně prospěšnou, a to
včetně případné vozovny, smyčky a záchytného parkoviště.

Připomínka č. 2 akceptována.
Využití zastavitelné plochy lokality Z67,
stanovené návrhem Změny č. 1 pro občanské vybavení jako plocha OM – občanské vybavení – komerční zařízení
malá a střední, bude změněno na plochu TI – technická infrastruktura, a z
důvodu odlišení od ostatních ploch TI
vymezených v ÚP Zdib či návrhu Změny č. 1, bude tato plocha označena indexem 1 ve tvaru „TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr“ pro zdůraznění deklarace veřejného zájmu na využití zastavitelné plochy Z67 pouze pro
sběrný dvůr – viz Pokyny (bod SJ-I*4).

Připomínka č. 3 neakceptována.
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
Zdib je záležitostí nadmístního
významu, která není vymezena v ZÚR
Středočeského kraje, a to ani v rámci
její 2. aktualizace. Zpráva o uplatňování ÚP Zdib neuvádí v pokynech pro
zpracování návrhu Změny č. 1, které
jsou její součástí, žádný požadavek týkající se tramvajové trati do Zdib. Vymezení územní rezervy pro tramvajovou
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)

Občanské sdružení Zdiby,
z.s.,
IČO 26542773,
Polní 164, Přemyšlení,
250 66 Zdiby
(čj. 35; D 12. 2. 2018;
čj. 572/2018)

Navrhujeme neupravovat funkční využití plochy Z18 dříve,
než bude zřejmé, jaké požadavky ze stavby tramvajové linky
na plochu Z18 vyplývají.
Odůvodnění připomínky:
Změna č. 1 ÚP Zdiby nezahrnuje veřejně prospěšnou stavbu,
kterou nová tramvajová trať bezesporu je. Podmínkou realizace je právě její zanesení do ÚP obcí, kterými daná trať bude procházet. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, která pomůže k výraznému celkovému zklidnění automobilové dopravy a preferenci veřejné hromadné dopravy, jež je v místě
tak znečištěném a dopravně zatíženém více než žádoucí. Situace v ohledu na možnost parkování vozidel se velmi pravděpodobně bude nadále jen zhoršovat, navíc vytěsnění automobilové dopravy z hlavního města Prahy je jeho dlouhodobým cílem. Zavedení tramvajové tratě a vybudování záchytného parkoviště by tak zcela jednoznačně bylo veřejnosti
prospěšné. Zanesení tramvajové trati do ÚP by mělo být provedeno na znamení zájmu tuto problematiku řešit.
Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Připomínka č. 1 k ploše Z19 (popis a případné zdůvodnění
podávané připomínky, návrh)
Návrh prostorových a funkčních regulativů plochy Z19 nedostatečně chrání kulturní (čl. 14 a 20 PÚR ČR) a civilizační
(čl. 14, 16 a 24 PÚR ČR) hodnoty obce Zdiby. Neřeší dostatečně stanovení takové intenzity využití území a dopravní napojení plochy Z19 takovým způsobem, který nad míru nezatíží sousední stabilizovaná čistě obytná území. Rovněž neřeší
dostatečně regulativy prostorového uspořádání plochy Z19,
které ochrání uplatnění stávajících kulturních dominant obce
(zejm. kostel Povýšení svatého Kříže) v dálkových
pohledech.
Požadujeme proto v ÚPD podmínit rozvoj plochy Z19 pořízením ÚS pro jakýkoliv budoucí investiční záměr na ploše
Z19 anebo RP na žádost, jehož cílem bude podrobně vyřešit
dopravní napojení a napojení na technickou infrastrukturu,
a kapacitu a prostorové uspořádání území.
Požadujeme stanovit maximální výšku zástavby na ploše Z19
výškou 9 m nad rostlým terénem.
Požadujeme jednoznačně a srozumitelně vymezit budoucí
funkční využití a stanovit případná omezení tak, aby nebyly
dotčeny a omezovány zájmy obce a práva občanů na kvalitu
života, včetně ochrany okolních vlastníků zejména ve vztahu
ke kulturním památkám a krajinnému rázu.
Odůvodnění:
Plocha Z19 je jednou z největších zastavitelných ploch v obci
Zdiby, která se nachází v blízkosti obytné zástavby a kulturních nemovitých památek, navíc na horizontu obce a v místě,
kde došlo v posledních letech k výrazné změně podmínek a
zátěže, která s ohledem na blízkost RD vyžaduje prověření a
vhodnou regulaci této zastavitelné plochy. Regulace
výstavby, odpovídající současné dopravní i celkové imisní a
hlukové zátěži daného místa je pro obyvatele obce Zdiby zcela zásadní a nezbytná.
Z toho důvodu přijalo dne 21. 12. 2016 obecní zastupitelstvo
obce Zdiby usnesení č. 2/12/16, kde v písm. b) schválilo pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Zdib s tím, že tyto pokyny byly doplněny o následující požadavky obce pro
zpracování návrhu změny č. 1 ÚP: „prověřit možnosti doplnění podmínek využití (regulativy) zastavitelné plochy Z19
pro občanské vybavení – komerční zařízení plošné rozsáhlá
(OK) s ohledem na okolní obytnou zástavbu a nemovité kul-

trať Praha-Kobylisy – Zdiby je předčasné a nedůvodné, zvláště když bude
trasovaná ve stávající ploše dopravní
infrastruktury – silniční mající dostatečné prostorové parametry.

Připomínka č. 1 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
turní památky tak, aby při zachování stávající maximální výšky stavby nad rostlým terénem bylo určeno jasné nastavení
zastavěnosti, % zeleně s vymezením zastavěné plochy tak, že
její součásti je plocha zpevněná, jakož i výslovným stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči okolní zástavbě“.
Předložený návrh změny č. 1 ÚP obce Zdiby pro společné
jednání, včetně odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib i zpráva o
Vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Zdib na udržitelný rozvoj
území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (společně
dále jako „ÚPD“) s tímto zadáním sice pracuje, ale žádné
prověření regulativů této plochy Z19 s ohledem na okolní
obytnou zástavbu a nemovité kulturní památky neobsahuje.
Regulativy navržené v předloženém návrhu ÚPD znamenají
sice pozitivní vymezení % zeleně, absentují však prověření
dalších podstatných parametrů ve vazbě na okolní obytnou
zástavbu a nemovité státem chráněné památky. Požadavek
přiměřeného hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě není
jasně definována konkretizován tak, aby při rozhodovací činnosti stavebního úřadu nebylo pochyb o tom, co se rozumí
okolní zástavbou „v obci Zdiby“. Jasné prověření, řádné odůvodnění a následné jednoznačné nastavení regulativů je přitom zásadní i pro následný jednoznačný výklad ÚP stavebním úřadem, na což upozorňoval svými připomínkami již
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor
územního rozvoje a památkové péče, čj. 072433/2015-140,
ze dne 20. 1. 2016.
Neprověřené nastavení regulativ pro plochu Z19 je v přímém
rozporu s požadavkem ZÚR Středočeského kraje stanovit
směry využití zastavitelných ploch s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení, limitu rozvoje území a ochranu
krajiny.
Absence prověření je tím zásadnější, že plocha Z19 nebyla
nikdy řádně a komplexně vyhodnocena, neboť SEA k ÚP z r.
2006 se k této ploše prakticky nevyjádřila a odkázala na existující územní rozhodnutí. Z toho lze dovodit, že tehdy připuštěným limitem bylo územní rozhodnutí na Areál Mazda –
Zdiby, kdy základním funkčním využitím plochy Z19 byly
areály obchodu a služeb. K vyhodnocení SEA pro ÚP r. 2006
bylo vydáno stanovisko krajského úřadu Středočeského kraje
ze dne 16. 8. 2006, čj. 108613/2006/KUSK, které stanovilo
několik dalších podmínek, např. „pro každé jednotlivé území
uvažované ke stavebnímu rozvoji bude zpracován RP nebo v
řešeném území nebudou v souladu s ÚP umísťovány žádné
významné zdroje znečišťování ovzduší“.
V současné době hrozí nebezpečí, že dojde ke změně územního rozhodnutí na Areál Mazda – Zdiby a na ploše Z19 může dojít k vybudování komplexů, které v rozporu s PÚR mohou na území, kde dlouhodobě dochází k překračování hodnot imisních a hlukových limitů přispět k dalšímu významnému zhoršování stávajícího stavu. Z tohoto důvodu obec Zdiby požadovala ve svých pokynech pro změnu č. 1 ÚP obce
Zdiby, aby se „Vyhodnocení SEA zaměřilo na zachování
a zlepšování kvality životního prostředí a snižování intenzity
automobilové dopravy.“. K řádnému prověření přiměřených a
únosných regulativ ve vztahu k ploše Z19 přesto nedošlo.
Zhotovitel ÚPD byl nepochybně obcí Zdiby upozorněn na
záměr výstavby kapacitních logistických a výrobních hal GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE, která je nyní předmětem posuzování vlivu záměru na životní prostředí dle zák.
č. 100/2001 Sb. V průběhu tohoto řízení se jednoznačně pro-

– 20 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
jevila nezbytnost zajistit ochranu sousedícího stabilizovaného
obytného území a ochranu stávajících kulturních dominant
obce. Ze snahy prosadit tento zcela nepřiměřený záměr na
plochu Z19 se ukazuje, že funkční vymezení plochy Z19 láká
investory záměrů s devastujícím dopadem na okolní obytná
území, kulturní památky, ale i krajinný ráz (ke krajinnému rázu viz posudek Ing. Pešičkové, autorizované krajinářské architektky – Příloha č. 1), a to i navzdory tomu, že za stávající
úpravy ÚP je tento záměr v rozporu s ÚPD obce Zdiby v celé
řadě ustanovení upravujících zásady, na kterých stojí platný
ÚP obce. Proto plocha Z19 vyžaduje nezbytnou úpravu a jasné deklarování přijatelných limitů a funkčního využití tohoto
území tak, aby obec Zdiby nemusela do budoucna opakovaně
řešit náročná, nákladná a zdlouhavá řízení při ochraně svého
území před nepřiměřenými stavebními záměry. Je nezbytné
proto regulovat plochu Z19 tak, aby byly skutečně naplněny
základní zásady územního plánování, ale i hlavní principy
PÚR, a to tím spíše, že toto území se již v danou chvíli nachází na hranici svých limitů či v některých aspektech tyto limity již jednoznačně překračuje.
V průběhu probíhajícího řízení EIA záměru GOODMAN
ZDIBY LOGISTICS CENTRE bylo jednoznačně prokázáno,
že předmětné území je již dnes dopravně velmi přetížené.
Jasným limitem této plochy Z19 je nadlimitní zatížení přilehlých obytných území hlukem a imisemi, nedostatečná retenční schopnost této plochy, která při nadměrném zpevnění
nepropustnými plochami může znamenat hrozbu pro níže položenou obec Zdiby, výrazná hrozba negativního vlivu nepřiměřené výstavby pro krajinný ráz a v neposlední řadě blízkost kulturních památek, které mají být dle ÚP obce Zdiby
dominantou obce. Zkušenosti z probíhajícího řízení EIA rovněž prokázaly, že ochranu kulturních hodnot a dominant v
území obce Zdiby je třeba zajistit také regulací přípustné výšky staveb na ploše Z19. V tomto ohledu by měl být jednoznačně přehodnocen i regulativ výškový.
S tím koresponduje také zásada ochrany krajinného rázu, kterou doplňuje sám zhotovitel ÚPD, když stanoví, že ve vztahu
k ochraně a rozvoji kulturního dědictví je třeba „snižovat intenzitu využití ploch a výškovou hladinu zástavby od centra
směrem k okrajům urbanizovaného území ve smyslu plynulého přechodu urbanizovaných ploch do volné krajiny“. S touto zásadou zhotovitele ÚPD lze jednoznačně souhlasit a v jejím kontextu je zcela nezbytné vyhodnotit i plochu Z19, která
se nachází jednak na okraji urbanizovaného území (s potřebou snížit intenzitu využití ploch a výškovou hladinu zástavby), ale ještě zásadněji je třeba uvést, že současně se jedná o
plochu, která se nachází v původním historickém centru obce
Zdiby s možným výrazně negativním dopadem nejen na krajinný ráz, ale i na kulturní památky v daném místě. V kombinaci těchto dvou základních charakteristik dotčeného místa je
zřejmé, že plocha Z19 vyžaduje skutečně detailní prověření,
vyhodnocení a výškovou i prostorovou regulaci a nejen formalistický či účelově a v rozporu s veřejnoprávním zájmem
motivovaný přístup ve prospěch soukromého investora či
vlastníka.
Žádoucí je také úprava funkčního využití území tak, aby příslušný stavební záměr byl spojen s nižšími nároky na dopravní obsluhu této plochy. Taková úprava bude odpovídat jasným požadavkům Programu snižování emisí Středočeského
kraje a Integrovaného krajského programu ke zlepšení kvality
ovzduší Středočeského kraje, kde je kladen důraz na opatření
ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy.
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
Vhodná a únosná regulace a úprava funkčního využití plochy
Z19 může významně přispět k naplnění těchto požadavků a
tím celkově přispět k dodržení závazků, které má Česká republika v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do
ovzduší. Lokalita, kde se nachází plocha Z19 je velmi dopravně přetížená a právem patří mezi oblasti, na které cílí
tento program Středočeského kraje.
Je třeba zdůraznit, že cílem řádného prověření a nastavení regulativ plochy Z19 není úplné vyloučení výstavby (ani výstavby na základě vydaného územního rozhodnutí pro záměr
Areál Mazda Zdiby). Změna regulativ plochy Z19 ÚP obce
Zdiby se nevztahuje na vydané územní rozhodnutí a není s
nimi spojeno žádné riziko náhrady škody tak, jak uvádí právní analýza renomované advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti ze dne 26. 1. 2018 (viz Příloha č. 2).
Závěrem proto apelujeme na řádné prověření a vyhodnocení
plochy Z19, jakož i nastavení předmětných regulativů tak,
aby v souladu s PÚR byly respektovány a skutečně věcně naplňovány (nikoliv pouze uváděny) republikové priority
územního plánování, stanovené k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a
současně, aby byla velmi citlivě zohledněna přilehlá obytná
zástavba a blízké kulturní nemovité památky se zachováním
nenarušených charakteristických znaků obrazu obce s jejími
hlavními historickými stavebními dominantami.
Navržené znění regulativ pro plochu Z19:
Požadavek na změnu:
– maximální podíl zastavění pozemními stavbami, tj. budovami a ostatními zastavěnými a zpevněnými plochami, vzhledem k celkové ploše pozemku – 50 % za současné podmínky členitosti výstavby k naplnění dále uvedeného požadavku přiměřeného hmotového rozsahu staveb, situování staveb do severní části plochy Z19;
– maximální výška jednotlivých staveb budov a zařízení nad
rostlým terénem – 9 m;
– minimální podíl zeleně, a to přednostně dřevin, vzhledem k
celkové ploše pozemku – 40 %, zeleň v rámci plochy Z19
situovat zejména podél jižní a západní hranice plochy s
tím, že součástí této zeleně nebudou zatravňovací dlaždice,
popínavá zeleň ani zelené plochy na střeše staveb;
– zástavba plochy Z19 musí mít hmotový rozsah, tj. prostorovou skladbu a velikost zastavěné plochy jednotlivých
staveb, přiměřený vůči okolní zástavbě na území obce Zdiby;
– stavby umísťované na plochu Z19 musí být zcela pohledově
dřevinami odděleny od areálu Zdibského zámku a kostela
Povýšení sv. Kříže.
Navržené vymezení zastavitelné plochy Z19:
S přihlédnutím k bezprostřední blízkosti obytných území k
ploše Z19 je jednoznačně žádoucí, aby plocha Z19 byla vymezena jako zastavitelná plocha OM – občanské vybavení –
komerční zařízení malá a střední, kdy vliv činnosti na těchto
plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední
plochy nad přípustné normy pro obytné zóny, na rozdíl od
zastavitelných ploch OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, která mají vysoké nároky na dopravní
obsluhu, čímž jsou do této obytné a dopravně přetížené lokality zásadně nevhodné.
Příloha č. 1: Posudek na krajinný ráz Ing. Pešičkové, autorizované krajinářské architektky ze dne 3. 1. 2018
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Příloha č. 2: Právní analýza AK Frank Bold k rizikům náhrady škody při změně ÚP obce ze dne 26. 1. 2018
Příloha č. 3: Geodetické posouzení umístění vizualizované
stavby dle výškového regulativu ÚP (na ploše Z19) Ing. Poláka ze dne 20. 12. 2017
Připomínka č. 2 k ploše Z67 (popis a případné zdůvodnění
podávané připomínky, návrh)
Zásadně nesouhlasíme s vymezením plochy Z67 na půdě 1.
tř. bonity k deklarovanému účelu.
Odůvodnění:
Změna č. 1 ÚP obce Zdiby nově vymezuje plochu Z67 jako
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.
Jedná se o plochu o výměře 40.187 m2, která se nachází na zemědělské půdě 1. tř. bonity. Veřejný zájem je irelevantně,
účelově a obecně nekonkrétně odůvodněn vybudováním
sběrného dvora. Plocha standardního sběrného dvora však
představuje výměru v rozsahu 1.000 až max. do 5.000 m2
plochy. Pro srovnání je možno využít informací o sběrných
dvorech a jejich velikostech dislokovaných na území městských částí hl. m. Prahy, kdy počet obyvatel mnoha těchto
městských částí hl. m. Prahy výrazně překračuje počet obyvatel obce Zdiby, případně lze provést komparaci s ostatními
přilehlými či obdobnými obcemi. Současně pak není ani jakkoli doloženo, zda deklarovaný údajný „veřejný zájem“ je ve
svém vzniku opodstatněný a zda se skutečně podaří naplnit a
odůvodňuje tak vynětí této nejkvalitnější půdy ze ZPF za situace, kdy předmětný pozemek není ani vůbec ve vlastnictví
obce Zdiby, ale soukromého vlastníka. V obci Zdiby existuje
řada nezastavěných stavebních pozemků, přičemž v návrhu
změny č. 1 ÚP obce Zdiby není zdůvodněno, proč nelze k deklarované občanské vybavenosti obce využít jiný pozemek
odpovídající výměry, kde by nedošlo k tak výraznému záboru
vysoce chráněné zemědělské půdy. Současně je primárně
zákonnou povinností každé obce zajistit ať již samostatně
či ve spolupráci s okolními obcemi pro své občany sběrný
dvůr. V daném případě tak však lze učinit ve spolupráci s
obcí Klecany, kde bude v tomto roce na základě získaných
dotací vybudován kapacitní sběrný dvůr, ve vztahu, k němuž
byla vedením města Klecany deklarována event. možnost využití i pro okolní obce.
Nastavení přípustných funkcí naopak zavdává důvodné obavy z ohrožení veřejného zájmu, když připouští, navíc velmi
obecně definovanou, funkci „nakládání s odpady“, a to na
ploše přes 40.000 m2 což svědčí spíše o budoucím a v tomto
okamžiku „skrytém“ vedlejším zájmu a úmyslu vlastníka či
investora bez ohledu na ostatní občany a okolní lokality. Tuto „podrobněji nedefinovanou“ funkci, navíc v tomto
rozsahu, považujeme na všech plochách OM za nepřijatelnou
a požadujeme její jasné odmítnutí! Pokud nebude výslovně
stanoveno, že nakládání s jasně definovanými a vymezenými
odpady je funkcí vyhrazenou pouze pro provozování obcí
Zdiby, nabízí se na této ploše 1. tř. bonity ochrany ZPF možnost podnikání s de facto téměř jakýmikoli odpady (případně
i při dalším budoucím možném a doposud neuvedeném záměru či budoucí změně účelu užívání) s přímými důsledky a
možnou (ne-li již zjevnou) zátěží přímo pro obec Zdiby, se
kterou se potýkají např. obec Drasty či obec Kozomín. Za
současného nastavení přípustných funkcí je údajný veřejný
zájem velmi diskutabilní (a dle důvodné domněnky a okolností uveden spíše účelově) a nemůže reálně a relevantně přesáhnout skutečný veřejný zájem na ochraně ZPF, který by

Připomínka č. 2 akceptována.
Využití zastavitelné plochy lokality Z67,
stanovené návrhem Změny č. 1 pro občanské vybavení jako plocha OM – občanské vybavení – komerční zařízení
malá a střední, bude změněno na plochu TI – technická infrastruktura, a z
důvodu odlišení od ostatních ploch TI
vymezených v ÚP Zdib či návrhu Změny č. 1, bude tato plocha označena indexem 1 ve tvaru „TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr“ pro zdůraznění deklarace veřejného zájmu na využití zastavitelné plochy Z67 pouze pro
sběrný dvůr – viz Pokyny (bod SJ-I*4).

– 23 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
měl jednoznačně převyšovat nad ekonomickými zájmy soukromoprávních subjektů.
Za další nepřípustnou funkci považujeme nekonkrétně a
obecně uvedenou „drobnou skladovací činnost“, která je v
obci Zdiby a jejími občany dlouhodobě a po dosavadních
zkušenostech vnímána výrazně negativně, přičemž takováto
činnost je vždy nepopiratelně spojena s další dopravní zátěží. Navíc obsah pojmu a rozsah „drobné skladovací činnosti“ není v ÚP nikde definován. Požadujeme odmítnutí této
funkce, která navíc neprokazuje žádný veřejný zájem také i
pro její nekonkrétnost (zjevnou nejasnost při vymezení jejího
obsahu včetně možného rozsahu). Za „drobnou skladovací
činnost“ může každý provozovatel označit něco jiného, zejména s ohledem na své potřeby a velikost podnikatelského
subjektu. Jinak bude bezesporu vnímán obsah tohoto pojmu
malým živnostníkem a jinak nadnárodní korporací.
Bez jasné koncepce dalšího rozvoje území a jasného vymezení obsahu užívaných pojmů nelze zodpovědně realizovat
blíže nedefinované a veřejné kontrole nepodrobené záměry ať již soukromoprávního či veřejnoprávního subjektu.
Chybí regulativ výšky staveb na ploše Z67.
S ohledem na zásadu krajinného rázu, uvedenou v návrhu
změny č. 1 ÚP obce Zdiby „snižovat intenzitu využití ploch a
výškovou hladinu zástavby od centra směrem k okrajům urbanizovaného území ve smyslu plynulého přechodu urbanizovaných ploch do volné krajiny“ a „nenarušit krajinné horizonty a celkový obraz v krajině“, lze považovat umístění zastavitelné plochy Z67 na horizontu obce za nevhodnou a navrhujeme buď její úplné odmítnutí, příp. výraznou minimalizaci plochy odpovídající prostorovým požadavkům pro umístění sběrného dvoru a jasné vymezení či omezení umisťovaného odpadu a řádné odůvodnění deklarovaného „veřejného
zájmu“. Nelze pak opomínat ani fakt, že obec Zdiby se nachází pod horizontem ploch, na nichž mají investoři dlouhodobě zájem stavět různé haly, sklady, případně ukládat blíže
neurčený odpad, jako v tomto případě.
Připomínka č. 3 (popis a případné zdůvodnění podávané připomínky, návrh)
Označení plochy v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib, které se týká
připomínka č. 3:
Obec Zdiby, plocha Z18, DS II/608
Připomínka: Namítáme absenci VPS – tramvaj do Zdib.
V návrhu změny č. 1 ÚP není v rozporu se zájmy Středočeského kraje a jeho krajského úřadu, obce Zdiby a přilehlých
obcí a v neposlední řadě hl. m. Prahy zanesena a jakkoli zohledněna dlouhodobě deklarovaná a plánovaná veřejně prospěšná stavba tramvajové linky, která může ovlivnit využití
plochy Z18 (potažmo i Z19); změna OM na OK u plochy
Z18 není pak jakkoli řádně zdůvodněna. Navrhujeme návrh
změny č. 1 aktualizovat podle posledních informací pořizovatele a zakreslit navrhované vedení tramvajové tratě z Kobylis přes Zdiby coby stavbu veřejně prospěšnou, a to včetně
případné vozovny, smyčky a záchytného parkoviště. Navrhujeme neupravovat funkční využití plochy Z18 dříve, než bude
zřejmé, jaké požadavky ze stavby tramvajové linky na plochu
Z18 vyplývají.
Odůvodnění:
Změna č. 1 ÚP Zdiby nezahrnuje ani jakkoli nezohledňuje
budoucí veřejně prospěšnou stavbu, kterou nová tramvajová trat' bezesporu je. Podmínkou realizace je právě její zanesení do ÚP obcí, kterými daná trať bude procházet. Jedná se
o veřejně prospěšnou stavbu, která pomůže k výraznému cel-

Připomínka č. 3 neakceptována.
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
Zdib je záležitostí nadmístního
významu, která není vymezena v ZÚR
Středočeského kraje, a to ani v rámci
její 2. aktualizace. Zpráva o uplatňování ÚP Zdib neuvádí v pokynech pro
zpracování návrhu Změny č. 1, které
jsou její součástí, žádný požadavek týkající se tramvajové trati do Zdib. Vymezení územní rezervy pro tramvajovou
trať Praha-Kobylisy – Zdiby je předčasné a nedůvodné, zvláště když bude
trasovaná ve stávající ploše dopravní
infrastruktury – silniční mající dostatečné prostorové parametry.
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POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
kovému zklidnění automobilové dopravy a preferenci veřejné
hromadné dopravy, jež je v místě tak znečištěném a dopravně
zatíženém více než žádoucí. Situace je s ohledem na možnost
parkování vozidel obyvatel Středočeského kraje na území hl.
m. Prahy a v jeho okrajových městských částech kritická a
bude se velmi pravděpodobně nadále jen zhoršovat, neboť
vytěsnění automobilové dopravy z hlavního města Prahy je
dlouhodobým cílem. Zavedení tramvajové tratě a vybudování
záchytného parkoviště by tak zcela jednoznačně bylo veřejnosti prospěšné. Zanesení tramvajové trati do ÚP by mělo být
provedeno na znamení zájmu tuto problematiku skutečně řešit, a nejen ji pouze obecně a bez realizace dalších kroků proklamovat.
K projektu tramvajové trati uvádíme a důrazně upozorňujeme
na ze strany odpovědných osob doposud opomíjený fakt, že
existuje zpracovaný a Krajskému úřadu Středočeského kraje
předaný projekt tramvaje, a že tento není změnou ÚP ani jeho zpracovatelem či pořizovatelem s tímto Krajským úřadem
Středočeského kraje zjevně koordinován. Tím, že by navrhovaná změna ÚP byla přijata bez vymezení tramvajové
tratě, dojde k faktickému znemožnění realizace záměru
Středočeského kraje směřujícího mimo jiné k zajištění dopravní obslužnosti a ochraně obyvatel dotčených obcí
před emisním zatížením.
Připomínka č. 4 (popis a případné zdůvodnění podávané připomínky, návrh)
Označení plochy v návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby, které
se týká připomínka č. 4: Obec Zdiby, Z51a, Z51b a Z52,
etapizace
Připomínka:
S novým rozčleněním zastavitelných ploch, na něž se vztahuje etapizace a s výjimkami pro plochy Z51a, Z51b a Z52 vyslovujeme nesouhlas.
Výjimka pro plochy Z51a, Z51b a Z52 (fialová), kde podmínkou už není výstavba „Nové Průběžné“, ale provedení
úprav ulice Průběžné (včetně křižovatek) zajišťujících zvýšení její kapacity dle následně zpracované podrobnější dokumentace (včetně dopravně – kapacitního posouzení) není
odůvodněná.
Odůvodnění:
a) ÚP z 12/2006, str. 24 – Technická a provozní kultivace
sledované komunikace je vázána na dořešení celého uličního prostoru s tím, že komunikace nebude dále exponována
vlivem dalšího rozvoje obce. Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce významně narostl a vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z
hlediska dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu
situaci ještě zhoršovat. Jinak požadujeme podat zdůvodnění proč výjimka a proč právě jen pro tyto plochy.
b) Provozem těžké stavební techniky (průběh výstavby) dochází k praskání zdí domů přilehlých ke komunikaci v ulici
Průběžná. V minulosti to bylo již předmětem stížností občanů a obec to musela řešit za účasti statika s tím, že provoz těžké techniky byl omezen. Kdo by nesl náklady za
způsobené škody a věci s tím spojené?
c) Současná dopravní situace na komunikaci Ke Zdibsku a
denní kolony vozidel, které se na ní tvoří, způsobuje odklon vozidel směřujících do Prahy přes Klecany a následně navyšují počet vozidel projíždějících obcí Zdiby po ulici Průběžná. Na ulici Průběžná již nyní dochází k překračování kapacity dané komunikace a následné tvorbě kolon

Připomínka č. 4 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
v obci. Obyvatelé z místních částí Holosmetky, Brnky, Zlatý Kopec jen obtížně v dopravní špičce najíždějí na Průběžnou. V kritických místech není možné tuto komunikaci
nijak zkapacitnit a dané křižovatky upravit. Jako zásadní a
bezpodmínečně nutnou podmínkou je nejdříve provést navrhované úpravy dopravní sítě, do té doby by se neměla
povolit další výstavba, u které se předpokládá vyvolaná dopravní zátěž na křižovatky Průběžná – Formanská, Průběžná – Topolová a Průběžná – Pražská.
d) Hodnota minimální rezervy na Pražská – Průběžná navíc
na str. 35 neodpovídá uvedenému omezení rezervy. Pokud
by omezení rezervy bylo 10 % (4. sloupec), pak by hodnota
minimální rezervy měla být 290 a ne 310, jak je uvedeno v
tabulce (5. sloupec). Tak, jak je uvedeno, odpovídá rezervě
pouze maximálně 6 %. V počtu obytných jednotek by pak
tedy nemělo být 160, ale 145, tj. o 15 domů méně. Vzhledem k dopravní vytíženosti komunikace Průběžná považujeme za bezpodmínečně nutné se této nejasnosti detailně
věnovat, prověřit ji a relevantně ji zdůvodnit.
e) Zbývající rezervy po výstavbě se navíc na křižovatkách z
bodu b) jeví jako kritické. Na křižovatce Průběžná – Formanská by to realizaci plánované výstavby bylo pouze 7
%, na křižovatce Průběžná – Topolová dokonce pouze
1 %. Při výpočtech se uvažují pouze 2 jízdy na obytnou
jednotku ve špičce a jeden dům se počítá jenom jako jedna
obytná jednotka, v praxi to však může být i více, jak se
mnohdy ukazuje. Z tohoto hlediska nastavuje navržený ÚP
pouze zcela minimální rezervy, tj. ponechává opravdu
prakticky to nejnutnější minimum, a to za blíže nedoloženého předpokladu, že dopravní úpravy budou mít požadovaný efekt. Skutečný efekt lze zjistit až za provozu. Pokud
by byl předpokládanému efekt dopravních úprav z nějakého důvodu nižší, dopravní síť obce by byla nedostatečná.
Vzhledem k expanzivní výstavbě v širších oblastech a nedostatečnosti širší dopravní sítě se jeví stanovení a čerpání
minimálních rezerv za nevhodné.
Připomínka č. 5 – Podnět k řádnému přezkumu podkladů,
skutečností a faktického stavu, včetně jejich materiální a
věcné stránky a jejich správnosti.
Tyto další jednotlivé připomínky se dotýkají navrhované
změny č. 1 ÚP, potažmo samotného ÚP jakožto celků de facto i de iure a poukazují na další jejich možné rozpory s platnými právními předpisy, případná pochybení odpovědných
osob a další závažné nedostatky, kterými je odpovědným osobám důrazně doporučováno se zabývat, a to i z důvodů předejití budoucího možného vyvozování případné odpovědnosti jak v rovině občanskoprávní, tak i případně trestněprávní
jak volených orgánů, tak i jiných osob, a to i ve vztahu k
možným škodám, nesprávnému úřednímu postupu, plnění
povinností při správě cizího majetku, zneužití pravomoci
úřední osoby, poškozování cizích práv apod. bez ohledu na
to, zda úmyslně či z nedbalosti.
A) SEA postihuje selektivně pouze část předmětu změny a
neposuzuje ji
v celém rozsahu této změny.
Odůvodnění:
Vyhodnocení vlivů navržené změny č. 1 ÚP Zdib na udržitelný rozvoj území, zpracované firmou ECODIS s.r.o., účelově
vybralo ze zákonů, strategií a koncepcí, s jejichž podmínkami je třeba záměr porovnat, jen taková ustanovení, která nepoukazují na nejhrubší nesoulady se zásadami tam
obsaženými, s veřejnými zájmy a zájmy obyvatel samot-

Připomínka č. 5 – závěry uvedeny níže.

Připomínka č. 5A akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Dr. Ing.
Romanem Kovářem, odpovědným řešitelem „Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí podle
přílohy stavebního zákona“, tzv. „vyhodnocení SEA“, resp. „Vyhodnocení
vlivů návrhu změny č. 1 ÚP Zdib na
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Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
ných Zdib, a to přesto, že je to jinak dílo značně rozsáhlé a
pozornost čtenáře záměrně „ukolébávající“. Snáze se tak v
textu ztratí zjevná bagatelizace (otázkou je, zda úmyslná či
nikoli) mnohých vlivů na životní prostředí, krajinu a přírodu
i zdraví obyvatel.
Těmi jsou zejména:
a) velké zábory ZPF vč. záborů nejkvalitnějších pozemků s
černozemí,
b) hodnocení hluku z letadel přistávajících na Ruzyni a z dálnice D8 zvlášť, namísto souhrnně,
c) ignorování hluku z budoucího komerčního letiště, uvažovaného namísto podnikového (Aero) ve Vodochodech,
d) ignorování další dopravní zátěže obsluhou nově zastavěných ploch, a tím i nárůstu hluku i emisí škodlivin do
ovzduší,
e) nárůst ploch střech a zpevněných ploch komunikací a provozních prostranství, které způsobí daleko rychlejší odtok
srážkových vod a snížené zasakování, což zvýší přívalové
průtoky v potocích směřujících do Vltavy, ale také sníží
zasakování do spodních vod a omezí místní zdroje vody,
jako jsou studny, potažmo další zdroje podzemních vod,
f) rozpor se zásadou nedopustit srůstání sídel a likvidaci přírodních proluk mezi sídly v zástavbě se zachovaným přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, což současně
mění krajinný ráz,
g) snížení biodiverzity v území města zástavbou dosud neudržovaných, „divokých“ ploch, ač je to pochybně vydáváno
za klad – dokonce za kultivaci prostředí,
h) podcenění negativního psychologického působení změn,
zejména zhušťování zástavby na úkor přírodního a nezastavěného území, na duševní stav a zdraví obyvatel, nerespektování měřítka stávající historické zástavby obce a staveb
na dotyku s novými halami, včetně kulturních památek,
další ničení veduty obce,
i) namísto žádoucího zastavení trendu obestavování Prahy
sklady, logistickými a dopravními centry, a naopak potřeby
utvoření zeleného pásu a zelených klínů do její zástavby se
tak dále rozšiřuje „urbánní poušť“ kolem Prahy a znehodnocují se tím obytné a rekreační kvality obce Zdiby,
j) ignorování v samotném ÚP plánovaného a předpokládaného rozrůstání obytné zástavby a míst k tornu určených, a to
včetně možných a budoucích dopadů na ně.
To vše jsou výrazně negativní vlivy řešení navrhovaného či
nedostatečně prověřeného změnou č. 1 ÚP obce Zdiby, na
které právem poukazují pouze aktivní obyvatelé obce, ale nikoliv dokumenty k tomu určené.
Z vyhodnocení SEA je také zřejmé, že jsou bagatelizovány
nebo ignorovány připomínky dotčených občanů, a dokonce
orgánů státní správy. Poznámky „vzato na vědomí“ nevypovídají nijak o tom, zda je připomínce či námitce vyhověno,
nebo ne, a jak se navrhují řešit případné rozpory. Proto by
změna ani její SEA neměly být akceptovány, dokud nebudou nedostatky obou dokumentů odstraněny.
B) Pořizovatel ÚPD je ve střetu zájmů.
B.1) To, že obec uzavře smlouvu s kvalifikovanou osobou
ke zpracování ÚPD, ji nezbavuje odpovědnosti za dodržení zákonem stanovených zásad a pravidel zpracování.
Podle stavebního zákona je totiž pořizovatelem, a tedy i
osobou odpovědnou za zákonnost pořízení ÚP, vždy obec,
a to i v případě, že dokumentaci pro ni pořizuje tzv. létající pořizovatel.

udržitelný rozvoj území“, který v textu
vyhodnocení SEA uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř.
uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel
takto koná z důvodu, že není odborně
nadán si udělat úsudek a učinit závěr
o připomínce, která se úzce týká výsledku specializované činnosti, vyhodnocení
SEA, jehož zpracovatelem může být
pouze osoba k tomu oprávněná podle §
19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, tj. fyzická
osoba, která je držitelem autorizace v
oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, a je podle § 19 odst. 2 zákona č.
100/2001 Sb., povinna zpracovat vyhodnocení SEA odborně, objektivně a v
plném rozsahu, s dodržením stanovených náležitostí – viz Pokyny (bod
SJ-V*4).

5B) Připomínka neakceptována.
Pořizovatelem je podle § 2 odst. 2 písm.
a) stavebního zákona příslušný obecní
úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro
místní rozvoj nebo Ministerstvo obrany,
který pořizuje územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci,
vymezení zastavěného území nebo politiku územního rozvoje. V kontexu se zá-
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
Úkolem obce je především podle § 18 odst. 3 stavebního zákona koordinovat soukromé a veřejné záměry změn území a
konkretizovat ochranu veřejných zájmů.
Podle § 18 odst. 4 stavebního zákona platí, že „Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné
plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru využití zastavěného území.“.
Z logiky věci pak veřejný zájem na správném vymezení
území (potažmo stanovení účelu a podoby jeho využití)
pak těžko může provést osoba, která zároveň zastupuje
majitele pozemku, který má být změnou ÚP dotčen. Takový pořizovatel je zjevně v konfliktu zájmů, jeho počínání
je zjevně v rozporu s požadavkem odborné péče a profesionální etiky. Je pak také opomíjena zásadní skutečnost,
že jeho činnosti jsou hrazeny z veřejného rozpočtu a současně pobírá finanční úhradu od soukromého subjektu, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy občanů obce. Takové
jednání je v rozporu se zákonnou povinností zástupců obce vynakládat veřejné prostředky účelně a hospodárně.
B.2) ÚPD a ÚP byly schvalované v roce 2006, následně v r.
2010 a současný návrh změny č. 1 ÚP připravuje pro obec
Zdiby PRISVICH s.r.o., IČO 27101053, zastoupená Ing. Ladislavem Vichem, nar. 7. 12. 1952 (s obcí spolupracující
údajně již od roku 2004 doposud.
Po uzavření smlouvy se ukázalo, že Ing. Ladislav Vich vykonává prostřednictvím společnosti PRISVICH s.r.o. související činnost i pro společnost AUTO PALACE PRAHA, k.s.,
která vlastní v obci Zdiby velmi rozsáhlé pozemky pro komerční využití (pozemky dotčené plánovanou výstavbou
sporných hal). V rámci tohoto zastoupení bylo, mimo jiné,
periodicky žádáno pro společnost AUTO PALACE PRAHA,
k.s. o prodloužení územního rozhodnutí na výstavbu „Areálu
Mazda-Zdiby“. K započetí stavby však dosud nedošlo. Dokumenty, které se vážou k vydání předmětného územního rozhodnutí a prodlužování jeho platnosti, dokládají dlouhodobost této spolupráce.
Na základě doložitelných skutečností, že Ing. Ladislav Vich
v období měsíce ledna a února roku 2015 (konkrétně 22. 1.
2015 a 24. 2. 2015) intenzívně osobně jednal s obcí Zdiby ve
věci pořízení změny č. 1 ÚP obce Zdiby, je třeba současně
uvést, že v té samé době, konkrétně dne 29. 1. 2015 podal
Ing. Ladislav Vich coby jednatel společnosti PRISVICH,
s.r.o. v zastoupení svého klienta společnosti AUTO PALACE PRAHA, k.s., žádost o prodloužení platnosti územního
rozhodnutí (ačkoliv toto bylo platné do 28. 6. 2015). Konal
tak zcela evidentně v době, kdy věděl, že bude prostřednictvím společnosti PRISVICH s.r.o. výkonným pořizovatelem
Zprávy a změny č. 1 ÚP obce Zdiby. Z výše uvedeného je patrné, že Ing. Ladislav Vich si musel být vědom toho, že je
ve střetu zájmů!
Zdálo se, že předčasná žádost o prodloužení územního rozhodnutí ze dne 29. 1. 2015 neměla žádný praktický důvod.
Dne 10. 6. 2015 však společnost AUTO PALACE PRAHA
k.s., požádala jako žadatel o změnu ÚP č. 206 u pořizovatele
Změny č. 1 ÚP o změnu regulativů (zvýšení maximálního %
zastavění ploch vzhledem k celkové ploše pozemku z 50 %

konem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že Obecní úřad Zdiby, jako příslušný pořizovatel návrhu Změny č. 1
ÚP Zdib, nemůže být ve střetu zájmů.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
na 70 % a zvýšení maximální výšky stavby nad rostlým terénem z 13 m na 17 m). Výkonný pořizovatel uvedenému návrhu vyhověl a doporučil jej k prověření v rámci plánované
Změny č. 1 ÚP. Na základě nesouhlasu občanů, však zastupitelé tuto žádost odmítli!
Důvody pro změny regulativů v uvedeném území vyšly najevo již na jaře roku 2016. V té době se občané obce Zdiby
pouze díky zásahu jednoho z místních spolků dozvěděli o
plánované výstavbě plošně rozsáhlých skladovacích hal a logistického areálu (o celkové výměře cca 16 ha) společností
Goodman Czech Republic s.r.o. (dále jen „společnost Goodman“). V přímé souvislosti s tímto zjištěním vyšel najevo i
záměr společnosti AUTO PALACE PRAHA, k.s. prodat
předmětné pozemky společnosti Goodman pro výstavbu těchto rozsáhlých logistických a výrobních hal v obci Zdiby, a to
v bezprostřední blízkosti historického jádra obce, tj. vedle
zámku, hřbitova a pouhých 25 m od nejbližšího RD.
Z výše uvedeného vyplývá, že Ing. Ladislav Vich zcela prokazatelně věděl, že se na území obce Zdiby budou provádět
změny ÚPD, neboť se na nich jako držitel osvědčení MV ČR
o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování osobně
sám podílel. Současně však ve stejné době spolupracoval
prostřednictvím společnosti PRISVICH s.r.o. se společností
AUTO PALACE PRAHA, k. s. (žadatelem o změnu ÚP č.
206). Měl tedy dostatek času na to, aby získal výhody pro
AUTO PALACE PRAHA, k. s. navzdory tomu, že takové výhody, jak se již nyní ukazuje, jsou v přímém a zásadním rozporu se zájmy obce Zdiby. Zdá se být zjevné, že motivací k
takovému počínání musel být osobní zájem Ing. Vicha na
zvýhodnění podnikatelského subjektu společnosti AUTO
PALACE PRAHA, k.s. oproti veřejným zájmům občanů obce Zdiby. Jsme přesvědčeni o tom, že se Ing. Vich výkonem
neslučitelných závazků a aktivit vystavil jednoznačnému
střetu zájmů. Předcházení střetu zájmů je přitom podle judikatury Ústavního soudu ČR, jakož i Nejvyššího správního
soudu ČR jednou ze základních zásad transparentnosti.
Vznikají tak více než závažná podezření na porušování zákona, právními předpisy uložených povinností, účelovosti
navrhovaných změn a jednání, dále pak také důvodná pochybnost o kvalitě zpracování návrhů změn a kvalitě podkladů, kdy je zjevně odpovědnými osobami postupováno
mimo jiné i za finanční prostředky z veřejného rozpočtu
obce proti zájmům této obce.
Závěr
Každý zastupitel, případně radní, jakožto zástupce obecní
samosprávy s rozhodovací pravomocí (vztahuje se i na zaměstnance s rozhodovací pravomocí) je povinen pro to,
aby mohl kvalifikovaně a zodpovědně, bez závažných důsledků pro jeho osobu, rozhodovat o věcech veřejné správy a jemu svěřených, se řádně seznámit s projednávanou
věcí a jemu předkládanými materiály, námitkami, výhradami či připomínkami občanů případně odborně znalých
osob, dotčených subjektů atd. Je pak současně povinen v
případě pochybností či nejasností zajistit si další relevantní podklady a informace, případně odborné či oponentní
posudky apod. Pokud tak neučiní a o věci rozhodne bez
znalosti této věci a všech souvislostí (a způsobí tím např.
škodu či jinou újmu), lze vůči němu vyvozovat odpovědnost přinejmenším z důvodu zanedbání jeho povinností
(ať již z nedbalosti či úmyslně), a to jak v rovině občanskoprávní, tak i v rovině trestněprávní. Důsledky nedodržování výše uvedeného ze strany těchto osob pak řeší již
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
dlouhodobě ustálená judikatura s rozsudky směřujícími
velmi často v neprospěch těchto osob (volených).
Z uvedených důvodů je pak výhradně věcí a odpovědností
každého jednoho člena zastupitelstva samostatně, jak bude ve věcech jemu předkládaných postupovat a následně
rozhodovat, tedy, zda řádně a zodpovědně splní či nesplní
jemu právními předpisy uloženou povinnost, se všemi důsledky z toho pro něj vyplývajícími.
Otevřeno o 106, z.s.,
IČO 03597041,
Javorová 1727/6,
182 00 Praha 8
(čj. 36a; D 9. 2. 2018;
čj. 554/2018)

Připomínky spolku Otevřeno o 106, z.s. k návrhu změny č.
1 ÚP Zdib
Podáváme níže uvedené připomínky ke změně č. 1 ÚP Zdib,
který byl v průběhu ledna a února předmětem společného
jednání ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
Řada z námi připomínkovaných změn jsou nesystémové jednotlivosti, upozorňujeme proto, že mnohem vhodnějším postupem než změna ÚP, je pro komplexní řešení velkého
množství požadavků a problémů pořízení nového ÚP s novou
a soudržnou základní koncepcí rozvoje území.
1) Úprava etapizace
Nesouhlasíme s vypuštěním podmíněnosti zástavby v zastavitelných plochách Z50, Z51 a P5 realizací komunikace
„Nová průběžná“ a požadujeme, aby byla zástavba v těchto plochách nadále podmíněna realizací celé komunikace
„Nová průběžná“ tedy zároveň veřejně prospěšnými stavbami WD5 i WD6.
Odůvodnění
Dohromady mají plochy Z50, Z51 a P5 rozlohu cca 7 ha, tj.
asi 60 až 80 nových rodinných domů. Doprava generovaná
touto zástavbou bude Změnou č. 1 ÚP Zdib připuštěna na
stávající komunikační síť obce, konkrétně především ul. Průběžnou, tedy okolo budov základní a mateřské školy. Generovanou dopravu však nepředstavuje pouze osobní doprava obsluhující rodinné domy, ale taktéž těžká technika při
výstavbě. To je problematické vzhledem k tomu, že již v minulosti nastaly problémy s narušením statiky objektů okolo
ul. Průběžná dopravou.
Změna tak na úkor obyvatel z okolí ul. Průběžná zhodnocuje
pro vlastníky předmětné plochy, aniž přináší cokoli pozitivního z pohledu veřejného zájmu. Při odsouhlasení takto významného rozvojového projektu by mělo být standardem, že
obec jedná s majiteli dotčených nemovitostí o jejich příspěvku na investice do veřejného vybavení obce. Ať už jde o
školská zařízení, veřejná prostranství, nebo se v tomto případě jasně nabízí investice do úprav ulice Průběžná. Majitelům
nemovitostí je na základě této změny umožněno generovat
vysoký zisk na základě výstavby na jejich pozemcích. Noví
obyvatelé budou následně využívat obecní veřejné vybavení,
je tak zcela přirozené, aby byla ze strany obce vymezení takto
rozsáhlé zastavitelné plochy podmíněno příspěvkem na obecní investice.
2) Převody pozemků z ploch pro rekreaci na plochy pro
bydlení a legalizace neoprávněného zvětšení zahrad
Nesouhlasíme, aby Změnou č. 1 bylo legalizováno neoprávněné rozšíření zahrad rodinných domů na zemědělské
pozemky na níže vyznačených pozemcích na Zlatém kopci.
(vyznačení pozemků viz podání)
Nesouhlasíme s převodem níže černě označených pozemků
z ploch RI pro rodinnou rekreaci do ploch BI pro bydlení
v rodinných domech. (vyznačení pozemků viz podání)
Odůvodnění

1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).

2) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
Tyto úpravy posilují rezidenční funkci v území, na němž je
přitom výstavba podmíněna vybudováním nové příjezdové
komunikace Nová Průběžná. Přitom na plochách nově zařazených do režimu BI – bydlení v rodinných domech podmínka etapizace schází. Jedná se jak o neférové řešení v rámci lokality, tak o opatření nesystémové, odporující smyslu etapizace.
Pokud už by bylo nutné k takové změně režimu ploch přistoupit, mělo by jít o přestavbové plochy, stejně tak podmíněné etapizací. V zásadě ale nelze tyto dílčí úpravy považovat za vhodné, postupně – de facto „salámovou metodou“ –
se přeměňuje rekreační charakter lokality na standardní rezidenční lokalitu, aniž by tomu odpovídal stav veřejné infrastruktury v území (šířka komunikací, podoba křižovatek), zástavba se zde neúměrně zahušťuje.
Považujeme za vhodnější, aby se nejprve stav celého území
obce komplexně vyhodnotil, následně se zvážily podmínky
pro jeho rozvoj a až poté by se případně navrhly jeho změny.
Úpravy ploch individuální rekreace na plochy bydlení by bylo nutné navrhnout pouze na základě prověření jejich koordinace ÚS včetně řešení nezbytné infrastruktury, a to zároveň s
potřebnou etapizací.
3) vymezení plochy Z67 + úpravy podmínek využití ploch
OM – občanské vybavení – komerční zařízení střední a
malé
Nesouhlasíme s vymezením plochy Z67, která je vymezena
bez konkrétního zdůvodnění.
Namísto toho požadujeme okolo stávajících ploch OK v
sousedství vymezit pás zeleně, který zmírní dopad halových staveb na daných plochách na krajinný ráz. (vyznačení pásu zeleně viz podání)
V odůvodnění Změny č. 1 se pouze obecně hovoří o určitých
záměrech obce, do regulativů plochy OM se přidává nesourodý soubor činností a zařízení, jako je služebna policie či nakládání s odpady. Některé z doplněných činností (typicky
právě služebna policie) by ovšem měly být umísťovány co
nejblíže centru obce, nikoliv na její samotný okraj. Zároveň
vzhledem k soukromému vlastnictví předmětné plochy se jejím vymezením pro soukromého vlastníka otevírá řada komerčně atraktivních možností využití namísto veřejné vybavenosti.
Plocha je vymezena do volné zemědělské krajiny, umožní zastavět horizont obce, obestavět jí ještě z její severní strany.
Přestože se některým plochám doplňuje výšková regulace
(např. sousední ploše Z21), u plochy Z67 tato regulace
schází. Takto liberální režim plochy představuje riziko pro
krajinný ráz v okolí obce. Absence výškové regulace je shledána jako problematická i u plochy Z17.
Doplnění pásu zeleně je logickým důsledkem doplňovaného
textu v kapitole Ae1. Uspořádání krajiny (str. 11 textové
části):
– v rámci rozsáhlých zemědělských ploch a po jejich okrajích
a podél cest zakládat meze a remízky doplněné vysokou zelení,
– při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým
plošným nebo výškovým parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na
krajinný ráz a negativní dopady minimalizovat,
– nenarušit krajinné horizonty a celkový obraz obce v
krajině.
4) Vymezení a specifický režim plochy Z119e – možnost
výstavby nových chat

projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).

3) Připomínka akceptována.
Využití zastavitelné plochy lokality Z67,
stanovené návrhem Změny č. 1 pro občanské vybavení jako plocha OM – občanské vybavení – komerční zařízení
malá a střední, bude změněno na plochu TI – technická infrastruktura, a z
důvodu odlišení od ostatních ploch TI
vymezených v ÚP Zdib či návrhu Změny č. 1, bude tato plocha označena indexem 1 ve tvaru „TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr“ pro zdůraznění deklarace veřejného zájmu na využití zastavitelné plochy Z67 pouze pro
sběrný dvůr – viz Pokyny (bod SJ-I*4).

4) Připomínka akceptována.
Výjimka nových staveb pro individuální
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
Nesouhlasíme s vymezením zcela nové zastavitelná plochy
Z119e pro rekreaci bez koordinace celého širšího území.
(vyznačení lokality viz podání)
Odůvodnění
Je vymezena zcela nová zastavitelná plocha Z119e pro rekreaci. Vůči ní je nastaven specifický režim, kdy je na ní povolena výstavba nových chat, přestože jinde v plochách RI už
nejsou nové stavby chat povoleny. Tato změna se nachází v
území, které prochází nekoordinovanými proměnami, kdy
jsou jednotlivé objekty individuální rekreace přestavovány na
trvalé bydlení, aniž je řešena potřebná infrastruktura. Připouštět zde proto změny bez podložení ÚS, která prokáže,
jak budou zajištěny odpovídající profily ulic a podoba křižovatek, považujeme za nesystémové a nezodpovědné.
5) nové zastavitelné plochy pro bydlení
Nesouhlasíme s vymezením nových zastavitelných ploch
pro bydlení.
Odůvodnění
Plocha Z29: (vyznačení plochy viz podání)
Plocha je umístěna za komerčními areály, z druhé strany jsou
pole. Plocha jako taková má potenciál spíše pro rekreaci, jako přechodová zeleň mezi obytnou zástavbou a komerčními
areály. Vymezení plochy nenavazuje na logiku okolní zástavby ani uspořádání krajiny. Kvůli napojení plochy je třeba dobudovat novou komunikaci křížící biokoridor, bydlení v této
ploše nebude nijak zvlášť kvalitní, na druhou stranu se nevyužije tato plocha pro funkci, která by se hodila lépe (rekreace,
park, sport). To vše navíc s ohledem na to, že zelených (a zároveň intenzivně zemědělsky neobdělávaných) ploch v blízkosti obytného sídla Zdiby je velmi málo.
Plochy Z26, Z27, Z28: (vyznačení ploch viz podání)
Plochy Z26 a Z27 posouvají zástavbu na svah nad obcí, v
místě, kde by měl být pozvolný, přechod mezi obytnou zástavbou a poli. Není možné je dopravně napojit komunikací
dostatečného profilu při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.
Kvůli ploše Z28 je redukováno biocentrum.
Plocha Z25: (vyznačení plochy viz podání)
Vymezení plochy podporuje vznik odloučené enklávy domů,
jejichž napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude
nákladné jak ve fázi výstavby, tak (z pohledu obce
především) ve fázi následné údržby. V obdobné poloze je
hospodárné buď plochy nevymezovat vůbec, nebo rozsahem
dostatečně velké, aby byly infrastruktury využívány více obyvateli.
Otevřeno o 106, z.s.,
IČO 03597041,
Javorová 1727/6, 182 00 Praha 8
(č. 36b; D 9. 2. 2018;
čj. 562/2018)

Oprava textu připomínek ke společnému návrhu Změny č.
1 ÚP
zasíláme opravu a upřesnění označení zastavitelných ploch, a
to následovně:
místo Z50 – správně Z52
místo Z51 – upřesňujeme na Z51a, Z51b
Za nepřesnost se omlouváme.
1) Úprava etapizace
Nesouhlasíme s vypuštěním podmíněnosti zástavby v zastavitelných plochách Z52, Z51a, Z51b, P5 realizací komunikace „Nová průběžná“ a požadujeme, aby byla zástavba v těchto plochách nadále podmíněna realizací celé
komunikace „Nová průběžná“ – tedy zároveň veřejně prospěšnými stavbami WD5 i WD6.
Odůvodnění
Dohromady mají plochy Z52, Z51a, Z51b, P5 rozlohu cca 7
ha, tj. asi 60 až 80 nových rodinných domů. Doprava genero-

rekreaci pro zastavitelnou plochu
Z119e bude zrušena – viz Pokyny (bod
SJ-III*3).

5) Připomínka neakceptována.
Návrhem Změny č. 1 vymezené nové zastavitelné plochy Z25, Z26, Z27, Z28 a
Z29 jsou vymezeny v souladu se subkapitolou 6.4 „Požadavky obce“ kapitoly
6 „Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu v rozsahu zadání změny“ Zprávy schválené usnesením
č. 1/12/16 Zastupitelstva obce Zdiby ze
dne 21. 12. 2016. Nejedná se o zastavitelné plochy, které by se významněji
promítly do urbanistické koncepce rozvoje obce Zdiby a jedná se o požadavek
obce Zdiby (Z29) či vlastníků pozemků
(Z25, Z26, Z27, Z28), jejichž návrhům
na pořízení změny č. 1 bylo Zastupitelstvem obce Zdiby vyhověno, a proto byly zařazeny do Zprávy a následně do
návrhu Změny č. 1. K jejich vypuštění
není důvod.

Vzato na vědomí.
Oprava textu se týká připomínky pod
poř. č. 36a tohoto vyhodnocení.

1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit zá-
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Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
vaná touto zástavbou bude Změnou č. 1 ÚP Zdib připuštěna
na stávající komunikační síť obce, konkrétně především ul.
Průběžnou, tedy okolo budov základní a mateřské školy. Generovanou dopravu však nepředstavuje pouze osobní doprava
obsluhující rodinné domy, ale taktéž těžká technika při výstavbě. To je problematické vzhledem k tomu, že již v minulosti nastaly problémy s narušením statiky objektů okolo ul.
Průběžná dopravou.

věr o připomínce, která se týká výsledku
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).

Ředitelství silnic a dálnic
ČR,
odbor koncepce a technické
přípravy,
IČO 65993390,
Čerčanská 2023/12,
140 00 Praha 4
(č. 37; D 8. 2. 2018;
čj. 549/18)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
ŘSD ČR, oddělení koncepce a technické přípravy, uplatňuje
k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib následující připomínky:
Na řešené území zasahuje koridor pro vedení SOKP, resp.
dálnice D0. S vypuštěním koridoru pro VPS dálnice D0 a
zařazením do územní rezervy nesouhlasíme. Záměr dálnice
D0, resp. SOKP je vymezen v PÚR. V ZÚR Stř. k. je koridor
na základě soudního rozhodnutí aktuálně vypuštěn, avšak 2.
Aktualizací ZÚR Stř. k., která je ve fázi po veřejném projednání, je koridor pro VPS D0 opět vymezován. ZÚR Stř. k.
nevylučují vymezení koridoru pro stavbu nadmístního významu v ÚP obcí, proto požadujeme i nadále v ÚP vymezit a
chránit koridor pro VPS dálnice D0 a to minimálně v šíři
budoucího silničního ochranného pásma, včetně všech aktuálně známých přeložek a souvisejících staveb. Některé stavby
vedlejší, jejichž rozsah nelze v současné době specifikovat,
např. přeložky technické infrastruktury (přeložky inženýrských sítí), opatření pro zajištění odvodnění a podobně, mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor. V
souvislosti s výše uvedeným požadujeme, aby v plochách
souvisejících s vymezeným koridorem byly jako přípustné
využití uvedeny stavby DI a TI.
Mezi veřejně prospěšné stavby požadujeme zařadit dálnici
D0 včetně všech součástí a příslušenství (§ 12 a § 13 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích) a všech vyvolaných staveb a staveb souvisejících nezbytných pro zajištění
výstavby a řádné užívání stavby (§ 170 stavebního zákona).

Připomínka akceptována.
Na základě skutečnosti, že Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 022-13/2018/ /ZK ze dne 26.
dubna 2018 vydání 2. aktualizace ZÚR
Středočeského kraje, budou při zpracování návrhu Změny č. 1 pro veřejné
projednání respektovány platné ZÚR
Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna 2018,
protože návrh Změny č. 1 pro společné
jednání byl zpracován v době, kdy tato
část ZÚR Středočeského kraje byla
správním soudem zrušena, a proto byla
v trase silničního okruhu vymezena
pouze územní rezerva k ochraně území
před jeho změnami, které by mohly
ohrozit sledovaný záměr tak, že územní
rezerva pro silniční okruh kolem Prahy,
dálnici D0, bude zařazena do návrhu
zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu – silniční (DS), a tato plocha
bude současně zařazena do veřejně
prospěšných staveb pro veřejnou dopravní infrastrukturu, včetně všech součástí a příslušenství (§ 12 a § 13 zákona č. 13/ /1997 Sb., o pozemních komunikacích) a všech vyvolaných staveb a
staveb souvisejících ne-zbytných pro
zajištění výstavby a řádné užívání stavby, vše v rozsahu platného a účinného
ÚP Zdib – viz Pokyny (bod SJ-I*15).
Podmínky využití plochy NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA
odstavce 3 „Přípustné funkce“ kapitoly Af. „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části
ÚP Zdib budou návrhem Změny č. 1
doplněny o stavby dopravní a technické
infrastruktury (vedlejší stavby dle § 2
odst. 9 stavebního zákona) související
se stavbou hlavní – SOKP, dálnicí D0 –
viz Pokyny (bod SJ-I*16).

Vize 21, z. s.,
IČO 26655730,
Oblouková č. ev. 681, Brnky,
250 66 Zdiby
(č. 38; D 8. 2. 2018;
čj. 528/18)

Připomínka, podání k Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Plocha označená Z117, vedena v katastru nemovitostí obec
Zdiby (5390581), katastrální území Brnky (792390), pozemek p. č. 80/1 jako orná půda, ZPF, je v návrhu Změny č.
1 ÚP Zdib stále vedena jako stavební pozemek, přičemž z

Připomínka neakceptována.
Požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z117 z návrhu Změny č. 1 nebyl
uveden v kapitole 6 „Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního
plánu v rozsahu zadání změny“ Zprávy
schválené usnesením č. 1/12/16 Zastu-
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Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
hlediska rozvoje obce Zdiby by měl být označen jako NZ –
plochy zemědělské – orná půda a to z těchto důvodů:
1) Stávající stav tohoto pozemku je orná půda a z hlediska
urbanistického je tento pozemek zcela nevhodný k plošné zástavbě – bydlení v rodinných domech městské a příměstské,
neboť jeho zastavěním by došlo k zásadní změně stávajícího
charakteru a hodnoty území – zejména likvidací zbývajících
zemědělských ploch, významných pro různorodost území.
2) Od pořízení ÚP v roce 2006 (ve znění platného ÚP z roku
2010), tedy po dobu téměř 11 let, nebyly k tomuto pozemku
přivedeny ing. sítě, veřejné osvětlení a zajištění příjezdové
komunikace v potřebné kapacitě, tzn., že ze strany vlastníka
nebyla vyvinuta žádná iniciativa a že nemá zájem tento pozemek využít. Tyto skutečnosti nebyly ve Zprávě o uplatňování
ÚP Zdib (podklad pro Změnu č. 1 ÚP Zdib) vůbec vyhodnoceny a celá plocha Z117 nebyla vůbec vyhodnocována!!!!!
3) Tato plocha, vedená v Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib jako
Z117, blokuje uvolnění dalších ploch pro zástavbu vhodnějších pozemků (navazujících na stávající zástavbu v místech
se zajištěnou infrastrukturou, majitelů, kteří chtějí stavět, zejména pro vlastní bytovou potřebu).
Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby plocha označená Z117 byla vyjmuta z funkce BI – bydlení v RD a byla
dále vedena jako plocha NZ – plochy zemědělské – orná
půda.
Vize 21, z. s.,
IČO 26655730,
Oblouková č. ev. 681, Brnky,
250 66 Zdiby
(č. 39; D 8. 2. 2018;
čj. 542/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Připomínka č. 1 k ploše Z19 (popis a případné zdůvodnění
podávané připomínky, návrh)
Návrh prostorových a funkčních regulativů plochy Z19 nedostatečně chrání kulturní (čl. 14 a 20 PÚR ČR) a civilizační
(čl. 14, 16 a 24 PÚR ČR) hodnoty obce Zdiby. Neřeší dostatečně stanovení takové intenzity využití území a dopravní napojení plochy Z19 takovým způsobem, který nad míru nezatíží sousední stabilizovaná čistě obytná území. Rovněž neřeší
dostatečně regulativy prostorového uspořádání plochy Z19,
které ochrání uplatnění stávajících kulturních dominant obce
(zejm. kostel Povýšení svatého Kříže) v dálkových
pohledech.
Požadujeme proto v ÚPD podmínit rozvoj plochy Z19 pořízením ÚS pro jakýkoliv budoucí investiční záměr na ploše
Z19 anebo RP na žádost, jehož cílem bude podrobně vyřešit
dopravní napojení a napojení na technickou infrastrukturu, a
kapacitu a prostorové uspořádání území.
Požadujeme stanovit maximální výšku zástavby na ploše Z19
výškou 9 m nad rostlým terénem.
Požadujeme jednoznačně stanovit maximální míru využití území (vyjádřenou např. koeficientem podlažních ploch) a maximální velikosti jednotlivého záměru.
Zdůvodnění:
Plocha Z19 je jednou z největších zastavitelných ploch v obci
Zdiby, která se nachází v blízkosti obytné zástavby a kulturních nemovitých památek, navíc na horizontu obce a v místě,
kde došlo v posledních letech k výrazné změně podmínek a
zátěže, která s ohledem na blízkost RD vyžaduje prověření a
vhodnou regulaci této zastavitelné plochy. Regulace
výstavby, odpovídající současné dopravní i celkové imisní a
hlukové zátěži daného místa je pro obyvatele obce Zdiby zcela zásadní a nezbytná.
Z toho důvodu přijalo dne 21. 12. 2016 obecní zastupitelstvo
obce Zdiby usnesení č. 2/12/16, kde v písm. b) schválilo pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Zdib s tím, že ty-

pitelstva obce Zdiby ze dne 21. 12.
2016. Tato zastavitelná plocha byla vymezena již v ÚPO Zdiby schvaleným
Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12.
2006 a tuto zastavitelnou plochu převzal jako zastavitelnou plochu Z117 i
platný ÚP Zdib, jehož vydání bylo
schváleno Zastupitelstvem obce dne 12.
10. 2010. Vypuštění zastavitelné plochy
Z117 není předmětem návrhu Změny č.
1.

Připomínka č. 4 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
to pokyny byly doplněny o následující požadavky obce pro
zpracování návrhu změny č. 1 ÚP: „prověřit možnosti doplnění podmínek využití (regulativy) zastavitelné plochy Z19
pro občanské vybavení – komerční zařízení plošné rozsáhlá
(OK) s ohledem na okolní obytnou zástavbu a nemovité kulturní památky tak, aby při zachování stávající maximální
výšky stavby nad rostlým terénem bylo určeno jasné nastaveni % zastavěnosti, % zeleně s vymezením zastavěné plochy
tak, že její součásti je plocha zpevněná, jakož i výslovným
stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči okolní zástavbě”.
Předložený návrh změny č. 1 ÚP obce Zdiby pro společné
jednání, včetně odůvodnění změny č. 1 ÚP Zdib i zpráva o
Vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Zdib na udržitelný rozvoj
území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (společně
dále jako „ÚPD“) s tímto zadáním sice pracuje, ale žádné prověření regulativů této plochy Z19 s ohledem na
okolní obytnou zástavbu a nemovité kulturní památky neobsahuje.
Regulativy navržené v předloženém návrhu ÚPD znamenají
sice pozitivní vymezení % zeleně, absentují však prověření
dalších podstatných parametrů ve vazbě na okolní obytnou
zástavbu a nemovité státem chráněné památky. Požadavek
přiměřeného hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě není
jasně definován a konkretizován tak, aby při rozhodovací činnosti stavebního úřadu nebylo pochyb o tom, co se rozumí
okolní zástavbou „v obcí Zdiby“. Jasné prověření, řádné odůvodnění a následné jednoznačné nastavení regulativů je přitom zásadní i pro následný jednoznačný výklad ÚP stavebním úřadem, na což upozorňoval svými připomínkami již
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor
územního rozvoje a památkové péče, čj. 072433/2015-140, ze
dne 20. 1. 2016.
Neprověřené nastavení regulativ pro plochu Z19 je v přímém
rozporu s požadavkem ZÚR Středočeského kraje stanovit
směr v žití zastavitelných loch s ohledem na kapacit obsluhy
dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje
občanského vybavení, limity rozvoje území a ochranu
krajiny.
Absence prověření je tím zásadnější, že plocha Z19 nebyla
nikdy řádně a komplexně vyhodnocena, neboť SEA k ÚP z r.
2006 se k této ploše prakticky nevyjádřila a odkázala na existující územní rozhodnutí. Z toho lze dovodit, že tehdy připuštěným limitem bylo územní rozhodnutí na Areál Mazda –
Zdiby, kdy základním funkčním využitím plochy Z19 byly
areály obchodu a služeb. K vyhodnocení SEA pro ÚP r. 2006
bylo vydáno stanovisko krajského úřadu Středočeského kraje
ze dne 16. 8. 2006, čj. 108613/2006/KÚSK, které stanovilo
několik dalších podmínek, např. „pro každé jednotlivé území
uvažované ke stavebnímu rozvoji bude zpracován RP nebo v
řešeném území nebudou v souladu s ÚP umísťovány žádné
významné zdroje znečišťování ovzduší”.
V r. 2010 byl ÚP z r. 2006 nově přepracován na základě postupu vymezeného § 188 tehdy platného stavebního zákona.
U ploch OK, tedy i u plochy Z19 došlo v r. 2010 k rozšíření
základního funkčního využití o výrobní a skladové plochy
i nadmístního či regionálního významu ke skladování a spediční činnosti a k nerušící výrobě, která nesmí mít negativní
účinky na sousední obytná území. Tato zásadní změna funkčního využití nebyla nikdy řádně vyhodnocena a posouzena. V
současné době hrozí nebezpečí, že dojde ke změně územního
rozhodnutí na Areál Mazda – Zdiby a na ploše Z19 může do-
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jít k vybudování komplexů, které v rozporu s PÚR mohou na
území, kde dlouhodobě dochází k překračování hodnot imisních a hlukových limitů přispět k dalšímu významnému zhoršování stávajícího stavu. Z tohoto důvodu obec Zdiby požadovala ve svých pokynech pro změnu č. 1 ÚP obce Zdiby,
aby se „Vyhodnocení SEA zaměřilo na zachování a zlepšování kvality životního prostředí a snižování intenzity automobilové dopravy“. K řádnému prověření přiměřených a únosných regulativ ve vztahu k ploše Z19 přesto nedošlo.
Zhotovitel ÚPD byl nepochybně obcí Zdiby upozorněn na
záměr výstavby kapacitních logistických a výrobních hal GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE, která je nyní předmětem posuzování vlivu záměru na životní prostředí dle zák.
č. 100/2001 Sb. V průběhu tohoto řízení se jednoznačně projevila nezbytnost zajistit ochranu sousedícího stabilizovaného
obytného území a ochranu stávajících kulturních dominant
obce. Ze snahy prosadit tento zcela nepřiměřený záměr na
plochu Z19 se ukazuje, že funkční vymezení plochy Z19 láká
investory záměrů s devastujícím dopadem na okolní obytná
území, kulturní památky, ale i krajinný ráz (ke krajinnému rázu viz posudek Ing. Pešičkové autorizované krajinářské architektky – Příloha č. 1), a to i navzdory tomu, že za stávající
úpravy ÚP je tento záměr v rozporu s ÚPD obce Zdiby v celé
řadě ustanovení upravujících zásady, na kterých stojí platný
ÚP obce. Proto plocha Z19 vyžaduje nezbytnou úpravu a jasné deklarování přijatelných limitů a funkčního využití tohoto
území tak, aby obec Zdiby nemusela do budoucna opakovaně
řešit náročná, nákladná a zdlouhavá řízení při ochraně svého
území před nepřiměřenými stavebními záměry. Je nezbytné
proto regulovat plochu Z19 tak, aby byly skutečně naplněny
základní zásady územního plánování, ale i hlavní principy
PÚR, a to tím spíše, že toto území se již v danou chvíli nachází na hranici svých limitů či v některých aspektech tyto limity již jednoznačně překračuje.
V průběhu probíhajícího řízení EIA záměru GOODMAN
ZDIBY LOGISTICS CENTRE bylo jednoznačně prokázáno,
že předmětné území je již dnes dopravně velmi přetížené.
Jasným limitem této plochy Z19 je nadlimitní zatížení přilehlých obytných území hlukem a imisemi, nedostatečná retenční schopnost této plochy, která při nadměrném zpevnění
nepropustnými plochami může znamenat hrozbu pro níže
položenou obec Zdiby, výrazná hrozba negativního vlivu
nepřiměřené výstavby pro krajinný ráz a v neposlední řadě
blízkost kulturních památek, které mají být dle ÚP obce
Zdiby dominantou obce. Zkušenosti z probíhajícího řízení
EIA rovněž prokázaly, že ochranu kulturních hodnot a dominant v území obce Zdiby je třeba zajistit také regulací
přípustné výšky staveb na ploše Z19. V tomto ohledu by
měl být jednoznačně přehodnocen i regulativ výškový.
S tím koresponduje také zásada ochrany krajinného rázu, kterou doplňuje sám zhotovitel ÚPD, když stanoví, že ve vztahu
k ochraně a rozvoji kulturního dědictví je třeba „snižovat intenzitu využití ploch a výškovou hladinu zástavby od centra
směrem k okrajům urbanizovaného území ve smyslu plynulého přechodu urbanizovaných ploch do volné krajiny“. S touto zásadou zhotovitele ÚPD lze jednoznačně souhlasit a v jejím kontextu je zcela nezbytné vyhodnotit i plochu Z19, která
se nachází jednak na okraji urbanizovaného území (s potřebou snížit intenzitu využití ploch a výškovou hladinu zástavby), ale ještě zásadněji je třeba uvést, že současně se jedná o
plochu, která se nachází v původním historickém centru obce
Zdiby s možným výrazně negativním dopadem nejen na kra-
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jinný ráz, ale i na kulturní památky v daném místě. V kombinaci těchto dvou základních charakteristik dotčeného místa je
zřejmé, že plocha Z19 vyžaduje skutečně detailní prověření,
vyhodnocení a výškovou i prostorovou regulaci.
Žádoucí je také úprava funkčního využití území tak, aby příslušný stavební záměr byl spojen s nižšími nároky na dopravní obsluhu této plochy. Taková úprava bude odpovídat jasným požadavkům Programu snižování emisí Středočeského
kraje a Integrovaného krajského programu ke zlepšení kvality
ovzduší Středočeského kraje, kde je kladen důraz na opatření
ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy.
Vhodná a únosná regulace a úprava funkčního využití plochy
Z19 může významně přispět k naplnění těchto požadavků a
tím celkově přispět k dodržení závazků, které má Česká republika v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do
ovzduší. Lokalita, kde se nachází plocha Z19 je velmi dopravně přetížená a právem patří mezi oblasti, na které cílí
tento program Středočeského kraje.
Je třeba zdůraznit, že cílem řádného prověření a nastavení regulativ plochy Z19 není úplné vyloučení výstavby (ani výstavby na základě vydaného územního rozhodnutí pro záměr
Areál Mazda Zdiby). Změna regulativ plochy Z19 ÚP obce
Zdiby se nevztahuje na vydané územní rozhodnutí a není s
nimi spojeno žádné riziko náhrady škody tak, jak uvádí právní analýza renomované advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti ze dne 26. 1. 2018 (viz Příloha č. 2).
Závěrem proto apelujeme na řádné prověření a vyhodnocení
plochy Z19, jakož i nastavení předmětných regulativů tak aby
v souladu s PÚR byly respektovány a skutečně věcně naplňovány (nikoliv pouze uváděny) republikové priority územního
plánování, stanovené k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a současně, aby byla velmi citlivě zohledněna přilehlá obytná zástavba a blízké kulturní nemovité památky se zachováním nenarušených charakteristických znaků obrazu obce s jejími
hlavními historickými stavebními dominantami.
Navržené znění regulativ pro plochu Z19:
Požadavek na změnu:
– maximální podíl zastavění pozemními stavbami, tj. budovami a ostatními zastavěnými a zpevněnými plochami, vzhledem k celkové ploše pozemku – 50 % za současné podmínky členitosti výstavby k naplnění dále uvedeného požadavku přiměřeného hmotového rozsahu staveb, situování staveb do severní části plochy Z19;
– maximální výška jednotlivých staveb budov a zařízení nad
rostlým terénem – 9 m;
– minimální podíl zeleně, a to přednostně dřevin, vzhledem k
celkové ploše pozemku – 40 %, zeleň v rámci plochy Z19
situovat zejména podél jižní a západní hranice plochy s
tím, že součástí této zeleně nebudou zatravňovací dlaždice,
popínavá zeleň ani zelené plochy na střeše staveb;
– zástavba plochy Z19 musí mít hmotový rozsah, tj. prostorovou skladbu a velikost zastavěné plochy jednotlivých
staveb, přiměřený vůči okolní zástavbě na území obce Zdiby;
– stavby umísťované na plochu Z19 musí být zcela pohledově
dřevinami odděleny od areálu Zdibského zámku a kostela
Povýšeni sv. Kříže.
Navržené vymezení zastavitelné plochy Z19:
S přihlédnutím k bezprostřední blízkosti obytných území k
ploše Z19 je jednoznačně žádoucí, aby plocha Z19 byla vy-
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mezena jako zastavitelná plocha OM – občanské vybavení –
komerční zařízení malá a střední, kdy vliv činnosti na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny, na
rozdíl od zastavitelných ploch OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, která mají vysoké nároky na
dopravní obsluhu, čímž jsou do této obytné a dopravně přetížené lokality zásadně nevhodné.
Přílohy:
Příloha č. 1: Posudek na krajinný ráz Ing. Pešičkové, autorizované krajinářské architektky ze dne 3. 1. 2018
Příloha č. 2: Právní analýza AK Frank Bold k rizikům náhrady škody při změně ÚP obce ze dne 26. 1. 2018
Příloha č. 3: Geodetické posouzení umístění vizualizované
stavby dle výškového regulativu ÚP (na ploše Z19) Ing. Poláka ze dne 20. 12. 2017
Připomínka č. 2 (popis a případné zdůvodnění podávané připomínky, návrh)
Nové rozčlenění zastavitelných ploch, na něž se vztahuje etapizace. Výjimka pro plochy Z51a, Z51b a Z52 (fialová), kde
podmínkou už není výstavba „Nové Průběžné“, ale provedení
úprav ulice Průběžné (včetně křižovatek) zajišťujících zvýšení její kapacity dle následně zpracované podrobnější dokumentace (včetně dopravně – kapacitního posouzení).
S výjimkami pro plochy Z51a, Z51b a Z52 vyslovujeme nesouhlas.
Zdůvodnění:
a) ÚP z 12/2006, str. 24 – Technická a provozní kultivace
sledované komunikace je vázána na dořešení celého uličního prostoru s tím, že komunikace nebude dále exponována
vlivem dalšího rozvoje obce. Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce významně narostl a vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z
hlediska dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu
situaci ještě zhoršovat. Jinak požadujeme podat zdůvodnění proč výjimka a proč právě jen pro tyto plochy.
b) Provozem těžké stavební techniky (průběh výstavby) dochází k praskání zdí domů přilehlých ke komunikaci v ulici
Průběžná. V minulosti to bylo již předmětem stížností občanů a obec to musela řešit za účasti statika s tím, že provoz těžké techniky byl omezen. Kdo by nesl náklady za
způsobené škody a věci s tím spojené?
c) Současná dopravní situace na komunikaci Ke Zdibsku a
denní kolony vozidel, které se na ní tvoří, způsobuje odklon vozidel směřujících do Prahy přes Klecany a následně navyšují počet vozidel projíždějících obci Zdiby po ulici Průběžná. Na ulici Průběžná již nyní dochází k překračování kapacity dané komunikace a následné tvorbě kolon
v obci. Obyvatelé z místních částí Holosmetky, Brnky, Zlatý Kopec jen obtížně v dopravní špičce najíždějí na Průběžnou. V kritických místech není možné tuto komunikaci
nijak zkapacitnit a dané křižovatky upravit. Jako zásadní a
bezpodmínečně nutnou podmínkou je nejdříve provést navrhované úpravy dopravní sítě, do té doby by se neměla
povolit další výstavba, u které se předpokládá vyvolaná dopravní zátěž na křižovatky Průběžná – Formanská, Průběžná – Topolová a Průběžná – Pražská.
d) Hodnota minimální rezervy na Pražská – Průběžná navíc
na str. 35 neodpovídá uvedenému omezení rezervy. Pokud
by omezení rezervy bylo 10 % (4. sloupec), pak by hodnota
minimální rezervy měla být 290 a ne 310, jak je uvedeno

Připomínka č. 2 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či
byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-V*3).
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v tabulce (5. sloupec). Tak, jak je uvedeno, odpovídá rezervě pouze maximálně 6 %. V počtu obytných jednotek
by pak tedy nemělo být 160, ale 145, tj. o 15 domů méně.
Vzhledem k dopravní vytíženosti komunikace Průběžná
považujeme za bezpodmínečně nutné se této nejasnosti detailně věnovat, prověřit ji a relevantně ji zdůvodnit.
e) Zbývající rezervy po výstavbě se navíc na křižovatkách z
bodu b) jeví jako kritické. Na křižovatce Průběžná – Formanská by to realizaci plánované výstavby bylo pouze 7
%, na křižovatce Průběžná – Topolová dokonce pouze 1
%. Při výpočtech se uvažují pouze 2 jízdy na obytnou jednotku ve špičce a jeden dům se počítá jenom jako jedna
obytná jednotka, v praxi to však může být i více, jak se
mnohdy ukazuje. Z tohoto hlediska nastavuje navržený ÚP
pouze zcela minimální rezervy, tj. ponechává opravdu
prakticky to nejnutnější minimum, a to za blíže nedoloženého předpokladu, že dopravní úpravy budou mít požadovaný efekt. Skutečný efekt lze zjistit až za provozu. Pokud
by byl předpokládanému efekt dopravních úprav z nějakého důvodu nižší, dopravní síť obce by byla nedostatečná.
Vzhledem k expanzivní výstavbě v širších oblastech a nedostatečnosti širší dopravní sítě se jeví stanovení a čerpání
minimálních rezerv za nevhodné.
Připomínka č. 3 k ploše Z67 (popis a případné zdůvodnění
podávané připomínky, návrh)
Zásadně nesouhlasíme s vymezením plochy Z67 na půdě 1. tř
bonity.
Zdůvodnění:
Změna č. 1 ÚP obce Zdiby nově vymezuje plochu Z67 jako
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.
Jedná se o plochu o výměře 40.187 m2, která se nachází na půdě 1. tř. bonity. Veřejný zájem je odůvodněn vybudováním
sběrného dvora. Plocha sběrného dvora však může odhadem
představovat výměru max. do 2.000 m2. Navíc není ani doloženo, zda se deklarovaný veřejný zájem skutečně podaří naplnit a odůvodnit vynětí této nejkvalitnější půdy ze ZPF za situace, kdy předmětný pozemek není ani vůbec ve vlastnictví
obce Zdiby. V obci Zdiby existuje řada nezastavěných stavebních pozemků, přičemž v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib není zdůvodněno, proč nelze k deklarované občanské vybavenosti obce využít jiný pozemek, odpovídající výměry, kde by
nedošlo k tak výraznému záboru vysoce chráněné zemědělské
půdy.
Nastavení přípustných funkcí naopak zavdává důvodné obavy z ohrožení veřejného zájmu, když připouští funkci „nakládání s odpady“. Tuto funkci považujeme na všech plochách
OM za nepřijatelnou a požadujeme její odmítnutí! Pokud nebude výslovně stanoveno, že nakládání s odpady je vymezenou funkcí pouze pro provozování obcí Zdiby, nabízí se na
této ploše 1. tř. bonity ochrany ZPF podnikání s odpady a
možná zátěž pro obec Zdiby, se kterou se potýkají např.
Drasty či obec Kozomín. Za současného nastavení přípustných funkcí je veřejný zájem velmi diskutabilní a nemůže
odůvodnit veřejný zájem, který převyšuje nad zájmem ochrany ZPF.
Za další nepřípustnou funkcí považujeme „drobnou skladovací činnost“, která je v obci Zdiby vnímána negativně a může být spojena s další dopravní zátěží. Navíc pojem „drobná
skladovací činnost“ není v ÚP nikde definována. Požadujeme
odmítnutí této funkce, která navíc neprokazuje žádný veřejný
zájem.
Chybí regulativ výšky staveb na ploše Z67.

Připomínka č. 3 akceptována.
Využití zastavitelné plochy lokality Z67,
stanovené návrhem Změny č. 1 pro občanské vybavení jako plocha OM – občanské vybavení – komerční zařízení
malá a střední, bude změněno na plochu TI – technická infrastruktura, a z
důvodu odlišení od ostatních ploch TI
vymezených v ÚP Zdib či návrhu Změny č. 1, bude tato plocha označena indexem 1 ve tvaru „TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr“ pro zdůraznění deklarace veřejného zájmu na využití zastavitelné plochy Z67 pouze pro
sběrný dvůr – viz Pokyny (bod SJ-I*4).
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
S ohledem na zásadu krajinného rázu, uvedenou v návrhu
změny č. 1 ÚP obce Zdiby „snižovat intenzitu využití ploch a
výškovou hladinu zástavby od centra směrem k okrajům urbanizovaného území ve smyslu plynulého přechodu urbanizovaných ploch do volné krajiny“ a „nenarušit krajinné horizonty a celkový obraz v krajině“ lze považovat umístění zastavitelné plochy Z67 na horizontu obce za nevhodnou a navrhujeme buď její úplné odmítnutí příp. výraznou minimalizaci plochy odpovídající prostorovým požadavkům pro umístění
sběrného dvoru.
Připomínka č. 4 (popis a případné zdůvodnění podávané připomínky, návrh)
Označení plochy v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib, které se týká
připomínka č. 3:
Obec Zdiby, plocha Z18, DS II/608
Absence VPS – tramvaj do Zdib. V návrhu změny č. 1 ÚP
není zanesena veřejně prospěšná stavba tramvajové linky,
která může ovlivnit využití plochy Z18; změna OM na OK u
plochy Z18 není zdůvodněna. Navrhujeme návrh změny č. 1
aktualizovat podle posledních informací pořizovatele a zakreslit vedení tramvajové tratě z Kobylis přes Zdiby coby stavbu
veřejně prospěšnou, a to včetně případné vozovny, smyčky a
záchytného parkoviště. Navrhujeme neupravovat funkční využití plochy Z18 dříve, než bude zřejmé, jaké požadavky ze
stavby tramvajové linky na plochu Z18 vyplývají.
Zdůvodnění:
Změna č. 1 ÚP Zdiby nezahrnuje veřejně prospěšnou stavbu,
kterou nová tramvajová trať bezesporu je. Podmínkou realizace je právě její zanesení do ÚP obcí, kterými daná trať bude procházet. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, která pomůže k výraznému celkovému zklidnění automobilové dopravy a preferenci veřejné hromadné dopravy, jež je v místě
tak znečištěném a dopravně zatíženém více než žádoucí. Situace v ohledu na možnost parkování vozidel se velmi pravděpodobně bude nadále jen zhoršovat, navíc vytěsnění automobilové dopravy z hlavního města Prahy je jeho dlouhodobým cílem. Zavedení tramvajové tratě a vybudování záchytného parkoviště by tak zcela jednoznačně bylo veřejnosti
prospěšné. Zanesení tramvajové trati do ÚP by mělo být provedeno na znamení zájmu tuto problematiku řešit.
Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Holosmetky, Zdiby,
IČO 64934004,
Na Pěkné vyhlídce 567,
250 66 Zdiby
(č. 40; D 8. 2. 2018;
čj. 530/2018)

Připomínka č. 4 neakceptována.
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
Zdib je záležitostí nadmístního
významu, která není vymezena v ZÚR
Středočeského kraje, a to ani v rámci
její 2. aktualizace. Zpráva o uplatňování ÚP Zdib neuvádí v pokynech pro
zpracování návrhu Změny č. 1, které
jsou její součástí, žádný požadavek týkající se tramvajové trati do Zdib. Vymezení územní rezervy pro tramvajovou
trať Praha-Kobylisy – Zdiby je předčasné a nedůvodné, zvláště když bude
trasovaná ve stávající ploše dopravní
infrastruktury – silniční mající dostatečné prostorové parametry.

Připomínky k Návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
1. Nesouhlasíme se zařazením našeho pozemku k. ú. Pře- 1. Připomínka neakceptována.
Podle návrhu Změny č. 1 se jedná o
myšlení p. č. 65/6 – lesní pozemek mezi plochy a koridovymezení veřejně prospěšného opary s možností vyvlastnění (plocha PU15).
Odůvodnění:
tření PU15 k založení prvku ÚSES
Na pozemku se jednak nachází zařízení našeho vodovodu
dle § 170 odst. 1 písm. b) stavebního
– studna, výtlačný řad, přečerpávací stanice a příslušná kazákona, a to nadregionálního biocenbelová vedení (vodovod zásobuje 240 přípojek, z toho je
tra NRBC 2001 Údolí Vltavy. Toto
asi 50 rodinných domků a dalších nejméně 50 objektů je
nadregionální biocentrum vymezuje
trvale obývaných) a dále slouží jako ochrana okolo naší
ZÚR Středočeského kraje a jeho vystudně (voda byť je „papírově“ deklarována jako užitková
mezení je promítnuto do výkresu B.6
voda, tak vyhovuje parametrům kojenecké vody). Pozemek
„Výkres veřejně prospěšných staveb,
je pro činnost našeho spolku (tedy pro zásobování 240 příopatření a asanací“ grafické části
pojek vodou) zásadní a ohrožení (byť nejspíš jen hypotetinávrhu Změny č. 1. Uvést ÚP Zdib
cké) možností vyvlastnění znamená bezprostřední utlumení do souladu s nadřazenou dokumentajakýchkoliv investic jak do vodovodu, tak údržby lesa.
cí, tj. ZÚR Středočeského kraje, je
V sousedství se nacházejí pozemky, které do PU15 zařazepovinností uloženou § 54 odst. 6 stany nejsou, a tudíž se nemůže jednat ve smyslu zákona č.
vebního zákona. Z toho důvodu také
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny o akt k vytvořeplatí § 52 odst. 4 stavebního zákona,
ní podmínek pro vytvoření „… vzájemně propojeného souže se k připomínkám ve věcech, o kteboru přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
rých bylo rozhodnuto při vydání ZÚR

– 40 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických osob – 29 až 40 (dle Vyhodnocení)
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. …“.
nepřihlíží. Připomínku proto nelze
Návrh:
zohlednit.
Vyjmout pozemek k. ú. Přemyšlení p. č. 65/6 – lesní pozemek z plochy PU15.
2. Připomínka akceptována částečně.
2. Nesouhlasíme se „okleštěním“ středního biokoridoru
Míra akceptování připomínky bude
východ.západ (LBK6 = plochy P11x) a jeho roztříštězávislá na odborném posouzení Proním na nesouvislé úseky dělené asfaltovou komunikací
jektantem, který v textové části odů(nemluvě o nesmyslnosti jeho vedení souběžně s touto
vodnění návrhu Změny č. 1 uvede
asfaltovou komunikací).
Odůvodnění:
v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akcepBiokoridor je v částech PU11a-d zúžen na nesmyslně matována nebyla, či byla akceptována
lou šířku, což v oblasti lesního pozemku (PU11d a jižně)
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
nemusí být nijak omezující, ale v částech mezi rodinnými
z důvodu, že není odborně nadán si
domky (PU11a-c) to omezuje možnosti přirozené migrace.
udělat úsudek a učinit závěr o připoV této souvislosti je nutné upozornit, že orgány ochrany
mínce, která se týká výsledku projekpřírody nejspíš netuší, že již nyní tento biokoridor neslouží
tové činnosti ve výstavbě – vybrané
svému účelu, neb je přehrazen mnoha drátěnými ploty v
činnosti ve výstavbě podle § 158
některých místech zpevněných betonářskými kari sítěmi.
odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
Stávající biokoridor LBK6 je tak ve skutečnosti jen mozvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
drou čárou na výkresu a v „okleštěné“ podobě tak bude jen
který podle § 159 odst. 1 stavebního
budit dojem splnění požadavků na definování prvků
zákona odpovídá za správnost, celistÚSES.
vost a úplnost jím zpracované ÚPD,
Návrh:
zejména za respektování požadavků z
Ponechat LBK6 v současné podobě.
hlediska ochrany veřejných zájmů a
Zajistit jeho funkčnost – uvolnění průchodu pro zvěř.
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-V*3).
3. Nesouhlasíme se změnou umístění plochy pro otočku au- 3. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
tobusů na Holosmetkách WD10.
Odůvodnění:
závislá na odborném posouzení ProVeřejně prospěšná stavba WD10 byla umístěna v nejzájektantem, který v textové části odůpadnějším výběžku biokoridoru LBK6, tedy před problevodnění návrhu Změny č. 1 uvede
matickou křižovatkou ulic K Holosmetkům × K přívozu ×
v jakém rozsahu byla připomínka akU vodojemu. Nyní je navrhováno umístění sice jen asi o 50 ceptována, popř. uvede, proč akcepm jižněji, ale až za touto problematickou křižovatkou, ktetována nebyla, či byla akceptována
rou není možné rozšířit (z jedné strany betonovo-kamenná
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
zeď zvýšená o prkenný plot, z druhé zemní val s rozvaděči
z důvodu, že není odborně nadán si
elektřiny), je nepřehledná (přes zeď s plotem jsou velmi
udělat úsudek a učinit závěr o připošpatné rozhledové poměry) a jednotlivé se zde spojující
mínce, která se týká výsledku projekkomunikace jsou na různých nivelitách. Navíc navrhované
tové činnosti ve výstavbě – vybrané
umístění je prostorově omezené (mimo odstranitelné končinnosti ve výstavbě podle § 158
tejneroviště je zde stožár VVN a požární hydrant, jehož
odst. 1 stavebního zákona, vyžadující
umístění souvisí se zde umístěnými zařízeními vodovodu)
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
a plocha není dostatečně únosná (je zde hlavní rozvodná
který podle § 159 odst. 1 stavebního
šachta vodovodu (DN 150) a veškerá potrubí (DN 150, DN zákona odpovídá za správnost, celist90) jsou jen v hloubce 100 cm, neboť v době výstavby vovost a úplnost jím zpracované ÚPD,
dovodu se toto vše nacházelo mimo komunikaci „ve
zejména za respektování požadavků z
křoví“).
hlediska ochrany veřejných zájmů a
Návrh:
za jejich koordinaci – viz Pokyny
Ponechat WD10 v současné podobě nebo jako součást
(bod SJ-V*3).
WD10 zahrnout i možnost vyvlastnění dalších pozemků
pro zásadní rozšíření předmětné křižovatky a umístění
otočky mimo plochu se stožárem VVN.
4. Nesouhlasíme se zakreslením vedení potrubí našeho vo- 4. Připomínka akceptována.
Zákres vedení vodovodu Základní ordovodu na Holosmetkách III.
Odůvodnění:
ganizace Českého zahrádkářského
Vedení našeho vodovodu je na Holosmetkách III zakreslesvazu Holosmetky, Zdiby na Holosno v platném ÚP (výkres B. 4) správně (chybně je v návrmetkách III bude opraven podle výhu změny č. 1 ÚP zakreslena pouze část vodovodu kolidukresu B.4 „Vodní hospodářství“ platjící se stavbou obecní kanalizace).
ného ÚP Zdib – viz Pokyny (bod SJNávrh:
V*5).
Opravit zakreslení vodovodu.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Ing. Ivo Bárta,
náměstí Na Balabence
1437/3,
Libeň, 190 00 Praha 9;
Marcela Bártová,
náměstí Na Balabence
1437/3,
Libeň, 190 00 Praha 9
(č. 41; D 7. 2. 2018;
čj. 496/2018)

Námitka proti návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
1. Pozemek byl na nás převeden v srpnu 2017. Tím započalo
vyjednávání s dodavatelem stavby na RD. Výsledkem těchto jednání bylo podepsání smlouvy o smlouvě budoucí
(dále jen „SOSB“) dne 7. 12. 2017 na stavbu RD na klíč,
vypracování projektové dokumentace a vyžádání stavebního povolení. Žádost o stavební povolení bude podána v
měsíci únoru 2018. Dle SOSB by měla být stavba zahájena v polovině roku 2018 (6-8/2018) s termínem dokončení
do 4 měsíců.
2. Při osobní konzultaci 15. 5. 2017 u pana místostarosty pana Zdeňka Jurkeníka jsme nebyli informování o připravovaném návrhu takto vyhlášeného návrhu změny č. 1.
3. Pozemek 83/24 v době koupě pozemku, podepsání SOSB s
dodavatelem stavby RD na klíč a započetí projekčních prací nebyl zařazen do žádné etapizace dle platného ÚP v době podpisu kupní smlouvy k dotčeným pozemkům nebo v
době podpisu SOSB na stavbu RD na klíč. Nyní je v rámci
změny č. 1 ÚP oblast Z115 označena jako „ORANŽOVÁ
ETAPA“.
Na základě výše uvedených bodů žádáme o vynětí pozemků 83/24 a 81/3, ležící v k. ú. Brnky z veškeré etapizace.
Pozemky jsou ve stávajícím ÚP jako oblast Z115 bez etapizace, v návrhu změny č. 1 ÚP jsou označené jako oblast Z115
„ORANŽOVÁ ETAPA“, určený pro výstavbu RD.
Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti již vzhledem k nemalé výši vynaložených prostředků nejen pro koupi
stavebního pozemku, projektové dokumentace a poplatků pro
připojení odběratelských míst inženýrských sítí, ale také z
důvodu již předschváleného čerpání hypotečního úvěru na
stavbu RD.

Připomínka akceptována.
V této fázi projednávání nelze podle § 50
odst. 3 stavebního zákona uplatňovat
námitky, ale pouze připomínky, podání
uvozené jako námitka bylo proto vyhodnoceno jako připomínka.
Pozemky parc. č. 81/3 a 83/24, k. ú.
Brnky, které jsou součástí zastavitelné
plochy Z115 s využitím BI – bydlení – v
rodinných domech městské a příměstské
zařazené v návrhu Změny č. 1 do
„ORANŽOVÉ ETAPY“ etapizace budou vyjmuty z etapizace a bude vrácen
stav dle platného ÚP Zdib – viz Pokyny
(bod SJ-VI*1).

Martin Barták,
Na Brnky 31, Přemyšlení,
250 66 Zdiby
(č. 42; D 31. 1. 2018;
čj. 413/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Jako vlastník pozemku parc. č. 62/167, 62/168, 62/171,
62/170, 62/184, 62/188, 62/91, 62/200 kat. území Přemyšlení
uplatňuji následující připomínku:
Plochy označené jako plochy změn: Výkres B2
Vymezené v textové části na str. 5 jako zastavitelné pod
označením:
Z 65 a, b, c, d, e, f, g,
jsou stabilizované plochy, nejedná se o nový zábor ZPF
(výkres D3), jedná se o současně zastavěné území obce.
Odůvodnění:
– Plochy jsou součástí územního rozhodnutí čj.
606/P/St/2005 vydaného na infrastrukturu a RD
– Pozemky jsou s dokončenou technickou a dopravní infrastrukturou
– všechny plochy byly vyjmuty ze ZPF a zaplaceny odvody
ze záboru ZPF
– obdobně jako pozemky 138/1 – 138/242 v severní části k.
ú. Přemyšlení (Central Group).
– na pozemku parc. č, 62/167 a 62/168 probíhá výstavba RD

Připomínka akceptována.
Pozemky parc. č. 62/167, 62/168,
62/170, 62/171, 62/184, 62/188,
62/191, 62/200, k. ú. Přemyšlení, které
jsou vymezeny jako zastavitelné plochy
Z65a, Z65b, Z65c, Z65d, Z65e, Z65f,
Z65g s využitím BI – bydlení – v rodinných domech městské a příměstské budou vymezeny jako stabilizované zastavěné území (stav) bez záborů ZPF, protože se jedná o proluky v zastavěném
území. Vymezení zastavitelných ploch
bude vypuštěno, tzn., že bude vrácen
stav dle platného ÚP Zdib – viz Pokyny
(bod SJ-VI*2).

Martin Barták,
Na Brnky 31, Přemyšlení,
250 66 Zdiby
(č. 43; D 31. 1. 2018;
čj. 414/2018)

Připomínka akceptována.
Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Jako vlastník pozemku parc. č. 83/26 kat. území Přemyšlení Fialová etapa WD7a bude upravena –
uplatňuji následující připomínku:
viz Pokyny (bod SJ-III*2).
Žádám zrušení všech podmínek etapizace pro neopodstatněnost, a to z níže uvedených důvodů:
Můj pozemek byly zařazen do „Fialové etapy“ Z52.
1) Podmínka etapizace: „Využití lokality je podmíněno realizací komunikace WD7a v celém vyznačeném rozsahu“.
Navrhovaná změna nezohledňuje fakt, že značná část
WD7a (ul. Na Brnky) byla od křižovatky s ulicí Průběž-

– 42 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
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úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
nou včetně křižovatky s ul. K Holosmetkům až na konec
lokality P5 rozšířena dle skutečných možností a stavebně
upravena, včetně provedení nového odvodnění, chodníků, a
veřejného osvětlení, a to z dotačních prostředků ROP Středočeského kraje. Jiná úprava z důvodu složitých vlastnických vztahů a technických důvodů není možná a jiný zásah
do komunikace je z důvodu zachování dotačních podmínek
nemožný. Doprava po zrekonstruované komunikaci je plynulá.
Tato podmínka je tedy zbytečná a žádám o zrušení této podmínky.
2) Podmínka etapizace: „Provedení úprav ulice Průběžná
(včetně křižovatek) zajišťující zvýšení její kapacity dle následně zpracované podrobnější dokumentace (včetně dopravně – kapacitního posouzení).“
V současné době ani na jedné z navrhovaných upravovaných
křižovatek nedochází k žádnému dopravnímu přetížení vlivem historicky nevhodného tvaru křižovatky, nevhodných
rozhledových poměrů, nedostatečné kapacity apod., či potřeby světelně řízené křižovatky na komunikaci II. třídy, která
není ve vlastnictví obce, ale je ve vlastnictví Středočeského
kraje (!).
Obec Zdiby, konkrétně komunikace Průběžná je tranzitní komunikace pro město Klecany, Husinec-Řež, Vodochody, Máslovice, Větrušice. Všechny obce mají své rozvojové plochy
a zejména tyto obce mohou do budoucna značně ovlivnit dopravní zátěž ul. Průběžná.
Fialová etapa je pouhé promile dopravní zátěže ul. Průběžná
proto je tato podmínka pro naše pozemky, zařazené do fialové etapy je zcela zbytečná a žádám jí zrušit.
Josef Dlabač,
Přádova 2053/20, Libeň,
182 00 Praha 8;
Martin Barták,
Na Brnky 31, Přemyšlení,
250 66 Zdiby
(č. 44; D 31. 1. 2018;
čj. 416/2018)

Připomínka akceptována.
Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Jako vlastníci zasíťovaných stavebních pozemků parc. č.:
Fialová etapa WD7a bude upravena –
102/16, 102/17, 102/18, 102/19, 102/20, 102/21, 102/22,
viz Pokyny (bod SJ-III*2).
102/23, 102/24, 102/25, 102/26, 102/27, 102/28, 102/29,
102/30, 102/31, 102/32, 102/33, 102/34, 102/35, 102/36,
102/37, 102/38, 102/39, 102/40, 102/41 a komunikace na
parc. č. 102/43, 102/44 vše v kat. území Přemyšlení, uplatňujeme následující připomínku:
Žádáme zrušení všech podmínek etapizace pro neopodstatněnost, a to z níže uvedených důvodů:
Naše pozemky byly zařazeny do „Fialové etapy“ Z51a‚ b.
1) Podmínka etapizace: „Využití lokality je podmíněno realizací komunikace WD7a v celém vyznačeném rozsahu.“
Navrhovaná změna nezohledňuje fakt, že značná část
WD7a ( ul. Na Brnky) byla od křižovatky s ulicí Průběžnou včetně křižovatky s ul. K Holosmetkům až na konec
lokality P5 rozšířena dle skutečných možností a stavebně
upravena, včetně provedení nového odvodnění, chodníků, a
veřejného osvětlení, a to z dotačních prostředků ROP Středočeského kraje. Jiná úprava z důvodu složitých vlastnických vztahů a technických důvodů není možná a jiný zásah
do komunikace je z důvodu zachování dotačních podmínek
nemožný. Doprava po zrekonstruované komunikaci je plynulá.
Naše pozemky jsou tedy dopravně napojeny na rozšířenou a
dostatečně kapacitní komunikaci, na kterou jsme obci Zdiby
bezplatně darovali i část našeho pozemku.
Tato podmínka je tedy zbytečná a žádáme o zrušení této
podmínky.
2) Podmínka etapizace: „Provedení úprav ulice Průběžná
(včetně křižovatek) zajišťující zvýšení její kapacity dle ná-
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úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
sledně zpracované podrobnější dokumentace (včetně dopravně kapacitního posouzení).“
V současné době ani na jedné z navrhovaných upravovaných
křižovatek nedochází k žádnému dopravnímu přetížení vlivem historicky nevhodného tvaru křižovatky, nevhodných
rozhledových poměrů, nedostatečné kapacity apod., či potřeby světelně řízené křižovatky na komunikaci II. třídy, která
není ve vlastnictví obce, ale je ve vlastnictví Středočeského
kraje (!).
Obec Zdiby, konkrétně komunikace Průběžná je tranzitní komunikace pro město Klecany, Husinec-Řež, Vodochody, Máslovice, Větrušice. Všechny obce mají své rozvojové plochy
a zejména tyto obce mohou do budoucna značně ovlivnit dopravní zátěž ul. Průběžná.
Fialová etapa je pouhé promile dopravní zátěže ul. Průběžná
proto je tato podmínka pro naše pozemky, zařazené do fialové etapy je zcela zbytečná a žádáme jí zrušit.
Závěrem ještě připomínáme fakt, že pozemky (původně pozemek parc. č. 102/12, kat. území Přemyšlení) jsme za účelem
výstavby koupili od Obce Zdiby na základě veřejné výzvy, ve
které bylo uvedeno, že ve změně č. 1 ÚP obce Zdiby budou
pozemky vyjmuty z etapizace.
Proto žádáme úplné zrušení etapizace pro tyto pozemky.
Iveta Baštářová,
Na Brnky 25, Přemyšlení,
250 66 Zdiby
(č. 45; D 8. 2. 2018;
čj. 537/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Připomínky se týkají pozemků v k. ú. Přemyšlení p. č.
62/248, p. č. 62/242, p. č. 62/240, p. č. 62/249, p. č. 62/250,
p. č. 62/251, p. č. 62/252, p. č. 62/280. Na tyto pozemky bylo
vydáno platné územní rozhodnutí ze dne 17. 10. 2006 čj.
498/ /R/St/2006. Pozemky jsou zasíťované připravené na
stavbu RD. Žádáme, aby byly tyto pozemky přeřazené do zastavitelných ploch.
V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib jsou označeny jako plochy přírodní – louky Z74a, Z74b, Z74c, Z74d. Dále do těchto pozemků zasahuje KBL 6, který je v tomto prostoru rozšířen na
30 m, místo vytýčených 20 m. Pro migraci hmyzu a drobných
hlodavců, pro které je biokoridor určen, jsou v areálu nechané pozemky p. č. 62/285, p. č. 62/284, p. č. 62/283 a p. č.
62/281. Na kterých je pěstovaná kvetoucí zeleň pro úkryt i
potravu. Navrhujeme posunutí zalomené části PU11c a části
PU11d o přibližně 30 metrů na jihozápad a také zúžení celého biokoridoru včetně částí PU11a a PU11b, který prochází
našimi pozemky na 20 metrů.
Přílohy:
– výpis a kopie mapy z KN
– plná moc

Připomínka akceptována částečně.
Řešení pozemků parc. č. 62/240,
62/242, 62/248, 62/249, 62/250,
62/251, 62/252 a 62/280, k. ú. Přemyšlení, nebylo předmětem pokynů pro
zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř.
uvede, proč akceptována nebyla, či byla
akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o
připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1
stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za
respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

Bc. Lenka Černá,
Pomořanská 475/8, Troja,
181 00 Praha 8
(č. 46; D 5. 2. 2018;
čj 459/18)

Připomínka k návrhu území změny č. ÚP Zdib a vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Zdib na udržitelný rozvoj území
Navrhuji moji parcelu č. 106/15 v k. ú. Brnky vypustit z
etapizace. Etapizace mojí parcely č. 106/15 je v rozporu s
dříve vydaným platným správním aktem (rozhodnutím)
povolujícím výstavbu RD, a to s výjimkou ze stavební uzávěry udělené v roce 2004 (v příloze).
ODŮVODNĚNÍ:
Na můj pozemek parc. č. 106/15 k. ú. Brnky (část lokality
Z111) existuje platný správní akt (rozhodnutí) povolující výstavbu rodinného domu (RD), který návrh změny č. 1 ÚP obce Zdiby opomíjí a nadále uplatňuje tzv. etapizaci (výstavba

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 106/15, k. ú. Brnky,
byl od schválení ÚPO Zdiby dne 29. 12.
2006 zařazen v etapizaci s podmínkou
realizace komunikace „Nová
Průběžná“, VPS 10, tato forma etapizace byla převzata do ÚP Zdib účinného
dne 28. 10. 2010. Návrhu podatele čj.
1118/15 ze dne 1. 6. 2015 na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č. 63 Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo, ale
v tom smyslu, že bude řešení etapizace
v návrhu Změny č. 1 prověřeno, a tak se
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údaje o podateli
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úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
RD v lokalitě Z111 podmíněna vybudováním veřejně prospěšné stavy „komunikace Nová Průběžná“).
Konkrétně se jedná o usnesení zastupitelstva obce Zdiby z 2.
12. 2004 přijaté v kontextu ustanovení § 3 nařízení obce Zdiby o stavební uzávěře (vydané 22. 4. 2003), kterým zastupitelstvo v bodě 1 písmena a) „schvaluje udělení výjimky z nařízení obce o stavební uzávěře pro: k výstavbě RD na pozemku parc. č. 106/15 v k. ú. Brnky…“. Toto usnesení bylo přijato na základě mojí individuální žádosti, kterou jsem podala
dne 27. 10. 2004 na obecní úřad Zdiby, a bylo tak bezpochyby tzv. adresné.
Na tomto místě je nutno upozornit, že Nejvyšší správní soud
se již opakovaně přiklonil k závěru, že rozhodnutí podle § 67
odst. 1 správního řádu je třeba chápat v materiálním slova
smyslu. V tomto smyslu je rozhodnutím jakýkoliv individuální právní akt vydaný orgánem veřejné moci z pozice jeho
vrchnostenského postavení, tedy i předmětné udělení adresné
výjimky. Shodný náhled na vymezení pojmu rozhodnutí má i
Ústavní soud (viz např. nález ze dne 1. 11. 2001, sp. zn. III.
ÚS 446/2000).
I když zastupitelstvo obce není jinak správním orgánem, kterým je obec, je třeba konstatovat, že obec Zdiby právě v uvedeném § 3 explicitně delegovala předmětné rozhodnutí o výjimce na zastupitelstvo obce. I z tohoto pohledu, tzv. pravidlo
delegace, je možné nahlížet na uvedené usnesení jako na
správní akt.
Že se jedná o akt veřejné správy rovněž svědčí to, že následně dne 7. 12. 2004 obecní úřad Zdiby vydal dokument čj.
913/04 (v příloze), který je adresovaný mojí osobě Lence
Černé, a který potvrzuje, že „… bylo vyhověno mojí žádosti
a výjimka byla udělena“.
Dále s ohledem na tzv. správní uvážení je možné konstatovat,
že v tomto případě se jedná bezpochyby o správní akt s možností uvážení správního orgánu, tj. správní orgán měl určitou
volnost při rozhodování, měl zde možnosti, jak rozhodnout,
žádosti vyhovět či odmítnout. Vyhověním žádosti bylo přiznáno výše specifikované právo výstavby RD na mém pozemku a správní akt se stal vymahatelným.
Platnost správního aktu obecně znamená, že správní akt vznikl a je závazný pro jeho vydavatele, v tomto případě pro obec
Zdiby, která je současně pořizovatelem ÚPD.
Na tomto místě je třeba uvést pro celou věc zásadní a opomíjenou skutečnost, která zapříčinila celou neutěšenou situaci, a
to že podle ustálené judikatury Ústavního soudu platí, že
ustanovení (zde § 3) nařízení obce o stavební uzávěře, jež
umožňovalo povolit výjimku ze zákazu provádění veškerých
staveb, vyjma udržovacích prací, v území obce, bylo v rozporu se stavebním zákonem, jakož i Ústavou (viz nálezy ze dne
31. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 35/04 a 1. 8. 2006, sp. zn. Pl. ÚS
16/06). Stavební zákon totiž počítal s tím, že výjimky jsou
povolovány pouze stavebním úřadem v řádném řízení, a to
pouze u stavebních uzávěr vyhlašovaných stavebním úřadem.
U stavebních uzávěr vyhlašovaných obcí stavební zákon s
výjimkami explicitně nepočítal. Tj., stavební zákon neupravoval správním orgánem zvolený procesní postup zde udělovaných adresných výjimek, což logicky později v rámci dalšího územního plánování již řádným postupem zapříčinilo tyto
rozpory.
Právě proto k předmětnému usnesení (rozhodnutí), které sice
mělo za cíl upravovat vlastní nařízení obce Zdiby o stavební
uzávěře (zde vyhlášené podle právních předpisů účinných
před 31. 12. 2006), je nutno z důvodu nesprávného procesní-

i stalo, ale návrhem Změny č. 1 nebyla
etapizace zrušena a pro pozemek parc.
č. 106/15 se navrhuje její pokračování
v tzv. „ZELENÉ ETAPĚ“. Na etapizaci
nemá vliv žádné správní rozhodnutí o
povolení výjimky ze stavební uzávěry, to
mělo účinnost pouze v případě platnosti
a účinnosti stavební uzávěry, ze které
byla výjimkla povolena. Účinností nařízení obce Zdiby o zrušení stavební uzávěry dne 14. 3. 2007 padla platnost i
udělné výjimky.
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údaje o podateli
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úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
ho postupu správního orgánu přistupovat především jako k
individuálnímu aktu veřejné správy, tj. samostatnému správnímu aktu (rozhodnutí). K posílení této úvahy je možno konstatovat, že z rozsudku Nejvyššího správního soudu (24. 5.
2006, č. k. 1 Afs 147/2005-107) plyne, že „případné námitky,
že rozhodnutí nemělo příslušnou formu a nebylo vydáno v
žádném řízení, je nutno odmítnout již proto, že potřeba soudního přezkumu faktických správních rozhodnutí je ještě intenzivnější právě tam, kde správní orgán nepostupuje předem
stanoveným a předvídatelným postupem podle příslušného
procesního předpisu“!
Jak již bylo uvedeno, platnost správního aktu obecně znamená, že správní akt vznikl a je závazný pro jeho vydavatele, v
tomto případě pro obec Zdiby, která je současně pořizovatelem ÚPD. Vzniklý správní akt pak pozbývá platnosti buď
zrušením nebo uplynutím stanovené doby, což se ani vjednom případě nestalo.
Na předmětný individuální správní akt adresné výjimky totiž
institut zrušení nebyl nikdy řádně aplikován a nelze si ho ani
reálně představit. Zrušení nařízení obce Zdiby o stavební
uzávěře (zrušeno 7. 3. 2007 nařízením obce č. 1/2007) totiž
nemůže mít z procesních důvodů zároveň účinky na platnosti
individuálních správních aktů (rozhodnutí), které lze rušit zase jen adresně v řádných řízeních s možností řádného odvolání, a nikoliv je rušit nařízením obce, což znamená neadresně.
A co se týče uplynutí doby platnosti lze konstatovat, že doba
platnosti explicitně v předmětném rozhodnutí upravena nebyla a nemohla tak uplynout. Předmětný správní akt je proto
stále platný.
Na předmětný správní akt je možno fakticky nahlížet jako na
minulý příslib a legitimní očekávání v rámci rozvoje obce
Zdiby. Pokud by ho obec nebrala v potaz, bylo by to podle
aktuální judikatury nepřijatelné (viz např. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, 30. 5. 2013, sp. zn. 630 A
1630/2012–141).
Proto obdobně, tak jako se při probíhající aktualizaci ÚP v
rámci pořizování jeho změny č. 1 neuplatňuje etapizace v některých lokalitách z důvodu dříve vydaných platných správních rozhodnutí povolujících výstavbu (územní rozhodnutí,
stavební povolení apod.), navrhuji v mém případě neuplatňovat etapizaci z důvodu dříve udělené adresné výjimky ze stavební uzávěry.
I když se domnívám, že právo je stále na mé straně, beze
změny (formální opravy) resp. aktualizace ÚP je v současné
době znemožněna legální cestou výstavba RD na mém pozemku, což se plně projevilo při žádosti o územní rozhodnutí
na stavbu RD. V dobré víře jsem po zasíťování pozemku,
řádném zpracování projektové dokumentace a po zajištění finančních prostředků na samotnou výstavbu podala dne 3. 11.
2014 na stavebním úřadě MÚ Klecany žádost o územní rozhodnutí na stavbu RD, kterou stavební úřad dne 26. 11. 2014
zamítl svým rozhodnutím čj. 4365/2014 pro „nesoulad s ÚP
obce Zdiby (etapizace)“. Následně v odvolání Krajský úřad
Středočeské kraje, odbor regionálního rozvoje, dne 15. 1.
2015 potvrdil svým rozhodnutím čj. 005729/2015/KUSK
předchozí rozhodnutí stavebního úřadu a uvedl v
odůvodnění, že „doložené udělení výjimky bylo zrušeno nařízením obce č. 1/2007 ze dne 7. 3. 2007, kterým se zrušuje
nařízení obce Zdiby o stavební uzávěře“. Následně Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo podnět (viz čj.
MMR-26630/2015-83/1972) k provedení přezkumného řízení rozhodnutí krajského úřadu s tím, že se „jedná spíše o
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
podnět směrem k územnímu plánu obce“. Dosud jsem byla
názoru, že stavební úřad měl a mohl v rámci své rozhodovací
pravomoci mojí situaci kladně vypořádat beze změny ÚP, a
to buď v samotném řízení o umístění stavby anebo postupem
podle § 169 stavebního zákona.
Závěrem: je nepřijatelné, pokud byla adresně (rozhodnutím)
v roce 2004 umožněna výstavba RD na konkrétním (mém)
pozemku navzdory stavební uzávěře, která byla vyhlášena v
roce 2003 právě z důvodu umožnění řádného zpracování a
vydání ÚP, aby pak samotný ÚP v roce 2006 nebral výjimku
v potaz. Stavební uzávěra byla vyhlášena výslovně z důvodu
nevybudované infrastruktury na celém území obce Zdiby (komunikace, inž. sítě, ČOV), ze stejného důvodu pak byla v ÚP
stanovena tzv. etapizace (vybudování komunikace Nová Průběžná). Je v rozporu s právním řádem, aby adresně udělená
výjimka (rozhodnutí) bylo rušeno neadresně (nařízením
obce).
Nařízení obce o stavební uzávěře z 22. 4. 2003 bylo zrušeno
nařízením obce č. 1/2007 ze dne 7. 3. 2007 s účinností od 14.
3. 2007 v návaznosti na vydání ÚPO Zdiby, který byl vyhlášen obecně závaznou vyhláškou obce č. 6/2006 v prosinci
2006. V roce 2010 pak ÚP prošel pouhou úpravou (bez věcných změn) ve smyslu § 188 odst. 1 tehdy nového stavebního
zákona. Až nyní v roce 2018 je projednávána jeho první změna, kdy je možné neutěšenou situaci přiléhavě a bez zbytečných nákladů řešit. Na situaci jsem řádně upozornila v zadání
změny ÚP, viz můj návrh na pořízení změny ÚP Zdib čj.
1118/15 ze dne 1. 6. 2015, kterému sice zastupitelstvo obce
vyhovělo pod pořadovým č. 63 přílohy č. 1 usnesení č.
3/11/15 ze dne 9. listopadu 2015, ale vypracovaný návrh
změny ÚP Zdib již toto usnesení nereflektuje.
Pokud v rámci projednávané změny č. 1 nebude sjednána náprava této neutěšené situace a etapizace nebude u mého pozemku vypuštěna, upozorňuji, že zvažuji a jsem připravena
podniknout potřebné kroky na uplatnění svého práva, a to
všemi právními prostředky, se všemi důsledky, které z titulu
odpovědnosti mohou všem stranám plynout.
Přílohy:
– Sdělení OÚ Zdiby čj. 913/04 ze dne 7. 12. 2004 k žádosti o
udělení výjimky
– Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 2. 12. 2004
Oldřiška Drahošová,
Střední 183, 250 66 Zdiby
(č. 47; D 7. 2. 2018;
čj. 492/18)

Připomínka k ÚP
Opakovaně jsem žádala, avšak nyní požaduji změnu v ÚP a
doufám, že k této změně konečně dojde. Několikráte jsem
osobně na OÚ žádala o změnu, bohužel vždy marně. V roce
2002 jsem řádně na základě stavebního povolení zkolaudovala rodinný dům na pozemku č. 413/30 st. 657 a zároveň mě
bylo přiděleno číslo popisné 183.
Dne 27. 5. 2015 jsem na Obecní úřad Zdiby podala písemný
návrh na pořízení změny ÚP Zdib, který je u Vás vedený pod
číslem jednacím 1043/15.
Dne 12. listopadu 2015 jsem obdržela písemné vyrozumění,
že mému návrhu zastupitelstvo obce Zdiby na svém zasedání
dne 9. listopadu 2015 v y h o v ě l o a tento návrh je u obecního úřadu Zdiby veden pod pořadovým číslem 219.
Dnes jsem na webu obce Zdiby prohlížela Návrh změny č. 1
ÚP obce Zdiby a zároveň jsem kontrolovala, zda změna, která byla zastupitelstvem obce Zdiby odsouhlasena (číslo 219)
je také zanesena do návrhu ÚP. Opětovně bohužel zanesena
nebyla.
Na základě shora uvedeného POŽADUJI, aby Vámi odsouhlasená změna byla provedena a řádně zanesena do ÚP.

Připomínka neakaceptována.
Pozemek parc. č. 413/30, k. ú. Zdiby,
s RD čp. 183 na pozemku parc. č. st.
657 leží ve stabilizované ploše RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (stav)
s tím, že Projektant návrhu Změny č. 1
nevyhověl požadavku Pokynů pro zopracování návrhu Změny č. 1 Zprávy na
jeho zařazení do plochy BI – bydlení v
rodinných domech městské a
příměstské, protože je koncepčně nevhodný. Z důvodu existence staveb pro
bydlení i v dalších plochách RI, byly
podmínky využití plochy RI doplněny
v kapitole Af. „Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu Změny č. 1
o přípustnou funkci „rodinné domy –
pouze stávající;“. Více v subkapitole I.F
„Odůvodnění stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem vy-
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a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Závěrem bych se chtěla zeptat: Kdo kontroluje a nese odpo- užití“ kapitoly I „KOMPLEXNÍ ZDŮvědnost za to, že jsou veškeré odsouhlasené změny řádně za- VODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ“ textonesené do ÚP?
vé části odůvodnění návrhu Změny č. 1.
Miroslav Dutka,
Školní 87, Dolínek,
250 70 Odolena Voda
(č. 48; D 8. 2. 2018;
čj. 544/2018)

Připomínky k novému návrhu změny č. 1 ÚP
Pohledem do návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby jsem zjistil,
že nebyl uplatněn můj požadavek na pořízení změny, čj.
606/12/st ze dne 14. 5. 2012 pod pořadovým číslem č. 175
přílohy č. 1 usnesení č. 3/11/15, schválený zastupitelstvem
obce dne 9. listopadu 2015, viz příloha. Jedná se o pozemek
p. č. 102/8.
Žádám o uplatnění tohoto návrhu v připravované verzi ÚP.
Příloha:
– Informace o výsledku jednání Zastupitelstva obce Zdiby ze
dne 12. 11. 2015

Ing. Kateřina Fabiánová,
Javorová 1727/6,
182 00 Praha 8;
Lukáš Kubíček,
Javorová 1727/6, Kobylisy,
182 00 Praha 8
(č. 49; D 7. 2. 2018;
čj. 495/18)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Podatelé, jako spoluvlastníci – každý v rozsahu ideální ˝ –
pozemků p. č. 426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby, obec Zdiby, zapsáno na LV č. 2530, v katastru nemovitostí u Katastrální
úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, tedy jako vlastníci pozemků dotčených návrhem řešení
změny č. 1 ÚP Zdib, tímto podávají k tomuto návrhu své, níže uvedené připomínky podle příslušných ustanovení stavebního zákona:
Připomínka č. 1
Nesouhlasíme s vyřazením (odmítnutím) naší žádosti č. 9 z
procesu pořizování nové, avšak opakované změny č. 1 ÚP
Zdib.
Touto žádostí č. 9 jsme žádali o změnu určení našich pozemků takto:
– pozemek par. č. 426/7 – 6.048 m2, zahrada, bonita půdy:
2018 m2 – V. třída; 475 m2 – I. třída, 3.555 m2 – I. třída Na
bydlení BI
– pozemek par. č. 426/8 – 1943 m2, manipulační plocha, ostatní plocha, nemá evidované BPEJ – na pozemku se nachází stavba, tudíž leží v zastavěné části obce – tuto skutečnost jsme doložili pasportem stavby v září 2012 (viz příloha – Pasport stavby (připomínky). Na bydlení BI
—————————————————————
Pozn.: Existence nemovitostí nezapsaných v katastru nemovitostí je dána tím, že zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
v platném znění, obsahuje taxativní výčet nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí, který je však užší než definice nemovitostí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
—————————————————————

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 102/8, k. ú. Přemyšlení, je v rozsahu zastavitelné plochy Z51
ÚP Zdib převzat do návrhu Změny č. 1
jako plocha Z51b, výměra zastavitelné
plochy nebyla rozšířena na celou výměru pozemku parc. č. 102/8, jak bylo požadováno v návrhu podatele čj.
602/12/st ze dne 14. 5. 2012 na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č. 175,
kterému přes nedoporučení pořizovatele
Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo, ale
pouze v tom smyslu, že bude prověřena
možnost jeho řešení. Projektant návrhu
Změny č. 1 nevyhověl požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1
Zprávy na zařazení celé výměry pozemku parc. č. 102/8 do zastavitelné plochy BI – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské, protože by došlo
k novému záboru zemědělské půdy 1.
třídy ochrany, který nelze odůvodnit veřejným zájmem výrazně převažujícím
nad veřejným zájmem ochrany ZPF –
viz § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění pozdějších
předpisů.

Připomínka č. 1 neakceptována.
Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015 nevyhovělo návrhu na pořízení změny č. 1
ÚP Zdib poř. č. 9, uplatněnému podatelem pod čj. 651/15 ze dne 8. 4. 2015, a
tento návrh pod poř. č. 9 nebyl proto
zařazen do Zprávy, jejíž součástí byly
pokyny pro zpracování návrhu Změny č.
1, tudíž nemohl být návrh poř. č. 9 ani
předmětem řešení návrhu Změny č. 1
Projektantem. Připomínku na vyřazení
návrhu poř. č. 9 na pořízení změny č. 1
nelze uplatňovat k návrhu Změny č. 1,
která se jím nezabývala.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
V prvním pokusu o změnu č. 1 ÚP Zdib pořizované v letech
2012-2014 zastupitelé obce nejdříve předali dotčeným orgánům státní správy (dále jen „DOSS”) všechny přijaté návrhy
= žádosti na změnu určení pozemků k vyjádření, aby poté vyřadili ty, s jejichž navrhovanou změnou určení DOSS nesouhlasily.
Proto létající pořizovatel, jako administrátor procesu změny,
nerozhoduje o účelnosti a oprávněnosti jednotlivých návrhů
na změnu určení pozemku, a je proto irelevantní, že první pokus o změnu č. 1 ÚP Zdib skončil ještě dříve, než byl dokončen, a to z důvodu odborné nezpůsobilosti létajícího pořizovatele, který nebyl držitelem příslušného veřejnoprávního oprávnění k výkonu příslušné činnosti.
Náš tehdejší návrh – též žádost č. 9 na změnu určení pozemků byl prokazatelně ze strany DOSS prověřen. DOSS nevyjádřily nesouhlas s naším záměrem a zastupitelstvo obce
souhlasilo s přeměnou plochy pozemků na bydlení – BI (viz
příloha – Usnesení zastupitelstva z 8. 7. 2013). Citace z předmětného usnesení zde:
———————————————————————
Usnesení č. 5/7/13
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu zadání změny č. 1 ÚP
Zdib, a to Tabulce č. 1, která kromě již odsouhlasených změn
zahrnuje nově rovněž žádost označenou pořadovým číslem 9
(426/7 a 426/8 v k. ú. Zdiby), tj. tyto pozemky na žádost jejich
vlastníků zařazuje do ploch s funkčním využitím „Bydlení –
RD městské a příměstské”, a ukládá MUDr. Markétě Hellerové, starostce Obce Zdiby, zajistit realizaci tohoto usnesení
Zastupitelstva Obce Zdiby.
———————————————————————
Současní zastupitelé při rozhodování o naší žádosti č. 9
(pozn.: tato je dle rozhodnutí pořizovatele identická s naší žádostí z prvního pokusu změny č. 1 ÚP Zdib) tento fakt vůbec
nezohlednili, ani to, že jsme celý proces prvního pokusu změny č. 1 ÚP Zdib podstoupili s nemalými finančními náklady,
které jsme při obhajobě našich práv byli nuceni vynaložit.
Zmiňujeme např. znalecký posudek Ing. arch. Löwa – renomovaného odborníka, jímž bylo prokázáno, že záměr stavby
rodinného domu pro tři rodiny obklopeného velkou zahradou
není v rozporu s ničím, co by ohrozilo přírodu a krajinu, natož v rozporu s nařízenými regulativy (viz příloha Posudek
Ing. Arch. Löw). Citace z posudku zde:
———————————————————————
Současný a platný ÚP z roku 2010 ve svém návrhu, proti námitce vlastníků pozemků, bezdůvodně navrhuje zahrnout pozemek p. č. 426/8 z plochy zastavěné (kultura ostatní, manipulační plocha) na ornou půdu. Z tohoto hlediska je návrh
absurdní – těžko si lze představit, jak vlastník či obec na své
náklady odstraňuje zbytky stavby a rekultivuje pozemek na
kulturu orná půda v kategorii NZ. Takový návrh by se těžko
obhajoval i u soudu, pokud by se vlastník na něj obrátil. Kategorie NZ totiž logicky nepřipouští zástavbu, a to, přestože
je v současném zastavěném území obce.
———————————————————————
Ostatní náklady jsou specifikované v Připomínkách ke Zprávě o vyhodnocení ÚP, jež byly ve lhůtě zaslány obci Zdiby.
Pro objasnění: V roce 2000 jsme pozemky v dobré víře koupili, neboť jsme věřili ujištění zastupitelů obce, že zájmové
pozemky jsou již zařazeny v zastavitelných plochách, a to na
základě veřejně projednaného a zastupitelstvem odsouhlaseného konceptu ÚP Zdib. Po téměř 15 letech byl tak tehdy
(viz příloha – Usnesení zastupitelstva z 8. 7. 2013) jeden ze
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
dvou našich pozemků zařazen do zastavitelných ploch. Jedná
se o pozemek parc. č. 426/8, manipulační plocha, ostatní plocha nacházející se v zastavěné části obce.
Proto naše legitimní očekávání jsou taková, že postup obce
vůči nám nebude diskriminační, ale naopak racionální, zakládající se na principu zákazu libovůle při výkonu veřejné
moci. Zcela rezolutně popíráme a odmítám nařčení naší
rodiny publikované ve veřejně šířených letácích o tom, že
na našich pozemcích plánujeme developerskou činnost a
výstavbu (viz přílohy – např. časopis Z11 vydávaný a šířený Ing. Jiřím Žáčkem, místostarostou a pověřeným zastupitelem pro změnu č. 1 ÚP Zdib). Od samého počátku se
snažíme „jen“ o vybudování bydlení pro potřeby naší rodiny.
Pro odstranění veškerých pochybností opakovaně prohlašujeme, že jsme připraveni vybudovat k našim pozemkům
potřebnou přístupovou komunikaci.
Pro dokreslení našeho pocitu ohledně diskriminace poukazujeme na skutečnost, že pozemek parc. č. 374/19 v k. ú.
Zdiby, který se nachází v těsné blízkosti našich pozemků,
je aktuálně pořizovatelem navržen v rámci změny č. 1 ÚP
Zdib do ploch Z25 SV, tedy jako plocha obytná, přičemž
se aktuálně jedná o pozemek druhu ovocný sad!
———————————————————————
Dle právního řádu ČR: „(…) zastupitelstvo obce je povinno
se řídit zásadou principu legitimního očekávání, který se
uplatňuje v českém právu a spočívá především v ochraně
odůvodněné představy a budoucí právní situaci, jakož i zásadou kontinuálního rozhodování. Tyto zásady jsou ve své
podstatě součástí principu právní jistoty a spočívají v tom, že
fyzická či právnická osoba má právo na to, aby její očekávání bylo naplněno, svědčí-li jí na základě předchozí
zkušenosti. S uvedeným pak rovněž souvisí zásada zákazu
překvapivých rozhodnutí, která spočívají v požadavku předvídatelnosti rozhodnutí orgánů veřejné moci vzhledem k procesní situaci“.
———————————————————————
Připomínka č. 2
Nesouhlasíme se změnou určení našeho pozemku parc. č.
426/8 k. ú. Zdiby z ostatní plochy, manipulační plochy –
ZASTAVENA PLOCHA – na NZ plochy zemědělské – orná půda.
Ve druhém, aktuálním a opakujícím se pokusu o změnu č. 1
ÚP Zdib byl výše zmíněný pozemek opět vyřazen ze zastavitelné plochy, a to bez ohledu na všeobecně platnou zásadu
kontinuálního rozhodování zastupitelstva obce.
Máme za to, že pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib o přeměně
našeho pozemku parc. č. 426/8 na ornou půdu rozhodl nesprávně (svévolně) a bez ohledu na skutečnost. Ihned na počátku procesu prvního pokusu změny č. 1 ÚP Zdib jsme upozorňovali na to, že na pozemku se nachází stavba. Existenci
stavby jsme doložili pasportem stavby, jež byl přílohou k Připomínkám k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Zdib (viz příloha
– Pasport stavby (připomínky)).
Pořizovatelem navrhovanou změnou využití našeho pozemku parc. č. 426/8 k. ú. Zdiby tak jednoznačně na úrovni vyvlastnění dochází k znemožnění využívání stavby na
něm umístěné a jejího nejbližšího okolí (viz příloha – Pasport stavby (připomínky)).
Současně upozorňujeme na skutečnost, že na našem pozemku p. č. 426/7 k.ú. Zdiby se nacházejí námi řádně vybudované inženýrské sítě, a to elektřina, vodovod a kanali-

Připomínka č. 2 neakceptována.
Vymezení pozemku ostatní plochy parc.
č. 426/8, k. ú. Zdiby, ve vlastnictví podatele připomínky, spolu s pozemkem
ostatní plochy parc. č. 426/4, k. ú. Zdiby, jako návrhové plochy orné půdy
(OP-návrh), označené jako OP2 a OP3,
bylo provedeno již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne
29. 12. 2006. Toto zařazení převzal ÚP
Zdib účinný od 28. 10. 2010 a vymezil
plochu pozemků parc. č. 426/4 a 426
jako návrhovou plochu zemědělskou –
ornou půdu (NZ-návrh). V návrhu Změny č. 1 je stejná plocha zařazena opět
do plochy změn Z45 jako plocha zemědělská – orná půda (NZ-návrh), pouze
došlo k vypuštění vymezení zastavěného
území na pozemku parc. č. 426, protože
jeho vymezení v nebylo v souladu s § 58
stavebního zákona. Připomínku nelze
akceptovat, protože vymezení pozemku
parc. č. 426/8, k. ú. Zdiby, jako plochy
zemědělské – orné půdy, nebylo provedeno v rámci projednávaného návrhu
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zace pro budoucí novostavbu rodinného bydlení. Tyto inženýrské sítě jsou vybudovány a dimenzovány čistě pro
naše soukromé bydlení, nikoli s kapacitou pro developerskou výstavbu.
Navíc, při stavbě shora popsaných inženýrských sítí byla
již zohledněna budoucí stavba příjezdové komunikace a
do zásypu byly vloženy vhodné podkladové stavební materiály.
Dále máme za to, že pořizovatel rozhodl o přeměně našeho
pozemku na ornou půdu svévolně, neboť ani neprovedl místní šetření za nezbytné účasti vlastníků pozemků, tj. parc. č.
426/8 (vlastníci podatelé) a parc. č. 426/4 (vlastník p. Nazárko), ani takové rozhodnutí, jakož i nevyhovění (odmítnutí)
naší žádosti č. 9, nebylo vůči nám jakkoli odůvodněno a
nám oznámeno.
Z místního šetření by jednoznačně vyplynulo, že na našem
pozemku parc. č. 426/8 k. ú. Zdiby se nachází stavba (viz příloha – Pasport stavby (připomínky)), z něhož lze zjistit přesné parametry stavby, a že manipulační plocha je nezbytná k
bezproblémovému používání této stavby.
Také by pořizovatel zjistil, že do návrhu současné změny
sloučil pod označení Z45 dva pozemky dvou odlišných vlastníků. Vůbec se nezabýval tím, že v průběhu času mezi oběma
pozemky vznikla cesta, která je pravidelně využívána (viz
příloha – Letecký snímek). Ze současného leteckého snímku
našeho pozemku parc. č. 426/8, k. ú. Zdiby, je stále patrné, že
i přes koruny stromů stojících na přilehlé komunikaci se zřetelně rýsuje obvod stavby.
Mohli bychom spekulovat o tom, zdali pasport stavby byl nepředán zpracovateli změny č. 1 ÚP Zdib úmyslně, s cílem
znemožnit využívání zemědělské stavby v současnosti, nebo
ještě více zkomplikovat vlastníkům pozemku parc. č. 426/8 k.
ú. Zdiby přeměnu z ostatní plochy (bez BPEJ) na bydlení BI.
Připomínka č. 3
V rámci návrhu změny č. 1 ÚP Zdib tedy pořizovatel sám
aktivně a bez jakékoli opory navrhuje změnu určení našeho pozemku parc. č. 426/8 k. ú. Zdiby, a to do ploch Z45,
tzn. zcela mimo naši žádost č. 9.
V této souvislosti poukazujeme na skutečnost, že pořizovatelem v rámci návrhu změny č. 1 ÚP Zdib navrhované zařazení našeho pozemku parc. č. 426/8 k. ú. Zdiby do ploch
Z45 je zcela bezprecedentní, v rozporu se zákonem a současně mající de facto povahu vyvlastnění.
Z dosavadní judikatury obecných soudů ČR a odborné literatury nesporně plynou následující relevantní závěry:
a) Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, čj.: 30 A
74/2013 – 79 ze dne 28. 4. 2015
Ve funkční ploše s označením ostatní sídelní zeleň lze
umísťovat pouze porosty přírodě blízké a okrasné s podílem vysoké zeleně, komunikace pro pěší a cyklistickou
dopravu, dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti), což by však bylo využití, které není v souladu s
aktuálním využitím pozemku a rovněž s tím, s jakým
úmyslem podatelé, z hlediska jeho aktuálního i pozdějšího využití, shora uvedený pozemek kupovali.
b)Rozsudek Městského soudu v Praze, čj.: 8 A 163/2016 –
144 ze dne 6. 12. 2016
Zábory pozemků formou změny jejich využití na sídelní
zeleně musí být kompenzovány.
c) Závěry z diskuse OTTA na téma „Systém sídelní zeleně
v územním plánu“ – Ing. Vladimír Mackovič, 14. 5.
2014

Změny č. 1, jak je uvedeno výše.

Připomínka č. 3 neakceptována.
Jak již bylo uvedeno u připomínky č. 2
není návrhem Změny č. 1 dotčeno využití pozemku parc. č. 426/8, k. ú. Zdiby,
jako „orná půda“, které je stejné a beze
změn již od ÚPO Zdiby z roku 2006.
Návrhem Změny č. 1 byla pouze návrhová plocha NZ systémově očíslovaná
jako plocha sídelní zeleně Z45 a vypuštěno vymezení zastavěného území. Připomínku nelze akceptovat, protože návrhem Změny č. 1 nedošlo k namítané
změně určení pozemku parc. č. 426/8.
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Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Determinujícím hlediskem pro návrh systému sídelní zeleně a stanovování podmínek musí být veřejný zájem a veřejná prospěšnost. Z opačného pohledu navržené řešení
zeleně na úrovni ÚP může „limitovat“ vlastníky a investory jen na základě odůvodněného veřejného zájmu. Nevhodně navržený systém sídelní zeleně může dlouhodobě
blokovat žádoucí vývoj území.
d)PLOCHY ZELENĚ V ÚZEMNÍM PLÁNU, Ing. Vladimír Mackovič, URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ –
ROČNÍK XVI – ČÍSLO 4/2013
Plocha přírodní musí být v sídlech vymezována uvážlivě,
pouze v případech, že existují opodstatněné důvody, které
vyplývají ze zvláště chráněných zájmů přírody. Na plochách přírodních musí být totiž zajištěn management a režim, s nímž jsou obvykle ve střetu běžné aktivity obyvatel
sídla, které jsou provozovány v zeleni (rekreace, relaxace,
sportovní aktivity apod.).
S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že v našem případě
neexistuje jakýkoli veřejný zájem na předmětné pořizovatelem navrhované změně užívání našeho pozemku, kdy
tento je s ohledem na jeho aktuální skutečné určení vč.
existence stavby pro takový účel zcela nevhodný.
Pokud by vůbec čistě hypoteticky bylo možné uvažovat o
změně využití některého z našich pozemků v rámci návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib mimo požadavek uvedený v naší žádosti č. 9, mohlo by se jednat nanejvýš o změnu využití našeho
pozemku parc. č. 426/7 – zahrada k. ú. Zdiby (současný
stav) na ZS – zeleň soukromá a vyhrazená, což by odpovídalo současnému využití tohoto pozemku, avšak my přesto
žádáme o změnu využití tohoto pozemku na bydlení BI, a
to ze shora uvedených důvodů – zejména existence inženýrských sítí, zpevněné přístupové komunikace a potřeby
společného bydlení.
———————————————————————
Navrhujeme, aby zastupitelstvo obce vydalo zpracovateli
pokyn k dokončení původního návrhu a v souladu se svým
usnesením ze dne 9. 7. 2013 (viz příloha – Usnesení zastupitelstva z 8. 7. 2013) – určení našich pozemků parc. č.
426/8 a 426/7 k. ú. Zdiby ve shodě s naší žádostí č. 9 na bydlení BI, čímž bude zajištěna kontinuita procesu rozhodování obce.
Přílohy:
– Výpis z KN pozemků podatelů
– Pasport stavby (připomínky)
– Usnesení zastupitelstva z 8. 7. 2013
– Posudek Ing. Arch. Löw
– Časopis Z 11
– Letecký snímek
Jan Holčík,
J. Kámena 37, 250 66 Zdiby;
Ivana Holčíková,
J. Kámena 37, 250 66 Zdiby;
Martin Bočan,
J. Kámena 61, 250 66 Zdiby;
Michal Bočan,
J. Kámena 61, 250 66 Zdiby;
Ing. Blanka Švábová,
Srpnová 1022/5,
180 00 Praha 8;
RNDr. Ludmila Fialová,
J. Kámena 16, 250 66 Zdiby;
Roman Prošek,

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP OBCE
ZDIBY A VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP
ZDIB NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
1. Připomínka ohledně nedostatečné úpravy podmínek vy- 1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
užití zastavitelné plochy Z19 vyplývající z požadavků
závislá na odborném posouzení Prona prověření těchto podmínek v zadání změny č. 1 ÚP
jektantem, který v textové části odůZdib a s nevyhovujícím určením účelu využití pro plovodnění návrhu Změny č. 1 uvede
chy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošv jakém rozsahu byla připomínka akně rozsáhlá.
ceptována, popř. uvede, proč akcep1.1. Návrh:
Navrhujeme Část Af původního ÚP Zdib změnit tak, aby
tována nebyla, či byla akceptována
ohledně ploch: OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOjen zčásti. Pořizovatel takto koná
z důvodu, že není odborně nadán si
MERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ bylo původní
udělat úsudek a učinit závěr o připo-
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J. Kámena 60, 250 66 Zdiby;
Denisa Prošková,
J. Kámena 60, 250 66 Zdiby;
Hana Dubnová,
Vilová 87, 250 66 Zdiby;
Simona Dubnová,
Vilová 87, 250 66 Zdiby
(č. 50; D 8. 2. 2018;
čj. 536/2018)

znění zcela vypuštěno, a aby bylo namísto původního znění
stanoveno následovně:
1.1.1. V části l), Základní funkční využití:
„stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu
a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.“
1.1.2. V části 2), Vhodné a převládající funkce, odrážka 6:
„služby“;
1.1.3. V části 4) Nepřípustné funkce:
„chovatelská činnost; autobazary; tržnice;
velkoobchodní a skladovací činnost;
lůžkové části zdravotnických a sociálních zařízení.“
1.1.4. V části 5): Základní podmínky prostorového uspořádání:
– „maximální % zastavěných ploch vzhledem k celkové ploše
pozemku – 50 % – zahrnuje zastavění pozemními stavbami,
tj. budovami a ostatními zastavěnými a zpevněnými plochami;
– dešťové vody z pozemků staveb musí být v max. možné míře
likvidovány na těchto pozemcích;
– maximální výška stavby nad rostlým terénem u jednotlivých
rozvojových ploch – 9 m;
– pro plochu Z19:
· minimální % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku –
40 %, zeleň v rámci plochy Z19 má být tvořena především vzrostlými stromy a má být situována zejména podél
jižní a západní hranice plochy, do plochy zeleně se nezapočítávají zatravněné tvárnice;
· zástavba plochy Z19 musí mít přiměřený hmotový rozsah
(prostorovou skladbu a velikost) vůči okolní zástavbě nacházející se na území obce Zdiby, musí být situována do
severní části plochy Z19 v dostatečné vzdálenosti od zapsaných kulturních památek v sousedství, respektovat
výškou a celkovým vzhledem dominantu kulturních památek a zachování krajinného rázu historického centra obce
Zdiby;
– pro ostatní plochy vyjma plochy Z19: minimální % zeleně
vzhledem k celkové ploše pozemku – 30 %;“
1.1.5. V části 6): Zvláštní podmínky:
„nákladní doprava bude směřováno od centra obce k dálnici
D8“.
1.2. Odůvodnění návrhu:
1.2.1. Ohledně návrhu změny části 1):
Základní funkční využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ
jsou v původním ÚP vymezeny nesprávně. Jejich základní
funkční využití je v původním znění ÚP vymezeno v rozporu
s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a tudíž v rozporu s
ustanovením stavebního zákona. Náš návrh nezákonné znění
regulativy napravuje s ohledem na obytnou zástavbu v blízkosti ploch OK.
1.2.2. Ohledně návrhu změny části 2):
Vymezení využití těchto ploch by mělo odpovídat vymezením ploch OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ
ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ.
Není žádný důvod proč umožnit v obci výstavbu dalších skladovacích či logistických areálů, když je zřejmé, že dopravní
zátěž v obci a jejím okolí je již dnes neúnosná a rozšiřování

mínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
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těchto ploch v obci nepřinese obci žádný užitek, jelikož v obci je dostatečná zaměstnanost, životní prostředí – imise a
hluk již dnes překračují povolené limity.
Dále, pokud mají být na území obce povoleny rozsáhlé stavby, jejich maximální výška nemůže přesahovat 9 m nad rostlým terénem, jinak objektivně hrozí narušení krajinného rázu
obce.
1.2.3 Ohledně návrhu změny části 4):
Vymezení využití těchto ploch by mělo odpovídat vymezením ploch OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ
ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ.
Není žádný logický důvod, aby požadavky na komerční zařízení malá a střední bylo přísnější než na komerční plochy
rozsáhlé, spíše by tomu mělo být naopak. Pokud obec z pochopitelných důvodů odmítá, aby na území obce byly provozovány některé komerční činnosti v malém a středním měřítku, nemůže je povolit v měřítku velkém a rozsáhlém, jinak by
takové opatření mohlo vést k oprávněným námitkám ohledně
diskriminace malých a středních podnikatelů na území obce.
Navrhované znění tudíž odpovídá podmínkám pro ostatní komerční plochy v obci.
1.2.4. Ohledně návrhu změny části 5):
Podmínky pro rozsáhlé komerční areály musí být v ÚP stanoveny tak, aby tato rozsáhlá výstavba nenarušovala životní
prostředí a krajinný ráz, zejména podmínky výstavby na ploše Z19 musí být nastaveny dostatečné konkrétně tak, aby nedocházelo k narušování historického centra obce a přirozeného ochranného pásma kolem kulturních památek, jako významné kulturní a historické dominanty obce.
1.2.5. Ohledně návrhu změny části 6):
Pokud vůbec má být připuštěna jakákoliv další nákladní doprava v již dnes přetížené dopravní situace obce, musí být ze
všech komerčně rozsáhlých ploch, nejen z plochy Z19, směřována směrem z centra obce.
2. PŘIPOMÍNKA OHLEDNĚ VYMEZOVANÉ ZASTA- 2. Připomínka akceptována.
Využití zastavitelné plochy lokality
VITELNÉ PLOCHY Z67 A S NÍ SOUVISEJÍCÍCH
Z67, stanovené návrhem Změny č. 1
PŘÍPUSTNÝCH PODMÍNEK VYUŽITÍ PRO PLOpro občanské vybavení jako plocha
CHY OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ
OM – občanské vybavení – komerční
ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
zařízení malá a střední, bude změně2.1. Návrh:
no na plochu TI – technická infra2.1.1. Navrhujeme, aby ze Změny ÚP Zdib byla vypuštěna
plocha:
struktura, a z důvodu odlišení od os„Z67 OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a
tatních ploch TI vymezených v ÚP
střední“.
Zdib či návrhu Změny č. 1, bude tato
plocha označena indexem 1 ve tvaru
2.1.2. Navrhujeme, aby znění původního ÚP bylo doplněno
tak, že do přípustných podmínek využití u ploch OM – OB„TI1 – technická infrastruktura –
ČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ
sběrný dvůr“ pro zdůraznění deklaA STŘEDNÍ bude uvedeno, že funkce:
race veřejného zájmu na využití za– nakládání s odpady
stavitelné plochy Z67 pouze pro sběrmohou být realizovány výhradně jen pro potřeby obce Zdiby.
ný dvůr – viz Pokyny (bod SJ-I*4).
2.2. Odůvodnění návrhu:
2.2.1. Plocha Z67 je v odůvodnění vymezována pro sběrný
dvůr, tj. jako plocha technické infrastruktury, a tedy je ve
Změně ÚP Zdib nesprávně uvedena jako plocha OM. Sběrný
dvůr vyžadující zábor zemědělské půdy I. třídy bonity ZPF o
výměře cca 40 tis. m2 si lze jen těžko představit, lze předpokládat, že takto vymezená plocha se následně stane předmětem
komerčních spekulací, případně bude tendence ji využít pro
skladování odpadu pro celou Prahu nebo okolité obce.
Podle stavebního zákona mezi úkoly územního plánování patří i prověřovat a posuzovat potřeby změn v území a jejich rizik s ohledem na možnost poškození životního prostředí, je-
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Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
hož součástí je i ZPF. Jelikož na území obce Zdiby existuje
značné množství nezastavěných zastavitelných nebo komerčních pozemků, není zde žádný zákonný důvod ani veřejný zájem na rozšiřování zastavitelných ploch před využitím těchto
stávajících zastavitelných ploch.
Potřebuje-li obec Zdiby přesunout sběrný dvůr ze sousedství
školy na jiné místo, lze takovou plochu určitě najít jinou zastavitelnou nebo komerční plochu na území obce, ideálně ve
vlastnictví obce. Doporučovali bychom především využít
ekonomicky výhodnou nabídku obce Klecany k uskladnění
sběrného odpadu obce v kasárnách Klecany, kde bude nově
rozsáhlý sběrný dvůr, jiné nakládání s obecnými prostředky
je podle našeho názoru nehospodárné.
2.2.2. Nelze připustit, aby na již dnes zatíženém území obce
Zdiby, v sousedství skládky odpadu v Březiněvsi a v sousedství odkaliště v Drastech bylo umožněno nakládání s odpady
pro jiné účely než pro samotnou obec Zdiby. Obec by se mohla stát odpadištěm a skladištěm Prahy, což rozhodně není v
zájmu obyvatel obce na příznivém a příjemném životním prostředí.
3. Připomínka neakceptována.
3. PŘIPOMÍNKA OHLEDNĚ VAD ZPRACOVÁNÍ
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
ZMĚNY ÚP ZDIB
Zdib je záležitostí nadmístního význa3.1. Připomínky a odůvodnění:
mu, která není vymezena v ZÚR Stře3.1.1. Za zásadní chybu zpracování Změny ÚP Zdib považujeme nedostatečné zhodnocení únosnosti jednotlivých reguladočeského kraje, a to ani v rámci její
tiv v konkrétních podmínkách obce Zdiby, kdy jako občané
2. aktualizace. Zpráva o uplatňování
již dnes denně bojujeme s nadměrnou dopravní zátěží, nedoÚP Zdib neuvádí v pokynech pro
statečnou dopravní obslužností obce, nedostatečnou obslužzpracování návrhu Změny č. 1, které
ností obce veřejnou dopravou (která je v kombinaci zavedení
jsou její součástí, žádný požadavek
modrých zón v Praze a neexistujících parkovacích stání na
týkající se tramvajové trati do Zdib.
Praze 8 pro občany naší obce neudržitelná), nedostatečným
Vymezení územní rezervy pro tramvazajištěním bezpečnosti na cestách v obci (chybějící silnice,
jovou trať Praha-Kobylisy – Zdiby je
bezpečné přechody pro chodce a chodníky), absolutním nepředčasné a nedůvodné, zvláště když
dostatkem občanské vybavenosti, kulturního a sportovního
bude trasovaná ve stávající ploše dozázemí a veřejných prostranství pro sport a odpočinek. Požapravní infrastruktury – silniční mající
dujeme proto, aby zpracování Změny ÚP Zdib bylo řádně vy- dostatečné prostorové parametry.
hodnoceno v souladu se zákonnými požadavky v prospěch
životního prostředí a životního prostoru obyvatel obce.
3.1.2. Změna ÚP Zdib zcela pomíjí návrh tramvajové tratě.
Přestože, pověřený zastupitel, p. Žáček slíbil plán tramvajové
tratě zahrnout do Změny ÚP mimo jiné na schůzce s Krajskou správou silnic a dálnic, okolních obcí a majitelů dotčených pozemků dne 26. 5. 2017 a obec Zdiby se k plánu postavit tramvaj aktivně veřejné hlásí a informuje o tom
občany.
3.1.3. Změna ÚP Zdib není zpracována zcela přesně. Různé
plochy jsou definovány na různých místech znění Změny ÚP
Zdib různě, nebo jsou jinak označeny, nebo jim zcela chybí
uvedení potřebných regulativ (jako je např. výška stavby u
nově vyměřených komerčních ploch). Požadujeme rovněž,
aby byl před schvalováním Změny č. 1 ÚP Zdib předložen
srovnávací text ve znění ÚP obce Zdiby, aby se nestalo tak,
jak tomu bylo při minulém schvalování znění ÚP, že se až při
jeho schvalování do znění dostaly změny, které nebyly předmětem dřívějšího posuzování či schválení. Současné znění
ÚP je tak dodnes zpochybňováno jako nezákonné či nicotné
opatření obce, které nezajišťuje právní jistotu občanů obce
ani případných investorů. Této situace je potřeba se vyhnout
a zajistit řádné projednání a schválení změny ÚP obce.
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Miriam Hovorková,
Jívanská 647/10,
Horní Počernice,
193 00 Praha 9;
Ing. Ivo Bárta,
náměstí Na Balabence 1437/3,
Libeň,
190 00 Praha 9;
Marcela Bártová,
náměstí Na Balabence 1437/3,
Libeň,
190 00 Praha 9;
Ing. David Vrba,
Ovenecká 99/45, Bubeneč,
170 00 Praha 7;
Ing. Kateřina Vrbová,
Ovenecká 99/45, Bubeneč,
170 00 Praha 7
(č. 51; D 7. 2. 2018;
čj. 497/2018)

RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.,
U Vrbiček 178, Přemyšlení,
250 66 Zdiby;
RNDr. Markéta Hrkalová,
U Vrbiček 178, Přemyšlení,
250 66 Zdiby
(č. 52; D 9. 2. 2018;
čj. 568/2018)

Žádost na změnu v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
I.
Žádáme o změny užívání u parcel č. 81/2, 81/3 a 81/4, všechny k. ú. Brnky, z charakteru DS dopravní infrastruktura silniční na ZS zeleň soukromá a vyhrazená s následujícím
odůvodněním (na situačním obrázku č. l znázorněno zelenou
barvou – obrázek č. 1 viz podání).
1. Tyto pozemky jsou v soukromém vlastnictví navrhovatelů
změny a při uplatňování stávajícího ÚP je nelze oplotit a
chránit tak proti znečištění.
2. Oplocení tohoto pozemku a soukromé využití této parcely
jako část zahrady. V současné době je pozemek využíván
místními zahrádkáři nejen k umisťování zahradního bio
odpadu (listí, posekaná tráva) z ulice Šípková.
3. Dle našeho názoru je ulice Šípková dostatečně široká k obsluze pozemků, které dále na tuto část komunikace navazují, a proto ji není třeba v budoucnu dále rozšiřovat. V zájmové oblasti změny jsou sousední pozemky č. 81/1, 80/28,
80/125 a 81/10 částí ulice Šípková.
4. Na základě VYHODNOCENÍ projednávání návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu ze dne 12. 12.
2016, kdy je vyhověno námitce pod p. č. 40, která řeší obdobnou situaci. Tyto pozemky jsou velmi svažité a nikdy
nesloužily jako komunikace.
II.
Žádáme o posun hranice přírodního parku Dolní Povltaví mimo hranici pozemků 83/23, 83/24, 83/25, 81/2, 81/3 a 81/4 v
k. ú. Brnky do podoby stávajícího ÚP, viz obrázek č. 2 (obrázek č. 2 viz podání) nebo dle našeho nového návrhu znázorněného obrázkem č. 3 (obrázek č. 3 viz podání), kde je
změna zaznačena fialovou přerušovanou čarou.
1. Důvodem této žádosti dle článku II. je možná budoucí
komplikace stavebních úprav nebo staveb.
2. Máme za to, že tato změna by neměla v námi navrhovaném
rozsahu žádný vliv na celkový charakter přírodního parku
Dolní Povltaví nebo jeho nejbližšího okolí.
3. Na pozemku č. 83/23 k. ú. Brnky již probíhá výstavba RD
a na pozemku č. 83/24 k. ú. Brnky bude stavba realizována
v období 05-11/2018.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Připomínka č. 1 k ploše Z19 (popis a případné zdůvodnění
podávané připomínky, návrh)
Návrh prostorových a funkčních regulativů plochy Z19 nedostatečně chrání kulturní (čl. 14 a 20 PÚR ČR) a civilizační
(čl. 14, 16 a 24 PÚR ČR) hodnoty obce Zdiby. Neřeší dostatečně stanovení takové intenzity využití území a dopravní napojení plochy Z19 takovým způsobem, který nad míru nezatíží sousední stabilizovaná čistě obytná území. Rovněž neřeší
dostatečně regulativy prostorového uspořádání plochy Z19,
které ochrání uplatnění stávajících kulturních dominant obce
(zejm. kostel Povýšení svatého Kříže) v dálkových
pohledech.
Požadujeme proto v ÚPD podmínit rozvoj plochy Z19 pořízením ÚS pro jakýkoliv budoucí investiční záměr na ploše
Z19 anebo RP na žádost, jehož cílem bude podrobně vyřešit
dopravní napojení a napojení na technickou infrastrukturu, a

I. Připomínka neakceptována.
Využití pozemků parc. č. 81/2, 81/3 a
81/4, k. ú. Brnky, není dotčeno návrhem
Změny č. 1. Využití těchto pozemků jako
pozemní komunikace bylo založeno již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto
zařazení převzal ÚP Zdib účinný od 28.
10. 2010 a vymezil plochu pozemků
parc. č. 81/2, 81/3 a 81/4 jako stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury –
silniční (DS-stav). Připomínku nelze akceptovat, protože vymezení pozemků
parc. č. 81/2, 81/3 a 81/4, k. ú. Brnky,
jako plochy dopravní infrastruktury –
silniční, nebylo provedeno v rámci řešení projednávaného návrhu Změny č. 1,
a nebylo ani indikováno žádným návrhem podatelů připomínky na pořízení
změnu ÚP Zdib.

II. Připomínka neakceptována.
Přírodní park Dolní Povltaví a jeho
hranice byla vyhlášena 1. 6. 1994 vyhláškou čj. 608-ŽP/94 Okresního úřadu
Praha-východ a vyhláškou čj. 8/94
Okresního úřadu Mělník. Měnit jeho
rozsah a stanovené podmínky, či posunout hranici přírodního parku mimo
pozemky parc. č. 81/2, 81/3 a 81/4,
83/23, 83/24, 83/25, k. ú. Brnky, nelze
provést územním plánem, který jej musí
respektovat jako limit využití území dle
§ 26 odst. 1 stavebního zákona. Vymezení přírodního parku Dolní Povltaví
bylo převzato jako údaj o území z územně analytických podkladů pořizovaných
úřadem územního plánování, Městským
úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř.
uvede, proč akceptována nebyla, či byla
akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o
připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1
stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za
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Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
kapacitu a prostorové uspořádání území.
respektování požadavků z hlediska
Požadujeme stanovit maximální výšku zástavby na ploše Z19 ochrany veřejných zájmů a za jejich kovýškou 9 m nad rostlým terénem.
ordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
Požadujeme jednoznačně stanovit maximální míru využití území (vyjádřenou např. koeficientem podlažních ploch) a maximální velikosti jednotlivého záměru.
Zdůvodnění:
Plocha Z19 je jednou z největších zastavitelných ploch v obci
Zdiby, která se nachází v blízkosti obytné zástavby a kulturních nemovitých památek, navíc na horizontu obce a v místě,
kde došlo v posledních letech k výrazné změně podmínek a
zátěže, která s ohledem na blízkost rodinných domů vyžaduje
prověření a vhodnou regulaci této zastavitelné plochy. Regulace výstavby, odpovídající současné dopravní i celkové
imisní a hlukové zátěži daného místa je pro obyvatele obce
Zdiby zcela zásadní a nezbytná.
Navržené znění reaulativ pro plochu Z19:
Požadavek na změnu:
– maximální podíl zastavění pozemními stavbami, tj. budovami a ostatními zastavěnými a zpevněnými plochami, vzhledem k celkové ploše pozemku – 50 % za současné podmínky členitosti výstavby k naplnění dále uvedeného požadavku přiměřeného hmotového rozsahu staveb, situování staveb do severní části plochy Z19;
– maximální výška jednotlivých staveb budov a zařízení nad
rostlým terénem – 9 m;
– minimální podíl zeleně, a to přednostně dřevin, vzhledem k
celkové ploše pozemku – 40 %, zeleň v rámci plochy Z19
situovat zejména podél jižní a západní hranice plochy s
tím, že součástí této zeleně nebudou zatravňovací dlaždice,
popínavá zeleň ani zelené plochy na střeše staveb;
– zástavba plochy Z19 musí mít hmotový rozsah, tj. prostorovou skladbu a velikost zastavěné plochy jednotlivých
staveb, přiměřený vůči okolní zástavbě na území obce Zdiby;
– stavby umísťované na plochu Z19 musí být zcela pohledově
dřevinami odděleny od areálu Zdibského zámku a kostela
Povýšení sv. Kříže.
Navržené vymezení zastavitelné plochy Z19:
S přihlédnutím k bezprostřední blízkosti obytných území k
ploše Z19 je jednoznačně žádoucí, aby plocha Z19 byla vymezena jako zastavitelná plocha OM – občanské vybavení –
komerční zařízení malá a střední, kdy vliv činnosti na těchto
plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední
plochy nad přípustné normy pro obytné zóny, na rozdíl od
zastavitelných ploch OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, která mají vysoké nároky na dopravní
obsluhu, čímž jsou do této obytné a dopravně přetížené lokality zásadně nevhodné.
Martin Hrnčíř,
Na Výhledu č. ev. 131,
Přemyšlení,
250 66 Zdiby;
Alena Hrnčířová,
Na Výhledu č. ev. 131,
Přemyšlení,
250 66 Zdiby
(č. 53; D 8. 2. 2018;
čj. 502/2018)

Připomínka k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Uplatňujeme připomínku týkající se našeho pozemku k. ú.
Přemyšlení p. č. 67/122 – Nesouhlasíme s Návrhem změny č.
1 ÚP Zdib (dále jen Z1ÚP), který ponechává pozemek p. č.
67/122 jako plochu staveb pro rodinnou rekreaci (dále jen
RI).
Odůvodnění nesouhlasu – podstata připomínky:
1. Tento pozemek je od schválení ÚP v roce 2006 ve znění
ÚP 2010 veden jako RI, a to i přesto, že jsme na něm na
základě výjimky z nařízení obce o stavební uzávěře ze dne
16. 2. 2005 (viz příloha 1) a navazujícího souhlasného stanoviska obce Zdiby ze dne 2.3.2005 (viz příloha 2) zahájili

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 67/122, k. ú. Přemyšlení, se stávající stavbou pro rodinnou
rekreaci č. ev. 131 na pozemku parc. č.
st. 198 a s rozestavěnou stavbou na pozemku parc. č. st. 808 leží ve stabilizované ploše RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (stav), která byla takto
zařazena již v ÚPO Zdiby schváleném
Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12.
2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo beze
změny i v návrhu Změny č. 1. Zastupi-
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
přípravu stavby rodinného domku s garáží. Ten jsme však
byli nuceni vzhledem k podobě ÚP 2006 (!) stavět jako rekreační objekt. Přitom jsme i podmínku výjimky z nařízení
obce o stavební uzávěře týkající se dopravní obslužnosti
vyřešili koupí sousedního pozemku (původní p. č. 67/131),
sloučením tohoto pozemku s pozemkem p. č. 67/122, odstraněním původní chaty na zakoupeném pozemku a vybudováním vjezdu na pozemek z ulice Na výhledu, jejíž šířka
je zde okolo 6 m.
2. V průběhu času se opakovaně snažíme o nápravu podle našeho názoru nesprávného stavu vzniklého z viny obce Zdiby nerespektováním při dokončování ÚP v roce 2006
svých předchozích rozhodnutí. Podáváme žádosti o změnu
ÚP u tohoto pozemku z RI na plochu bydlení v rodinných
domech městské a příměstské (dále jen BI). Důvodem opakovaných žádostí o změnu ÚP (a nápravu nesprávného stavu) jsou zejména trvající komplikace související s jinými
podmínkami pro hypotéky, pojištění apod. uplatňované vůči rodinným domkům a rekreačním objektům. V souladu s
platnými právními předpisy zde v rekreačním objektu bydlíme (jsme zde trvale hlášeni), ale pro „zatížení obce“ je
to stejné, jako bychom bydleli v řádném rodinném domku
– stavba byla projektována a stavěna s parametry rodinného domku (viz souhlasy uvedené v bodě 1 výše), auty jezdíme, odpady produkujeme, daně platíme, … Naší zatím
poslední žádosti z 21. 12. 2011 (vedena OÚ Zdiby pod pořadovým číslem 153) nebylo usnesením zastupitelstva č.
3/11/15 ze dne 9. 11. 2015 vyhověno (stejně jako většině
obdobných žádostí ze širokého okolí).
3. V Z1ÚP je náš předmětný pozemek beze změn (stále RI).
Na druhou stranu však v Z1ÚP jsou mnohé pozemky podle
ÚP 2010 označené jako RI (ale i pozemky označené jako
plochy lesní – NL, nebo plochy přírodní – louky – NP) navrženy na změnu na plochy BI, byť výše uvedeným usnesením zastupitelstva nebylo rovněž některým z žádostí týkajících se měněných pozemků vyhověno. Navíc mnohé z
měněných pozemků (a) ani nepodléhají etapizaci, (b) mnohé se v Hlavním výkresu Z1ÚP „tváří“, jako by na nich už
RD stály, (c) u mnohých z těchto měněných pozemků nebyla v minulosti podána žádná žádost o změnu ÚP a ani
tak nebyly tyto plochy změn projednávány zastupitelstvem
a nebyly zahrnuty do seznamu návrhů změn, jimž se vyhovuje / nevyhovuje, který byl podkladem pro Zprávu o
uplatňování ÚP, „jejíž součástí bude zadání změny č. 1 ÚP
Zdib“.
4. Argumentace použitá jako zdůvodnění nevyhovění naší žádosti o změnu ÚP („Téměř 1/3 zastavitelného území obce
Zdiby tvoří plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Pro takovou změnu, která by nemohla zahrnou pouze pozemek navrhovatele, ale musela by být řešena pro celé území obce,
nelze zajistit dostatečnou dopravní a technickou infrastrukturu.“) je tak z pohledu skutečného stavu našeho bydlení (viz bod 2 výše) a změn, o které nikdo nežádal ani
nebyly projednány zastupitelstvem (viz bod 3 výše), nepravdivá. To dokazuje i to, že k našemu pozemku p. č.
67/122 vede příjezdová komunikace v žádném místě ne užší než 4,5 m (většinou více jak 6 m), kdežto k některým
měněným pozemkům vede komunikace o šířce jen 3,2 m
nebo jen „lesní nezpevněná cesta“.
Navrhujeme:
a) Změnit plochu našeho pozemku v Z1ÚP z RI na BI.

telstvo obce Zdiby svým usnesením č.
3/11/15 ze dne 9. 11. 2015 nevyhovělo
návrhu na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib
poř. č. 153, uplatněnému podatelem
pod čj. 1922/11/st ze dne 21. 12. 2011.
Tento návrh pod poř. č. 153 nebyl proto
zařazen do Zprávy, jejíž součástí byly
pokyny pro zpracování návrhu Změny č.
1, tudíž nemohl být návrh poř. č. 153
ani předmětem řešení návrhu Změny č.
1 Projektantem. Připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 67/122 do plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) nelze uplatňovat
k návrhu Změny č. 1, která se tímto nezabývala a žádnou změnu oproti platnému ÚP Zdib neprovedla. Na změnu způsobu využití pozemku parc. č. 67/122
nemá vliv žádné správní rozhodnutí o
povolení výjimky ze stavební uzávěry, to
mělo účinnost pouze v případě platnosti
a účinnosti stavební uzávěry, ze které
byla výjimkla povolena. Účinností nařízení obce Zdiby o zrušení stavební uzávěry dne 14. 3. 2007 padla platnost i
udělné výjimky.
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
b) Obdobně změnit plochy z RI na BI u staveb majících charakter RD, kde majitelé skutečně bydlí a jejich žádosti o
změnu ÚP nebylo vyhověno.
U obou návrhů se tedy nejedná o nic jiného než o uvedení
ÚP do souladu se skutečným stavem.
Přílohy:
– výjimky z nařízení obce o stavební uzávěře ze dne 16. 2.
2005
– sdělení OÚ Zdiby kl žádosti o souhlas s vynětím ze ZPF ze
dne 2. 3. 2005
Mgr. Eliška Chloubová,
Školní 87, Dolínek,
250 70 Odolena Voda
(č. 54; D 8. 2. 2018;
čj. 545/2018)

Připomínky k novému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Při kontrole návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib jsem zjistila, že nebyl uplatněn můj požadavek na pořízení změny, čj. 607/12/st
ze dne 14. 5. 2012 pod pořadovým číslem č. 174 v příloze č.
1 usnesení č. 3/11/15, schválený zastupitelstvem obce dne 9.
11. 2015, viz příloha. Jedná se o pozemek parcelní číslo
90/75.
Žádám o uplatnění tohoto požadavku v připravované verzi
územního plánu, tj. zahrnutí celé plochy pozemku do využití
plochy typu BI.
Příloha:
– Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zdiby dne 9. 11.
2015
– Návrhy na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib – příloha č. 1 usnesení

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 90/75, k. ú. Přemyšlení, je v rozsahu zastavitelné plochy Z52
ÚP Zdib převzat do návrhu Změny č. 1
jako plocha Z52, výměra zastavitelné
plochy nebyla rozšířena na celou výměru pozemku parc. č. 90/75, jak bylo požadováno v návrhu podatele čj.
607/12/st ze dne 14. 5. 2012 na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č. 174,
kterému přes nedoporučení pořizovatele
Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo, ale
pouze v tom smyslu, že bude prověřena
možnost jeho řešení. Projektant návrhu
Změny č. 1 nevyhověl požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1
Zprávy na zařazení celé výměry pozemku parc. č. 90/75 do zastavitelné plochy BI – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské, protože by došlo
k novému záboru zemědělské půdy 1.
třídy ochrany, který nelze odůvodnit veřejným zájmem výrazně převažujícím
nad veřejným zájmem ochrany ZPF –
viz § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění pozdějších
předpisů.

Ludmila Chrástová,
Wichterlova 2311/4,
180 00 Praha 8
(č. 55; D 9. 2. 2018;
čj. 605/2018)

Připomínka k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Uplatňuji připomínku týkající se mého pozemku v k. ú.
Přemyšlení p. č. 62/15 a 67/142. Nesouhlasím s návrhem
změny č. 1 ÚP Zdib (dále jen Z1ÚP), který určuje pozemek p. č. 62/15 a 67/142 jako plochu „zahrada“. Navrhuji,
aby byl uveden jako pozemek stavební a nevztahovala se
na něj stavební uzávěra; důvody níže uvádím.
Důvod nesouhlasu:
– na parcele č. 62/15 je umístěna drobná stavba – stavební
buňka, souhlas s umístěním vydal Obecní úřad Zdiby, čj.
225-KVÚP-18/92, dne 22. 4. 1992;
– dne 30. 1. 1996 pod čj. 5-25/96 vydal Obecní úřad Zdiby
vyjádření ke stavbě RD – nemá námitek k záměru; celou
dobu jsem žila v dobré víře, že jednoho dne začneme
stavět;
– pro objekt stavební buňka byla vypracována výchozí zpráva o revizi provedené elektroinstalace z 06/1992, objekt je
připojen na vodovod;
– existenci stavební buňky potvrdila ZO ČSZ Holosmetky
dne 14. 9. 2016, čj. 55/2016;
Uvedená dokumentace, tj. pasport stavby dle § 125 stavebního zákona vč. geometrického plánu ověřeného KÚ pro Středočeský kraj ze dne 30. 3. 2017 byla předána Stavebnímu
úřadu Městského úřadu v Klecanech, který na základě předa-

Připomínka neakceptována.
Pozemky parc. č. 62/15 a 67/142, k. ú.
Přemyšlení, se stávající jinou stavbou
bez čp./če. na pozemku parc. č. st. 993
leží ve stabilizované ploše RI – plochy
staveb pro rodinnou rekreaci (stav),
která byla takto zařazena již v ÚPO
Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce
Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení
převzal ÚP Zdib účinný od 28. 10. 2010
a zůstalo beze změny i v návrhu Změny
č. 1. Připomínku nelze akceptovat, protože k namítanému vymezení pozemků
parc. č. 62/15, 67/142 a st. 993, k. ú.
Přemyšlení, jako plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI-stav), nedošlo
v rámci projednávaného návrhu Změny
č. 1 a podatel neuplatnil ani žádný návrh na změnu ÚP Zdib podle § 46 stavebního zákona.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
ných podkladů vydal dne 15. 5. 2017, čj. 3644/2017 stanovisko o existenci stavby: drobná stavba (stavební buňka) – jiná stavba.
Jednala jsem s Obecním úřadem Zdiby, místostarostou Jurkeníkem a na základě doložených podkladů bylo dne 24. 5. 2017
pod čj. A 14/2017 stavební buňce přiděleno evidenční č. 0377.
Dne 1. 8. 2017 pod čj. 2111/2017 Obecní úřad Zdiby přidělené evidenčí číslo zase zrušil, že stavbu nelze považovat za rekreační objekt.
Pro mne a moji rodinu byl objekt stavební buňky s připojením na elektrickou energii a vodu dostatečný. Byl užíván nezměněný v průběhu 20 let, průběžně udržován, včetně pozemku. Větší objekt jsme v té době realizovat nestihli.
V poslední dvou letech jsem zaznamenala nové investory na
několika sousedících pozemcích, kde dochází k rozsáhlé „rekonstrukci a přístavbě“ dosavadních chatiček!
Nemám tudíž stejné právo stavět a rekonstruovat na mém pozemku p. č. 62/15 v Přemyšlení, zejména, když v minulosti
byla Obecním úřadem vydána kladná stanoviska? Nevím
proč jednou Obecní úřad Zdiby nemá námitek k výstavbě na
parcele a nyní zásadně nevyhoví. Jaké jsou k tomu důvody?
Současně jsou překvapující četné informace z ÚP Zdiby, jak
jsou měněny a rozšiřovány zastavěné plochy nebo další určené k výstavbě (nové chaty a rodinné domy) v lokalitách „Zlatý kopec a další“ – viz ÚP Zdiby rok 2006, 2010 a 2017.
Navrhuji;
aby pozemek p. č. 62/15 a 62/142 v Přemyšlení byl legalizován jako stavební pozemek v ÚP obce Zdiby a objekt na
něm obdržel evidenční číslo.
Jedná se pouze o to, abych měla stejné podmínky jako investoři sousedních pozemků.
Tomáš Kasal,
Železniční 197, Nádražní
Předměstí,
381 01 Český Krumlov;
Lucie Kasalová,
Železniční 197, Nádražní
Předměstí,
381 01 Český Krumlov
(č. 56; D 7. 2. 2018;
čj. 504/2018)

Připomínka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Zahrnutí do etapizace „fialové etapy“ případně „žluté etapy“
parcely č. 83/57, obec Zdiby, katastrální území Přemyšlení /
Holosmetky a případné zahrnutí celé lokality parcel v návaznosti na parcely připravované pro obslužnou komunikaci s
názvem „Luční“.
Odůvodnění:
Podáváme připomínku k zahrnutí výše zmíněné parcely č.
83/57 do etapizace, do „fialové etapy“ podmíněné realizací
komunikace WD7a a provedením úprav ulice Průběžná, případně do „žluté etapy“ podmíněné realizací komunikace
WD5, WD6 a úseku WD8a.
Skupina parcel, mezi které patří i č. 83/57 je připravena parcelizací, včetně parcel pro obslužnou komunikaci s označením názvu ulice „Luční“ a navazuje přímo na komunikace
podmíněné etapizací. V případě umožnění výstavby se jedná
o segment parcel, schopných realizace, které nejsou závislé
na jiné výstavbě. Parcela určená pro obslužnou komunikaci
parcel navazuje na stávající komunikaci a plánovanou WD8a.
Aktuální lokalita etapizace (fialová a žlutá etapa) je sousedící
s námi navrhovanou lokalitou o doplnění a měla by podle našeho soudu tvořit celek z důvodu zachování kompaktnosti a
zároveň z důvodu výstavby komunikace WD8a a jejího budoucího napojení na obslužnou komunikaci Luční.
Pro nezačlenění námi navrhované lokality do jedné ze dvou
variant etapizace nevidíme oproti vybraným parcelám
rozdíly, navíc kdy v okolí není již jiných parcel, které by do
etapizace nespadaly.

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 83/57, k. ú. Přemyšlení, druhem pozemku orná půda leží
ve stabilizované ploše plochy zemědělské – orná půda (NZ-stav) nezastavěného území, která byla takto vymezena již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto
zařazení převzal ÚP Zdib účinný od 28.
10. 2010 a zůstalo beze změny i v návrhu Změny č. 1. Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne 9.
11. 2015 nevyhovělo návrhu na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib poř. č. 194,
uplatněnému podatelem pod čj. 1050/14
ze dne 1. 8. 2014. Tento návrh pod poř.
č. 194 nebyl proto zařazen do Zprávy,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, a tudíž nemohl
být návrh poř. č. 194 ani předmětem řešení návrhu Změny č. 1 Projektantem.
Připomínku nelze akceptovat, protože k
namítanému vymezení pozemku parc. č.
83/57, k. ú. Přemyšlení, jako plochy zemědělské – orná půda (NZ-stav), nedošlo v rámci projednávaného návrhu
Změny č. 1. O zařazení do etapizace nelze uvažovat, protože pozemek parc.
č. 83/57 není součástí žádné zastavitelné plochy, na kterou by bylo možné etapizaci vztáhnout.
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Alena Krausová,
Průběžná 92, 250 66 Zdiby;
Daniela Klausová,
U lékárny 226,
250 67 Klecany;
Miroslava Neprašová,
Průběžná 11, Veltěž,
250 66 Zdiby
(č. 57; D 9. 2. 2018;
čj. 604/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
1. navrhujeme vyjmutí pozemku parc. č. 102/14 v obci Zdiby, 1. Připomínka akceptována částečně.
v katastrálním území Přemyšlení, z etapizace. Pozemek je
Míra akceptování připomínky bude
v navržené Změně ÚP Zdib součástí plochy Z51b.
závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 uvede
v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována
jen zčásti. Pořizovatel takto koná z
důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
2. nesouhlasíme se zahrnutím pouze části plochy pozemku
2. Připomínka neakceptována.
parc. č. 102/14 v obci Zdiby, katastrálním území PřemyšlePozemek parc. č. 102/14, k. ú. Pření, do plochy BI (bydlení v RD). V současné době je velká
myšlení, je v rozsahu zastavitelné
část do BI zahrnuta a menší část nikoli. Z hlediska využití
plochy Z51 ÚP Zdib převzat do návrpozemku je toto řešení zcela nevhodné. Žádáme tedy o zahu Změny č. 1 jako plocha Z51b, výhrnutí celého pozemku parc. č. 102/14 v obci Zdiby, katasměra zastavitelné plochy nebyla roztrálním území Přemyšlení, do plochy BI (bydlení v RD).
šířena na celou výměru pozemku
parc. č. 102/14, jak bylo požadováno
v návrhu podatele čj. 962/15 ze dne
18. 5. 2015 na pořízení změny č. 1
ÚP Zdib pod poř. č. 189, kterému
přes nedoporučení pořizovatele Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo, ale
pouze v tom smyslu, že bude prověřena možnost jeho řešení. Projektant
návrhu Změny č. 1 nevyhověl požadavku Pokynů pro zpracování návrhu
Změny č. 1 Zprávy na zařazení celé
výměry pozemku parc. č. 102/14 do
zastavitelné plochy BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské, protože by došlo k novému záboru zemědělské půdy 1. třídy
ochrany, který nelze odůvodnit veřejným zájmem výrazně převažujícím
nad veřejným zájmem ochrany ZPF –
viz § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Věra Krejcarová,
Habrová 145, 250 66 Zdiby;
Martin Stejskal,
Lublaňská 1298/3,
120 00 Praha 2;
Daniela Klusáčková,
J. Kámena 1, 250 66 Zdiby
(č. 58; D 8. 2. 2018;
čj. 533/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
1. Připomínka akceptována.
1. Nová plocha Z67 označená OM – občanské vybavení –
komerční zařízení malá a střední (horizont a okraj katastru
Využití zastavitelné plochy lokality
obce). Pro tuto plochu se doplňuje jejich využití: nakládání
Z67, stanovené návrhem Změny č. 1
s odpady (zejména sběrné dvory, separace odpadu); technipro občanské vybavení jako plocha
cké služby obce; policie, městská policie; složky integrova- OM – občanské vybavení – komerční
ného záchranného systému; zahradnictví (zejména pro
zařízení malá a střední, bude změněúdržbu zeleně na veřejných prostranstvích a pozemcích ob- no na plochu TI – technická infra-
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
ce); drobná skladovací činnost.
struktura, a z důvodu odlišení od ostatních ploch TI vymezených v ÚP
S touto novou plochou Z67 vyslovujeme nesouhlas.
Odůvodnění:
Zdib či návrhu Změny č. 1, bude tato
plocha označena indexem 1 ve tvaru
a) Dle zákon č. 41/2015 Sb., zákon o ochraně ZPF, § 4 odst.
„TI1 – technická infrastruktura –
3 Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout
sběrný dvůr“ pro zdůraznění deklapouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převarace veřejného zájmu na využití zažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vzhledem k tostavitelné plochy Z67 pouze pro sběrmu, že pozemky nejsou ve vlastnictví obce, je problematické toto uplatnit pro doplňující využití plochy. Obec by se
ný dvůr – viz Pokyny (bod SJ-I*4).
měla chovat jako řádný hospodář a potřebnou infrastrukturu řešit především na pozemcích ve svém vlastnictví.
b) Textová část změny ÚP str. 11: Uspořádání krajiny – zásady ochrany krajinného rázu.
· nenarušit krajinné horizonty a celkový obraz obce v krajině,
· respektovat základní uspořádání a charakteristické znaky
krajiny,
c) Doplnění využití plochy by mělo být v ploše označené TI,
která svým popisem lépe odpovídá pro dané účely.
2. Připomínka akceptována částečně.
2. Komunikace WD18 – komunikace „V Boleslavce“.
Požadujeme doplnit komunikaci doprovodnou vysokou zeMíra akceptování připomínky bude
lení.
závislá na odborném posouzení ProOdůvodnění:
jektantem, který v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 uvede
a) Textová část změny ÚP str. 11: Uspořádání krajiny – zásav jakém rozsahu byla připomínka akdy ochrany krajinného rázu.
ceptována, popř. uvede, proč akcep· v rámci rozsáhlých zemědělských ploch a po jejich okratována nebyla, či byla akceptována
jích a podél cest zakládat meze a remízky doplněné vysojen zčásti. Pořizovatel takto koná
kou zelení.
z důvodu, že není odborně nadán si
b) Poznámka: Kdo komunikaci postaví a jak se bude
udělat úsudek a učinit závěr o připoudržovat, jestliže komunikace slouží především potřebám
mínce, která se týká výsledku projeksousední obce Klecanům?
tové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
3. Připomínka akceptována částečně.
3. Etapizace (str. 25) – Nové rozčlenění zastavitelných
Míra akceptování připomínky bude
ploch, na něž se vztahuje etapizace. Výjimka pro plochy
Z51a, Z51b a Z52 (fialová), kde podmínkou už není výszávislá na odborném posouzení Protavba „Nové Průběžné“, ale provedení úprav ulice Průběžjektantem, který v textové části odůné (včetně křižovatek) zajišťujících zvýšení její kapacity dle
vodnění návrhu Změny č. 1 uvede
následně zpracované podrobnější dokumentace (včetně do- v jakém rozsahu byla připomínka akpravně – kapacitního posouzení).
ceptována, popř. uvede, proč akcepS výjimkami pro plochy Z51a, Z51b a Z52 vyslovujetována nebyla, či byla akceptována
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
me nesouhlas.
Odůvodnění:
z důvodu, že není odborně nadán si
a) ÚP z 12/2006, str. 24 – Technická a provozní kultivace sle- udělat úsudek a učinit závěr o připodované komunikace je vázána na dořešení celého uličního
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
prostoru s tím, že komunikace nebude dále exponována
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
vlivem dalšího rozvoje obce. Provoz na komunikaci v ulici
Průběžná od schválení ÚP obce významně narostl a vzhle1 stavebního zákona, vyžadující
dem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z
který podle § 159 odst. 1 stavebního
hlediska dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu
zákona odpovídá za správnost, celistsituaci ještě zhoršovat. Jinak požadujeme podat zdůvodněvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
ní proč výjimka a proč právě jen pro tyto plochy.
zejména za respektování požadavků z
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
b) Provozem těžké stavební techniky (průběh výstavby) dohlediska ochrany veřejných zájmů a
chází k praskání zdí domů přilehlých ke komunikaci v ulici
za jejich koordinaci – viz Pokyny
Průběžná. V minulosti to bylo již předmětem stížností ob(bod SJ-VI*3).
čanů a obec to musela řešit za účasti statika s tím, že provoz těžké techniky byl omezen. Kdo by nesl náklady za
způsobené škody a věci s tím spojené?
4. Připomínka akceptována částečně.
4. Procento zeleně.
Požaduje se: Stanovení procenta zeleně pro všechny ploMíra akceptování připomínky bude
chy zástavby OM a OK, a nejen pro plochu Z19 – plocha
závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůOK. Požaduje se doplnit.
vodnění návrhu Změny č. 1 uvede
v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
5. Připomínka akceptována částečně.
5. Plochy BI – lesní pozemky na Zlatém Kopci, parc. č.
89/33, 89/24, 89/64, 100/60, 89/37, 100/52, 89/35 a
Míra akceptování připomínky bude
100/50, vše v k. ú. Brnky.
závislá na odborném posouzení ProS navrženou plochou BI pro výše uvedené pozemky se vyjektantem, který v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 uvede
slovuje nesouhlas.
Odůvodnění:
v jakém rozsahu byla připomínka aka) Návrh je z ploch na rekreaci a ploch lesních na bydlení, a
ceptována, popř. uvede, proč akcepto pro stav jako by tam již RD byly. V případě, že by to
tována nebyla, či byla akceptována
takto zůstalo, tak pro výstavbu RD na těchto pozemcích by
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
se nevztahovala etapizace (účelová konstrukce, jak se vyhz důvodu, že není odborně nadán si
nout etapizaci).
udělat úsudek a učinit závěr o připob) Str. 11 textu ZÚP: stabilizovat a rozvíjet enklávy lesní i
mínce, která se týká výsledku projeknelesní zeleně rozptýlené i ve vyvýšených polohách řešetové činnosti ve výstavbě – vybrané
ného území. Rozpor s výše uvedeným.
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
6. Plochy BI – orná půda na Zlatém Kopci, parc. č. 100/36 v 6. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
k. ú. Brnky.
S navrženou plochou BI pro výše uvedený pozemek se vyzávislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůslovuje nesouhlas.
Odůvodnění:
vodnění návrhu Změny č. 1 uvede
Návrh je z orné půdy na bydlení, a to pro stav jako by tam
v jakém rozsahu byla připomínka akjiž rodinné domy byly. V případě, že by to takto zůstalo,
ceptována, popř. uvede, proč akceptak pro výstavbu rodinných domů na těchto pozemcích by
tována nebyla, či byla akceptována
se nevztahovala etapizace (účelová konstrukce, jak se vyhjen zčásti. Pořizovatel takto koná
nout etapizaci).
z důvodu, že není odborně nadán si
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
7. Připomínka akceptována.
Výjimka nových staveb pro individuální rekreaci pro zastavitelnou plochu Z119e bude zrušena – viz Pokyny
(bod SJ-III*3).

7. Z119e – RI (Zlatý Kopec, k. ú. Brnky)
S navrženou výjimkou pro plochu Z119e – RI se vyslovuje nesouhlas.
Odůvodnění:
Str. 20, odst. 6) Na celém území obce Zdiby je zakázáno
povolování staveb pro individuální rekreaci s výjimkou zastavitelné plochy Z119e. Proč výjimka. Území by se mělo
řešit komplexně a ne tzv. salámovou metodou.
8. Z17 a Z67 – OM, chybí výškový limit. Riziko pro narušení 8. Připomínka akceptována částečně.
krajinného rázu!!!
Míra akceptování připomínky bude
závislá na odborném posouzení ProPožaduje se doplnit.
jektantem, který v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 uvede
v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
9. Plocha Z19 – OK – občanské vybavení – komerční zaří- 9. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
zení plošně rozsáhlá. Na základě projednávaného záměru
firmy Goodman v procesu FIA je zřejmé, že regulativy pro
závislá na odborném posouzení Protuto plochu jsou nedostatečné s ohledem na ochranu kuljektantem, který v textové části odůturních a civilizačních hodnot území. Požadují se proto
vodnění návrhu Změny č. 1 uvede
upravit regulativy pro tuto plochu a to:
v jakém rozsahu byla připomínka ak– výškový regulativ max. 8 m od rostlého terénu
ceptována, popř. uvede, proč akcep– izolační a ochranný pás vysoké zeleně v šířce min. 20 m od
tována nebyla, či byla akceptována
jižní hranice pozemku a 10 m od západní hranice pozemku
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
– procento zeleně bez možnosti započítání zatravňovací dlažz důvodu, že není odborně nadán si
by
udělat úsudek a učinit závěr o připo– podmínit plochu vydáním a schválením RP s cílem dořešit
mínce, která se týká výsledku projekdopravní napojení, napojení na technickou infrastrukturu a
tové činnosti ve výstavbě – vybrané
kapacitu a prostorové uspořádání záměru.
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celist-
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
vost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
Michal Krňanský,
Štefánikova 249/28,
Smíchov,
150 00 Praha 5;
Alice Krňanská,
Štefánikova 249/28,
Smíchov,
150 00 Praha 5
(č. 59; D 8. 2. 2018;
čj. 543/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Připomínkující nesouhlasí s předloženým Návrhem změny č.
1 ÚP Zdib, uveřejněným na úřední desce obce Zdiby.
Připomínkující jsou výlučnými vlastníky pozemku parc. č.
106/76 v obci Zdiby, k. ú. Brnky.
Připomínkující zakoupili tento pozemek v roce 2001 z důvodu plánované výstavby RD. V době zakoupení tohoto pozemku byl v platnosti a účinnosti ÚP, jehož podmínky pro výstavbu nových RD jsou v současné době splněny.
Je velmi zarážející, že dle současného návrhu ÚP byla řada
pozemků z původní etapizace vyjmuta, na několika pozemcích již dokonce stojí RD, kdy však není zcela zřejmé na základě, čeho byly z etapizace vyjmuty. Výše specifikovaný pozemek ve vlastnictví připomínkujících však oproti těmto zůstal i nadále v nové etapizaci výstavby uveden (původně pod
označením Z103, nyní Z103a). Jako velmi problematické se
jeví především kladení dalších požadavků týkajících se výstavby nových pozemních komunikací, a to:
– WD5 – komunikace „Nová Průběžná“ – východní část
včetně křižovatky se silnici II/608 a křižovatky s ul. Chaberská, Zlatý kopec a WD6
– WD15 – komunikace – ul. Zlatý kopec
Dále je nutné zmínit, že plánované prodloužení komunikace
WD15 vede přes soukromý pozemek parc. č. 110/5, kdy není
zcela zřejmé, jakým způsobem hodlá obec pozemek pro tuto
komunikaci zajistit a v jakém časovém horizontu.
Vzhledem ke znalosti prostředí a i zcela prostým pohledem
na situační plán obce Zdiby je zřejmé, že pro povolení a realizaci výstavby RD v této lokalitě není nezbytné vybudování
ani jedné z těchto komunikací, a to proto, že je možné využít
pozemní komunikaci ulice v Chabrech, případně současné ul.
Zlatý kopec, která je již z velké části napojena na současnou
síť pozemních komunikací obce Zdiby a plánovaná část je v
zásadě pouze spojkou mezi ní a plánovanou komunikací s
označením WD5.
Sdělujeme Vám, že pokud by takto obecní úřad postupoval,
pak tak činí v rozporu se základními zásadami činnosti správních orgánů, a to zejména zásadou předvídatelnosti, resp. legitimního očekávání a souladnosti postupu správních orgánů
(viz ust. § 2 odst. 4 a § 8 odst. 1 správního řádu), kdy vlastníci dotčených pozemků bezpochyby očekávali, že pokud dojde
ke splnění původních podmínek obce Zdiby, za kterých pozemky kupovali, nedojde následně k jejich rozšiřování, a tedy
ohrožení výstavby RD a zajištění jejich bytových potřeb. Díky postupu obecního úřadu dochází k vysokému stupni znehodnocení stavebních pozemků, které díky novému územnímu rozhodnutí nelze po dobu neurčitou využít k výstavbě a
dochází tedy ke vzniku škody připomínkujícím i ostatním
vlastníkům pozemků. V současné chvíli není ani zcela jasné,
kdy bude provedena výstavba komunikací WD5 a WD15.
V případě, že by obecní úřad na návrhu ÚP i nadále trval, nezbyde připomínkujícím než přistoupit ke správnímu, případně soudnímu řízení v dané věci.
Tímto Vás žádáme o přehodnocení/přepracování Návrhu
změny č. 1 výše specifikovaného ÚP Zdib a zajištění konzistentního postupu v souladu s předchozími rozhodnutími zastupitelstva obce Zdiby.

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 106/76, k. ú. Brnky,
byl od schválení ÚPO Zdiby dne 29. 12.
2006 zařazen v etapizaci s podmínkou
realizace komunikace „Nová
Průběžná“, VPS 10, tato forma etapizace byla převzata do ÚP Zdib účinného
dne 28. 10. 2010 a návrhem Změny č. 1
vznikla tzv. „ZELENÁ ETAPA“. Jedním
z požadavků pro zpracování návrhu
Změny č. 1 Zprávy, uvedených vsubkapitole kapitoly bylo požadováno „–
možnosti úpravy etapizace s ohledem na
dopravní obslužnost tak, aby nedocházelo k nárůstu výstavby bez patřičného
navýšení kapacity dopravní sítě;“, z tohoto důvodu byly podmínky etapizace
Projektantem rozšířeny o další pozemní
komunikace nutné k zajištění etapizace,
např. o komunikaci WD15. Konzistentní
přístup k etapizaci je návrhem Změny č.
1 zachován a rozšíření podmínek o komunikaci WD15 je pouze jejich zpřesněním.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Pro úplnost přikládají připomínkující přehled pozemků vyjmutý a přidaných do změny ÚP Zdib:
vyjmuté č. parc. 103/113
změna Z101
vyjmuté č. parc. 106/102 + 1010 (dům), 106/103 + 1008
(dům)
změna Z104
vyjmuté č. parc. 106/78 část komunikace
změna Z105
vyjmuté č. parc. 106/32 + 976 (dům), 106/33 + 977 (dům)
změna Z106b
vyjmuté č. parc. 106/61 + 970 (dům), 106/59 + 966 (dům)
zrušená změna Z107
vyjmuté č. parc. 103/18, 103/28
změna Z108a, b
vyjmuté č. parc. 103/3 + 972 (dům)
zrušená změna Z110
vyjmuté č. parc. 102/7, 102/8
zrušená změna Z111
vyjmuté č. parc. 106/15, 106/16
změna Z112
vyjmuté č. parc. 106/7 část komunikace
změna Z114a
vyjmuté č. parc. 100/195, 100/204 komunikace
změna Z114b
přidaná část č. parc. 100/195, 100/36
změna Z115
vyjmuté č. parc. 83/6 + 1019 (dům), 83/19 + 975 (dům), část
č. parc. 83/5 komunikace
změna Z119a
přidaná část č. parc. 83/3, část 83/14, 83/13
změna Z119c
vyjmuté č. parc. 100/176
změna Z119e
Ing. Zdeněk Kubizcek,
Ph.D.,
Zlatý kopec 248, Brnky,
25066 Zdiby ;
Linda Day,
Zlatý kopec 248, Brnky,
25066 Zdiby;
Timothy O Day,
Zlatý kopec 248, Brnky,
25066 Zdiby
(č. 60; D 8. 2. 2018;
čj538/2018)

4 námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib (dále též jako
Z1ÚP)

Námitka č. 1., Nesouhlasíme s návrhem Z1ÚP Zdib na další
zástavbu v celém okolí ulice Zlatý kopec bez zpevněného
povrchu, plochy Z119a a Z5
Odůvodnění:
Současný katastrofální a obcí opakovaně neudržovaný stav
(viz fotodokumentace) neunese další zatížení této rozpadající
se lesní ulice. V tomto úseku stojí přes 30 typově velkých domů a ani ne 14 chat, jde o počty viditelných stavení ležících
podél nezpevněné části ulice Zlatý kopec, aut pak mnohonásobně více, často stojících v místech potřebných pro odbočení, otočení či sjezd. Rozsahem jde o hlavní obvodovou silnici
vrchu Zlatý kopec sloužící k přesunu obslužných vozidel
obyvatel zde trvale žijících i zahrádkářů s napojením dalších
cest celé osady, na jejíž zpevněný začátek má ústit nová silnice WD15. Změnou 1 ÚP Zdib u ploch v Z5 a Z119a (Z122)
na typ BI dojde i k rozporu s jejím záměrem „Stabilizovat a
rozvíjet enklávy lesní i nelesní zeleně“, též u parc. č. 83/13 a
83/14 v našem přímém okolí. Odůvodňovaná údržba náletů
na ZV není důvodem ku změně na BI – tu řeší vlastníci pozemků, ne obec za ně.
Návrh:
další zástavbu okolí ulice Zlatý kopec podmínit nejen splněním kroků navrhované etapizace (tj. zelenou, žlutou a oran-

V této fázi projednávání nelze podle § 50
odst. 3 stavebního zákona uplatňovat
námitky, ale pouze připomínky, podání
uvozené jako námitka bylo proto vyhodnoceno jako připomínka.
Připomínka č. 1 neakceptována.
Je pod podrobností ÚP a tím i návrhu
Změny č. 1 ÚP stanovovat, jaký povrch
mají mít pozemní komunikace, pokud to
nevyplývá již z povahy jejich kategorie
dálnice, silnice nebo místní komunikace
a jejich tříd stanovené podle § 3 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně se požadavky na veřejnou
dopravní infrastrukturu posuzují stavebním úřadem v rámci umísťování staveb podle § 90 stavebního zákona na
základě závazného stanoviska příslušného úřadu územního plánování vydaného podle § 96b stavebního zákona.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
žovou), ale i předchozím zpevněním povrchu ulice Zlatý kopec v celé délce jejího nyní nezpevněného úseku – mezi křižovatkami této s ulicí Dlouhá na jednom konci a s ulicí Přemyšlenská na konci druhém. Rovněž do změny 1 ÚP Zdib
doplnit podmínku vybudování komunikace WD15 před započetím etapy oranžové souběžně s řešením napojení WD6 k ul.
Na Lada. Žádáme posoudit každý pozemek zvlášť.
K realizaci zpevnění celého zmíněného úseku ul. Zlatý kopec
změnou ÚP Zdib je s pomocí obce nutno vyřešit kritický
úsek zúžení s okolím pozemku parc. č. 93/2 – zahrada, který
dlouhodobě plní funkci průjezdní cesty, avšak bránil by tvorbě komunikace s dostatečnou průjezdní šíří.
Námitka č. 2. Nesouhlasíme s chybným zakreslením ploch
RI a NL jako výchozí stav změny 1 ÚP Zdib u pozemků určených pro rekreaci a u lesních pozemků vůči platnému ÚP
Zdib. Jde o parc. č. katastru: 413/21 – zahrada, 413/22 – zahrada, 93/5 – zahrada, 93/41 – zahrada, 83/10 – zahrada, tzn.
rekreačních ploch RI a dále parc. č. 89/43 – plocha lesní NL
v platném ÚP Zdib.
Odůvodnění:
změna 1 ÚP Zdib špatně uvádí tyto plochy jako druh bydlení
BI v současném stavu (plná červená), tím vytváří neevidovanou a neschválenou změnu platného ÚP Zdib, bez jejího předložení i dřívějšího posouzení. Též plochy k rekreaci nelze
přes zákaz změn platného ÚP nyní vést jako pozemky pro trvalé bydlení, natož pak takto zaměnit les. Žádné z uvedených
parc. č. nemá zpevněnou příjezdovou komunikaci v úseku ulice Zlatý kopec pro trvalé bydlení a zvýšení dopravy.
Návrh:
setrvání všech těchto parc. č. ve stavu (tj. RI a NL) dle platného ÚP Zdib, možné změny s dopady posoudit až po vybudování zpevněné komunikace, jejíž stav by další navýšení
provozu umožnil. Žádáme posoudit každý pozemek zvlášť.
Námitka č. 3. Nesouhlasíme se zmenšováním zeleně v celém okolí lesa na Čihadle – Zlatý kopec, týkající se plochy
Z117, Z122, Z119a a dalšími návrhy změny 1 ÚP Zdib. Jde o
tyto parc. č. katastru pod Z117: 80/1 – orná půda, pod Z119a:
83/13 – zahrada, 83/14 – trvalý travní porost, 83/3 – orná půda, a další návazné: 83/33 – zahrada, 93/5 – zahrada, 93/41 –
zahrada, a lesní pozemky: 89/33, 89/24, 89/37, 89/35 – navíc
chybně vedené ve změně 1 ÚP jako BI ve výchozím stavu, v
platném ÚP Zdib však jasně dané jako součást zeleně v okolí
lesa.
Odůvodnění:
Cílem je udržovat i hranice přírodního parku Dolní Povltaví
v ÚP Zdib se zelení. Souhlasíme s textem změny 1 ÚP Zdib k
ochraně krajinného rázu – je třeba „stabilizovat a rozvíjet enklávy lesní i nelesní zeleně“, nikoliv je dále redukovat, zejména v okolí určeném pro odpočinek.
Obec s nemalou dotací odstranila skládku a spolu s občany
zkultivovala zeleň části lesa na Čihadle k odpočinku s vybudováním sportoviště dětem ve svahu vedle stávajících prostor
pod rybníkem v lokalitě bez průjezdních komunikací a výstavby s ohledem na bezpečný pohyb v lese. Na zeleň je zde
nutno pohlížet jako na celek, a ne ji dále parcelací okrajů
zmenšovat. Pro naše pozemky v okolí zeleně nechceme znehodnocení naší investice další výstavbou a zmenšováním
lesa. Chceme zúročit vloženou vlastní i obecní iniciativu a lesopark rozšiřovat.
Návrh:
u chybně zavedených parc. č. výše jako BI požadujeme zachování stavu dle platného ÚP Zdib, tj. lesní pozemek, a doplnit

Připomínka č. 2 neakceptována.
Nejedná se o chybné zakreslení ploch
pro rekreaci jako ploch pro bydlení.
Změnou stanovených podmínek využití
ploch bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI) uvedených v
kapitole Af. „STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části
návrhu Změny č. 1 došlo k doplnění přípustné funkce o „chaty, rekreační domky a chalupy – pouze stávající“. Tím je
umožněna koexistence stávajících staveb pro rodinnou rekreaci se stavbami
pro bydlení.

Připomínka č. 3 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř.
uvede, proč akceptována nebyla, či byla
akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o
připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1
stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za
respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
vyhodnocení vlivu změny 1 ÚP Zdib o vysvětlení významu
označení „OS“. Žádáme posoudit každý pozemek zvlášť.
Námitka č. 4. Nesouhlasíme s nezanesením plánované výstavby trasy tramvaje na ulici Pražská, parc. č. 488/1, vlastník
Středočeský kraj, která by pro udržitelný rozvoj obce měla
být prioritně do 4 let v provozu dle informací předkládaných
občanům Zdib vedením obce již téměř rok.
Odůvodnění:
ulicí Pražská povede trasa tramvaje, která prochází též plánovaným novým kruhovým objezdem pro napojení nové ul.
Průběžné – oblast WD5, DS a stávajícím kruhovým objezdem na parc. č. 512/44 u Staré pošty s přivaděči k dálnici D8.
Trasa není vyznačena ve změně 1 ÚP Zdib – s plánovaným
započetím stavby v roce 2020 jako prioritní pro obyvatelstvo
Zdib i okolí.
Navrhujeme, aby vlastník ul. Pražská k silnici II/608 dodal
podklady pro výstavbu tramvajové trasy a její začlenění bylo
obsaženo již v této změně 1 ÚP Zdib pro její prioritní důležitost a byl tím stvrzen medializovaný názor vedení obce Zdiby
– aby výstavba tramvaje ulevila dopravě.
Příloha:
Příloha č. 1 ke 4 námitkám Z1ÚP Zdib z 26. 12. 2017 – Situace ze dne 23. 1. 2018 na nezpevněné části ulice Zlatý kopec ve
Zdibech bez údržby po kratším dešti

Připomínka č. 4 neakceptována.
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
Zdib je záležitostí nadmístního
významu, která není vymezena v ZÚR
Středočeského kraje, a to ani v rámci
její 2. aktualizace. Zpráva o uplatňování ÚP Zdib neuvádí v pokynech pro
zpracování návrhu Změny č. 1, které
jsou její součástí, žádný požadavek týkající se tramvajové trati do Zdib. Vymezení územní rezervy pro tramvajovou
trať Praha-Kobylisy – Zdiby je předčasné a nedůvodné, zvláště když bude trasovaná ve stávající ploše dopravní infrastruktury – silniční mající dostatečné
prostorové parametry.

Ing. Vladimíra Kučerová,
Nová 150, Veltěž,
250 66 Zdiby
(č. 61; D 9. 2. 2018;
čj. 558/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Jako spoluvlastník pozemků dotčených návrhem změny č. 1
ÚP Zdib vyslovuji tyto připomínky:
1. nesouhlasím s umístěním biokoridoru LBK 6 a obslužné
komunikace na pozemku 403/1
2. nesouhlasím s umístěním regulační stanice VTL RS na pozemcích 431/17 a 431/50
3. nesouhlasím s vedením vodního toku na pozemcích 247/12
a 244/3
4. nesouhlasím s biokoridorem a vyčlenění pozemku 247/12
k účelu ochranná a izolační zeleň
Žádám, aby výše uvedené návrhy byly z návrhu změny č. 1
ÚP odstraněny.
Dovoluji si Vás upozornit, že nedáme souhlas k realizaci výše uvedených návrhů stejně důsledně, tak jak vedení obce nevyhovělo ani jedné naší žádosti podávaných od doby, kdy se
začal ÚP připravovat.

Připomínky neakceptovány.
V žádné z připomínek pod body 1 až 4
nedošlo ke změně ve vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití oproti
platnému ÚP Zdib. Připomínku nelze
akceptovat, protože k namítanému dotčení pozemků parc. č. 244/3, 247/12,
403/1, 431/17 a 431/30, k. ú. Zdiby, nedošlo v rámci projednávaného návrhu
Změny č. 1, ale jsou vymezeny již v ÚP
Zdib účinném dne 28. 10. 2010.

Martin Louda,
Vršní 797/21, Kobylisy,
182 00 Praha 8;
Andrea Loudováa,
Vršní 797/21, Kobylisy,
182 00 Praha 8
(č. 62; D 7. 2. 2018;
čj. 508/18)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Připomínkující nesouhlasí s předloženým Návrhem změny č.
1 ÚP Zdib, uveřejněným na úřední desce obce Zdiby.
Připomínkující obdrželi na základě své žádosti o vyjmutí svého pozemku ze ZPF přípis obecního úřadu Zdiby ze dne 8.
10. 2003, čj. 1362/03, kterým jim bylo oznámeno, že obecní
úřad s jejich žádostí na vynětí pozemek parc. č. 100/190 v k.
ú. Brnky ke stavbě RD ze ZPF, souhlasí. Tato informace jim
byla zaslána v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce
Zdiby, konaného dne 24. září 2003, kterým bylo schváleno
udělení výjimky dle § 3 ze zákazu uvedeném v § 2 z nařízení
obce o stavební uzávěře.
Podmínkou pro výstavbu RD pak bylo kromě jiného, že bude
v části k. ú. Přemyšlení a Brnky, které mají přístupovou cestu
ulicemi Na Lada, Chaberská, Na Brnky omezení dopravy do
3,5 tuny. Doprava nad 3,5 tuny pak měla být řešena individuálně s OÚ Zdiby.
Následně pak byl dne 15. 3. 2012 ze strany připomínkujících
podán Obecnímu úřadu Zdiby návrh na změnu ÚP, kterým
požadovali změnu užívání výše specifikovaného pozemku ze
stavebního pozemku v etapizaci na pozemek určený k výstavbě

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 100/190, k. ú. Brnky,
byl od schválení ÚPO Zdiby dne 29. 12.
2006 zařazen v etapizaci s podmínkou
realizace komunikace „Nová
Průběžná“, VPS 10, tato forma etapizace byla převzata do ÚP Zdib účinného
dne 28. 10. 2010 a návrhem Změny č. 1
vznikla tzv. „ZELENÁ ETAPA“. Jedním
z požadavků pro zpracování návrhu
Změny č. 1 Zprávy, uvedených vsubkapitole kapitoly bylo požadováno „–
možnosti úpravy etapizace s ohledem na
dopravní obslužnost tak, aby nedocházelo k nárůstu výstavby bez patřičného
navýšení kapacity dopravní sítě;“, z tohoto důvodu byly podmínky etapizace
Projektantem rozšířeny o další pozemní
komunikace nutné k zajištění etapizace,
např. o komunikaci WD15. Konzistentní
přístup k etapizaci je návrhem Změny č. 1
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
RD, resp. bydlení.
Tento požadavek však nebyl zcela zjevně zohledněn a nový
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib s vynětím tohoto pozemku vůbec
nepočítá. Viz označení v nové etapizace pod Z114b (původně Z114). Je velmi zarážející, že dle současného návrhu ÚP
byla řada pozemků z původní etapizace vyjmuta, na několika
pozemcích již dokonce stojí RD, kdy však není zcela zřejmé
na základě, čeho byly z etapizace vyjmuty. Výše specifikovaný pozemek ve vlastnictví připomínkujících však zůstal i nadále v nové etapizaci výstavby uveden. Jako velmi problematické se jeví především kladení dalších a z našeho pohledu
nesmyslných požadavků týkajících se výstavby nových pozemních komunikací, a to:
– WD5 – komunikace „Nová Průběžná“ – východní část
včetně křižovatky se silnici II/608 a křižovatky s ul. Chaberská, Zlatý kopec a WD6
– WD15 – komunikace – ul. Zlatý kopec
Dále je nutné zmínit, že plánované prodloužení komunikace
WD15 vede přes soukromý pozemek parc. č. 110/5, kdy není
zcela zřejmé, jakým způsobem hodlá obec pozemek pro tuto
komunikaci zajistit a v jakém časovém horizontu.
Vzhledem ke znalosti prostředí a i zcela prostým pohledem
na situační plán obce Zdiby je zřejmé, že pro povolení a realizaci výstavby RD v této lokalitě není nezbytné vybudování
ani jedné z těchto komunikací, a to proto, že je možné využít
pozemní komunikaci ulice v Chabrech, případně současné ul.
Zlatý kopec, která je již z velké části napojena na současnou
síť pozemních komunikací obce Zdiby a plánovaná část je v
zásadě pouze spojkou mezi ní a plánovanou komunikací s
označením WD5.
Sdělujeme Vám, že pokud by takto obecní úřad postupoval,
pak ve vztahu k pozemku ve výlučném vlastnictví připomínkujících, v zásadě revokuje své rozhodnutí z roku 2003 a
omezí možnost již schválené výstavby RD v dané lokalitě, resp. nepřiměřeně rozšíří podmínky, za kterých k tomu může
dojít. Tímto postupem obecní úřad porušuje základní zásady
činnosti správních orgánů, a to zejména zásadu předvídatelnosti, resp. legitimního očekávání a souladnosti postupu
správních orgánů (viz ust. § 2 odst. 4 a § 8 odst. 1 správního
řádu), když takovýmto způsobem mění svá rozhodnutí. Dále
dochází k vysokému stupni znehodnocení pozemku, který díky novému územnímu rozhodnutí nelze po dobu neurčitou
využít k výstavbě a vzniku škody připomínkujícím. Není zcela jasné, kdy bude provedena výstavba komunikací WD5 a
WD15.
V případě, že by obecní úřad na návrhu ÚP i nadále trval, nezbyde připomínkujícím než přistoupit ke správnímu, případně soudnímu řízení v dané věci.
Tímto Vás žádáme o přehodnocení/přepracování Návrhu
změny č. 1 výše specifikovaného ÚP Zdib a zajištění konzistentního postupu v souladu s předchozími rozhodnutími zastupitelstva obce Zdiby.
Pro úplnost přikládají připomínkující přehled pozemků vyjmutý a přidaných do změny ÚP Zdib:
vyjmuté č. parc. 103/113
změna Z101
vyjmuté č. parc. 106/102 + 1010 (dům), 106/103 + 1008
(dům)
změna Z104
vyjmuté č. parc. 106/78 část komunikace
změna Z105
vyjmuté č. parc. 106/32 + 976 (dům), 106/33 + 977 (dům)

zachován a rozšíření podmínek o komunikaci WD15 je pouze jejich
zpřesněním. Na změnu etapizace pozemku parc. č. 100/190 nemá vliv žádné
správní rozhodnutí o povolení výjimky
ze stavební uzávěry, to mělo účinnost
pouze v případě platnosti a účinnosti
stavební uzávěry, ze které byla výjimkla
povolena. Účinností nařízení obce Zdiby o zrušení stavební uzávěry dne 14. 3.
2007 padla platnost i udělné výjimky.
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a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
změna Z106b
vyjmuté č. parc. 106/61 + 970 (dům), 106/59 + 966 (dům)
zrušená změna Z107
vyjmuté č. parc. 103/18, 103/28
změna Z108a, b
vyjmuté č. parc. 103/3 + 972 (dům)
zrušená změna Z110
vyjmuté č. parc. 102/7, 102/8
zrušená změna Z111
vyjmuté č. parc. 106/15, 106/16
změna Z112
vyjmuté č. parc. 106/7 část komunikace
změna Z114a
vyjmuté č. parc. 100/195, 100/204 komunikace
změna Z114b
přidaná část č. parc. 100/195, 100/36
změna Z115
vyjmuté č. parc. 83/6 + 1019 (dům), 83/19 + 975 (dům), část
č. parc. 83/5 komunikace
změna Z119a
přidaná část č. parc. 83/3, část 83/14, 83/13
změna Z119c
vyjmuté č. parc. 100/176
změna Z119e
Petr Luxa,
Luhovská 1733/11, Kobylisy,
182 00 Praha 8;
Sabina Luxa,
Lovosická 370/27,
190 00 Praha 9
(č. 63; D 9. 2. 2018;
čj. 570/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Zdib na udržitelný rozvoj území
Připomínka ohledně změny ÚP pozemku 106/117 Brnky
Zlatý kopec
Návrh: Požadujeme, aby náš pozemek parc. č. 106/117 v
k. ú Brnky byl v rámci Změny č. 1 ÚP Zdib převeden na
stabilizovanou plochu pro bydlení.
Odůvodnění návrhu:
V rámci návrhu Změny č. 1. ÚP Zdib došlo u řady pozemků
(parc. č. 89/33, 89/24, 89/64, 100/60, 89/37, 100/52, 89/35 a
100/50, vše v k. ú. Brnky), které mají různé funkční využití
(např. RI – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI nebo NL – PLOCHY LESNÍ) k převodu na stabilizovanou plochu pro bydlení a to přesto, že na pozemcích často nestojí žádná stavba a o takovou změnu nikdo nežádal. Vítáme takovouto možnost, která dovoluje snadno obejít podmínky etapizace a uplatňujeme tedy oprávněný požadavek,
aby bylo stejně postupováno v rámci změny č. 1 ÚP Zdib i ve
vztahu k našemu pozemku parc. č. 106/117 v k. ú. Brnky a
to hlavně proto, že náš pozemek je na rozdíl od výše jmenovaných pozemků v ÚP vymezen jako plocha BI – BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ.
Považujeme za nemožné, aby o podmínkách změn v ÚP v
obci Zdiby rozhodoval příbuzenský vztah s určeným zastupitelem nebo geografická vzdálenost od jeho obydlí a jsme přesvědčeni, že máme na požadovanou změnu stejný nárok jako
vlastníci pozemků parc. č. 89/33, 89/24, 89/64, 100/60,
89/37, 100/52, 89/35 a 100/50, v k. ú. Brnky.

Ing. Marek Majsner,
Brožíkova 278/2,
150 00 Praha 5;
na základě právní moci zastoupuje:
JUDr. Michal Bernard,
Ph.D.,
advokát společnosti
AK Dohnal&Bernard, s.r.o.,

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
I.
Jako vlastník pozemku určeného k zástavbě s navrženou etapizací („zelená etapa“) v obci Zdiby podávám tímto ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona prostřednictvím svého
právního zástupce připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
(dále též jen „návrh změny ÚP“).
II.
Připomínky

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 106/117, k. ú. Brnky,
nelze převést na stabilizovanou plochu
BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské zastavěného území,
protože tento pozemek nesplňuje podmínky pro takové zařazení. Podle § 58
odst. 2 stavebního zákona se do zastavěného území zahrnují zastavěné stavební pozemky. Pozemek parc. č.
106/117 není zastavěným stavebním pozemkem, proto nemůže být zařazen do
stabilizovaných ploch BI.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
IČO 01825666,
Příběnická 1908,
390 01 Tábor
(č. 64; D 9. 2. 2018;
čj. 561/2018)

Připomínka č. 1: Odstranit nezákonně zakreslenou stabilizovanou plochu (stav)
BI – bydlení v RD na pozemcích parc. č. 89/35, 100/50
a st. 490, 89/37, 100/52, 89/24, 89/64 a 100/60 v k. ú. Brnky.
Odůvodnění připomínky č. 1:
Zakreslení stabilizované plochy BI (bydlení v RD) je nezákonné. Pozemky jsou v současném platném ÚP zakresleny
jako plochy RI (plochy staveb pro rodinnou rekreaci), pozemek 89/37 dokonce jako lesní plocha NL!
Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako:
– lesní pozemek se stanovenou ochranou pozemek určený k
plnění funkcí lesa (p. č. 89/35, 89/37, 89/24),
– zahrada se stanovenou ochranou ZPF (100/50, 100/52,
89/64, 100/60) a
– zastavěná plocha a nádvoří (p. č. st. 490, na němž je umístěna stavba č. ev. 475; stavba pro rodinnou rekreaci; p. č.
st. 868, na němž je umístěna stavba č. ev. 332; stavba pro
rodinnou rekreaci; p. č. st. 489, na němž je umístěna stavba
č. ev. 265; stavba pro rodinnou rekreaci).
Na pozemcích p. č. není umístěna žádná stavba, neexistuje
ani žádné povolení, které by na uvedené pozemky jakoukoliv
stavbu, natož RD, umísťovalo. Stavby na pozemcích p. č. st.
490, 868, 489 jsou stavbou pro rodinnou rekreaci. Není tedy
žádného zákonného ani věcného důvodu, aby všechny uvedené pozemky byly v návrhu změny ÚP zakotveny jako
stabilizovaná plocha BI.
Skutečným důvodem pro tento návrh je zřejmě to, že vlastníkem tří z těchto pozemků je pan Zdeněk Žáček se svou manželkou, tedy syn pana místostarosty, který se dosud marně
pokouší na svých pozemcích realizovat stavbu rodinného
domu.
Důvodem stanovení těchto pozemků jako stabilizovaných
ploch je zjevná snaha o obcházení standardního procesu,
neboť podnět na změnu této plochy z RI na BI v rámci
sbírání podnětů na pořízení změny ÚP byl zamítnut. Podnět byl uveden pod č. 124, pořizovatel nedoporučil, usnesení
zastupitelstva ze dne 9. 11. 2015 rozhodlo, že se podnětu nevyhovuje. Viz příloha č. 2 – tabulka s podněty č. 124 – 126.
Vlastníci se o výše uvedené pokoušeli již v roce 2006, kdy
bylo rozhodnuto, že jejich námitce ke konceptu ÚP se nevyhovuje (viz námitka č. 56 a její vypořádání). Viz příloha č. 3
– tabulka s vypořádáním námitky č. 57.
Odůvodnění v těchto vypořádáních z 2006 a 2015 jsou podle
mého názoru stále relevantní a v platnosti, ničeho se na nich
nezměnilo.
Pikantní souvislostí v této věci je článek místostarosty Žáčka,
tedy otce vlastníka tří z předmětných pozemků, ve Zdibském
zpravodaji 312017 – viz příloha č. 4.
Výše uvedená „klička“ v případě schválení bude znamenat,
že na všech výše uvedených pozemcích je možné ihned žádat
o umístění a následně umístit stavbu RD, zatímco v ostatních
částech obce a) je zakázáno umísťovat nové stavby pro individuální rekreaci a b) pro stavby RD platí a má i nadále platit
etapizace, tj. nemožnost stavět do doby realizace dopravní infrastruktury.
Přímo v této lokalitě platí pro plochy pro bydlení etapizace a
stejně tak je navržena v návrhu změny ÚP (zelená etapa).
Předmětných pozemků by se však nedotkla, přestože by
taktéž generovaly dopravní zátěž shodnou jako u ostatních stavebních pozemků, na kterých etapizace z tohoto
důvodu uvalena je, nebo na kterých je zákaz nové výstavby rekreačních objektů.

Připomínka č. 1 akceptována.
Využití pozemků parc. č. 89/24, 89/35,
89/37, 89/64, 100/50, 100/60 a st. 490,
k. ú. Brnky, změnit z plochy bydlení v
rodinných domech městské a příměstské (BI-stav) na plochu staveb pro rodinnou rekreaci (RI-stav) v zastavěném
území – viz Pokyny (bod SJ-VI*4).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
K důvodům pro zachování etapizace srovnej str. 31 – 38 návrhu odůvodnění (např. str. 38 cit: „Z rozvojového hlediska
vyplývá pro obec nutnost vybudování nové obslužné osy s
vazbou na silnici II/608 (Nová Průběžná), která převezme
i dopravní zátěže zbytné tranzitní dopravy od obce
Klecany.“.), str. 79 (první dvě odrážky – zde opět zdůrazňuji,
že podněty na změnu ÚP tak, jak nyní vydávány za stav, byly
zastupitelstvem obce zamítnuty!).
Návrh změny ÚP je tedy v této části v rozporu s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 StZ), nezákonný, nevhodný,
diskriminační a nedůvodný, tj. v rozporu se zásadou proporcionality a se zjevnou snahou nepozorovaně obejít rozhodnutí zastupitelstva obce nevyhovět podnětům na změnu předmětných pozemků jako pozemků pro stavbu RD.
Přípomínka č. 2 akceptována.
Připomínka č. 2: U návrhových ploch Z51a, Z51b a Z52
Fialová etapa WD7a bude upravena –
zakotvit, resp.
ponechat podmínku etapizace tak, aby výstavba na těchto viz Pokyny (bod SJ-III*2).
plochách byla podmíněna realizací komunikace „ulice
Nová Průběžná“ (WD5 a WD6) a komunikací WD7a
a WD7b.
Odůvodnění připomínky č. 2:
Návrh změny ÚP u ploch Z51a, Z51b a Z52 zakotvuje velmi
mírnou a poměrně obecně formulovanou podmínku pro jejich
realizaci (tzv. fialová etapa). Podle této podmínky cit: „Využití lokalit je podmíněno realizací komunikace WD7a a provedením úprav ulice Průběžné (včetně křižovatek) zajišťujících zvýše její kapacity dle následně zpracované podrobnější
dokumentace (včetně dopravně – kapacitního posouzení).“.
Přitom u všech ostatních rozvojových lokalit v celé obci je
etapizace navržena mnohem přísněji – a to vybudováním
komunikace „ulice Nová Průběžná“ (WD5 a WD6).
Na str. 38 odůvodnění cit: „Z rozvojového hlediska vyplývá
pro obec nutnost vybudování nové obslužné osy s vazbou na
silnici II/608 (Nová Průběžná), která převezme i dopravní
zátěže zbytné tranzitní dopravy od obce Klecany.“.
Navržení jiné, mnohem mírnější formy etapizace u ploch
Z51a, Z51b a Z52 je nedůvodné, diskriminační v rozporu s
dosavadním konstantním a odůvodněným postojem obce.
V ÚP z roku 2006 byla etapizace nařízena na všechny rozvojové lokality v obci z důvodu max. možné intenzity dopravy v ulici Průběžná s tím, že musí být vybudována nová obslužná komunikace „Nová Průběžná“ (tehdy VPS10). Tato
etapizace byla stanovena i pro plochy Z51a, Z51b a Z52 (tehdy označené jako BC11, BC12). Jedinou výjimku měly lokality, na které bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí
(BC02, BC03, BC16). Ty znamenaly od roku 2006 další
nárůst již tehdy velmi silné dopravy v obci (v rámci územně analytických podkladů a ÚP již tehdy vyhodnoceno jako
velký problém pro obec a její rozvoj).
V ÚP z roku 2010 došlo za velmi podivných okolností (cílem byla pouze „úprava ÚP z důvodu nového stavebního zákona“) k dalšímu uvolnění a zrušení v roce 2006 stanovené
etapizace, aniž by byla splněna podmínka vybudování Nové Průběžné – týkalo se lokalit (označených v roce 2006) jako: BC01 (Syslovak), BC17, BC18 (Holosmetky), BC24,
BC25, BC26, BC27, BC28. Toto „tiché“ vypuštění etapizace
znamenalo další obrovský nárůst dopravy, jak
individuální, tak nákladní.
Dále chci zdůraznit, že dle ÚP z roku 2006 na lokality:
BC09, BC10, BC13, BC14, BC15 nebyla uvalena etapizace
nikdy. Tato výstavba znamenala opět další obrovský nárůst dopravy, jak individuální, tak nákladní.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Z důvodu neustálého nedodržování a obcházení regulativů
ÚP 2006 i platného ÚP (2010) za přispění stavebního úřadu
došlo k dalšímu nárůstu dopravy z důvodu realizace desítek RD, které jsou vydávány za „rekonstrukce“ stávajících rekreačních objektů.
Vedle toho neustále narůstá tranzitní doprava, jak individuální, tak nákladní, přes obec. K tomu viz článek Slovo starosty ve Zdibském zpravodaji 7/2016) – příloha č. 4.
Mírnější podmínky etapizace nelze zdůvodňovat tím, že obec
vlastníkům „pozemků“ něco slíbila (viz příloha č. 6 – tabulka
s podnětem č. 207), natož za situace, kdy kupní cena za prodej předmětných pozemků byla velmi nízká.
Tato navržená výjimka z obecného pravidla etapizace (požadavek vybudování komunikace „ulice Nová Průběžná“
– WD5 a WD6 pro ostatní rozvojové lokality) je v rozporu
s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 StZ), nezákonná,
nevhodná, diskriminační a nedůvodná, tj. v rozporu se zásadou proporcionality.
Připomínka č. 3: Vypustit návrhovou plochu Z119e.
Odůvodnění připomínky č. 3:
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib podobně jako stávající platný ÚP
zakotvuje zákaz nových staveb pro individuální rekreaci. Nově navržená plocha Z119e má být výjimkou z tohoto zákazu.
Jedná se o návrh změny z funkční plochy zeleň soukromá a
vyhrazená na plochu pro zástavbu – individuální rekreaci.
Jedná se tedy o nově navrženou zastavitelnou plochu.
Za prvé, návrh je v rozporu s § 55 odst. 4 stavebního zákona.
Podle tohoto ustanovení lze další zastavitelné plochy změnou
ÚP vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít
již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch. Stavební zákon tedy pro vymezení nových zastavitelných ploch v rámci změny ÚP striktně vyžaduje splnění dvou kumulativních podmínek: a) prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a b) prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.
Dostatečně konkrétní zdůvodnění splnění podmínek zakotvených v ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona vyžaduje i
dosavadní konstantní judikatura Nejvyššího správního soudu.
Např. rozsudek NSS ze dne 27. 10. 2010, čj. 9 Ao 4/2010 –
27, uvádí:
„Smyslem ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona je
ochrana proti neodůvodněné a nedostatečně prověřené přeměně nezastavěného území na území zastavěné. K vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Ministerstvo pro místní
rozvoj vydalo v srpnu 2008 zvláštní metodický pokyn, v němž
zdůraznilo důležitost této povinnosti a podalo podrobný návod, jakým má pořizovatel ÚP postupovat, aby vyhověl požadavkům stavebního zákona. V závěru tohoto metodického pokynu je uvedeno výslovné upozornění, že pokud by návrh nových zastavitelných ploch nebyl dostatečně odůvodněn, bylo
by možno na opatření obecné povahy, kterým je změna ÚP
vydávána, pohlížet jako na akt v rozporu se zákonem“.
Odůvodnění návrhu pouze uvádí cit: „Do regulativu ploch RI
se doplňuje výjimka ze zákazu vzniku nových objektů pro ind.
rekreaci pro zastavitelnou plochu Z119e, jejíž využití by bez
toho bylo nemožné“. (str. 59 odůvodnění). Toto nelze považovat za adekvátní odůvodnění navrhované změny, souladné
s výše citovaným ustanovením.
V obci je nespočet funkčních ploch RI bez možnosti realizovat na nich stavbu, neboť se na ně vztahuje dlouhodobě zá-

Připomínka č. 3 akceptována.
Výjimka nových staveb pro individuální
rekreaci pro zastavitelnou plochu
Z119e bude zrušena – viz Pokyny (bod
SJ-III*3).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
kaz umístění stavby pro individuální rekreaci. Tento stav trvá
minimálně od schválení původního ÚP v roce 2006.
„Exkluzivita“ plochy Z119e v návrhu změny ÚP spočívá v
tom, že
– může s ohledem na velikost plochy přes 4500 m2 vzniknout
min. šest dalších staveb pro individuální rekreaci (pozemek
je v katastru nemovitostí již rozdělen na šest parcel), na
které se obecný zákaz výstavby nových staveb pro individuální rekreaci nevztahuje a
– se na tuto funkční plochu nevztahuje etapizace, která je jinak stanovena na jakékoliv zastavitelné plochy v obci generující nárůst individuální automobilové dopravy a nároky
na technickou infrastrukturu (voda pitná, odpadní atd.).
Přímo v této lokalitě platí pro plochy pro bydlení etapizace a
stejně tak je navržena (zelená etapa) a pro plochy RI zákaz
realizace nových staveb. Předmětných pozemků by se však
nedotkla, přestože by taktéž generovaly dopravní zátěž
shodnou jako u ostatních stavebních pozemků, na kterých
a) buď je stanoven zákaz výstavby (RI) nebo b) je z tohoto
důvodu uvalena etapizace (BI).
Tato navržená výjimka z obecného zákazu na území celé
obce umísťovat nové stavby pro individuální rekreaci je v
rozporu s § 55 odst. 3 stavebního zákona, s cíli a úkoly
územního plánování (§ 18 StZ), nezákonná, nevhodná, diskriminační a nedůvodná, tj. v rozporu se zásadou proporcionality.
III.
Schválení návrhu změny ÚP v tomto znění by bylo v rozporu
se zásadou proporcionality. Podle rozsudku rozšířeného senátu NSS ze dne dne 21. 7. 2009 sp. zn. 1 Ao 1/2009 – 120
cit: „Podmínkou zákonnosti ÚP, kterou soud vždy zkoumá v
řízení podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že veškerá omezení
vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou
činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu).
Schválení návrhu změny ÚP v tomto znění by bylo v rozporu
s § 18 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení cit:
„(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.
(2) Územní plánování zajištuje předpoklady pro udržitelný
rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom
chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje pod-
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
mínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území.“.
IV.
Závěr
S ohledem na výše uvedené žádám, aby mým připomínkám bylo vyhověno a došlo k úpravě návrhu změny č. 1
ÚP Zdib.
V opačném případě budu nucen obrátit se s požadavkem
na přezkum zákonnosti schválené změny č. 1 ÚP Zdib k
věcně a místně příslušnému soudu ve smyslu § 101a a
násl. soudního řádu správního nebo krajský úřad ve smyslu § 174 správního řádu.
Přílohy:
1. Plná moc advokáta
2. příloha rozhodnutí zastupitelstva – tabulka s podněty č.
124 – 126.
3. Tabulka s vypořádáním námitky č. 57.
4. článek místostarosty Žáčka ve Zdibském zpravodaji 3/2017
5. článek Slovo starosty ve Zdibském zpravodaji 7/2016
6. příloha rozhodnutí zastupitelstva — tabulka s podnětem č.
207.
Pavel Míšek,
Průběžná 14, Veltěž,
250 66 Zdiby
(č. 65; D 9. 2. 2018;
čj. 566/2018)

Připomínka č. 1 k „návrhu změny č. 1 ÚP Zdib“
Podávám připomínku č. 1 k „návrhu změny č. 1 ÚP Zdib“
(dále jen návrh) dle § 52 stavebního zákona. S ohledem na
návrh na změnu ÚP, který jsem podával v roce 2015, ke kterému ač byl kladně vyřízen, čj. 1149/15 pod pořadovým číslem č. 242, nebylo přihlédnuto, dávám současné změně nesouhlasné stanovisko ve vztahu k parcele 267 v Obci Zdiby,
v k. ú. Zdiby, na který mám vlastnické právo, na kterém je
plánovaná tzv. revitalizace Přemyšleňského potoka. K nesouhlasnému stanovisku mě vedou tyto důvody:
Důvody pro pořízení změny ÚP:
Žádám o přehodnocení plánu na revitalizaci Přemyšleňského
potoka, a to realizace tzv. suchého poldru nad středním rybníkem, které se přímo týkají parcely číslo 267 v Obci Zdiby,
v k. ú. Zdiby, na který mám vlastnické právo. Jakožto soukromý zemědělec využívám zmíněnou plochu jako zdroj své
obživy a jsem na něm existenčně závislý. Samotné řešení navíc nepovažuji za nezbytné a ani za správné.
Samotný suchý poldr je navrhován cca 100 m před kaskádou
tří vodních ploch na Přemyšleňském potoce (střední rybník,
koupaliště a rybník u mlýna). Tyto vodní plochy jsou v dezolátním stavu. Vhodnou stavební úpravou (či rozšířením) by
mohly být tyto plochy použity i jako dešťové zdrže. Jejich renovace by navíc měla pozitivní dopad na krajinný ráz obce.
Za předpokladu, že u navrhované nové výstavby bude dodržen požadavek na maximální možnou likvidaci dešťové vody
v rámci pozemků, nelze ani do budoucna předpokládat požadavky na dešťové zdrže výrazně překračující stávající stav.
Výjimkou může být rozšíření sjezdu z dálnice, jehož vodu
mohou pojmout při vhodné stavební úpravě stávající vodní
plochy, kterých je na Přemyšleňském potoce 8. Nicméně i u
zmíněné křižovatky je možné velkou část dešťové vody likvidovat v rámci zabraného pozemku.
Dokáži ještě pochopit nutnost realizace koryta Přemyšleňského potoka, které by vedlo při hraně pozemku v potřebné dimenzi tak, aby mohly být využity stávající vodní plochy. Z
výše uvedeného je logické, že by bylo vhodné přednostně
k tomuto účelu využít již existující vodohospodářské vybavení a až poté v případě výjimečné situace zaplavovat nové úze-

Připomínka č. 1 neakceptována.
Vymezení pozemku orné půdy parc. č.
267, k. ú. Zdiby, ve vlastnictví podatele
připomínky, spolu s dalšími pozemky,
jako návrhové plochy inundačního území – suchého poldru, bylo provedeno již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto
vymezení převzal ÚP Zdib účinný od
28. 10. 2010 bez jakýhkoliv změn a bylo
promítnuto do výkresu D.1 „KOORDINAČNÍ VÝKRES“ grafické části odůvodnění návrhu Změny č. 1, ve kterém
jsou zobrazen stav koordinančního výkresu po změně č. 1 ÚP Zdib. Připomínku nelze akceptovat, protože návrhem
Změny č. 1 nedošlo k namítané změně
určení pozemku parc. č. 267, k. ú.
Zdiby. Vyznačení inundačního území –
suchého poldru na Přemyšlenském potoce, má pouze charakter dočasného
opatření na zemědělské půdě, nikoliv trvalé využití, proto je vyznačeno jako
překryvná grafická značka nad ornou
půdou s využitím plocha zemědělská
–orná půda (NZ-stav), jejíž využití není
dotčeno.
Požadavek na prověření potřeby vymezení suchého poldru na pozemku parc.
č. 267, k. ú. Zdiby, byl uveden v Pokynech pro zpracování návrhu Změny č. 1
Zprávy na základě návrhu podatele čj.
1149/15 ze dne 3. 6. 2015, poř. č. 242,
kterému vyhovělo Zastupitelstvo obce
Zdiby usnesením č. 3/11/15 ze dne 9.
11. 2015, ale Projektant po prověření
vyhodnotil vypuštění suchého poldru za
nevhodné, proto jeho vymezení zůstalo
beze změn.
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
mí za zmíněnou kaskádou (před Dolním rybníkem). Tyto plochy nejsou na rozdíl od mého pozemku hospodářsky využívané. Pokud by byly využívané pouze ve výjimečných případech, mohou zmíněné plochy fungovat podobně jako doposud, tedy jako lesopark (veřejná zeleň) a současně jako havarijní rezerva pro případ naplnění vodních ploch.
Shrnutí:
S ohledem na výše uvedené důvody, žádám o ponechání parcely č. 267 v k. ú. Zdiby, jíž jsem majitel, jako ornou půdu a
současně žádám o zrušení návrhu na suchý poldr nad středním rybníkem a umístění koryta Přemyšleňského potoka ke
hraně pozemku bez nutnosti ochranné a izolační zeleně na této parcele. Nemohu souhlasit se záborem další půdy pro
vodohospodářská díla jakožto jednoduššího řešení v době,
kdy stávající vodohospodářská díla jsou v dezolátním stavu a neplní svoji funkci.
Pavel Míšek,
Průběžná 14, Veltěž,
250 66 Zdiby
(č. 66; D 9. 2. 2018;
čj. 567/2018)

Připomínka č. 2 k „návrhu změny č. 1 ÚP Zdib“
Podávám připomínku č. 2 k „návrhu změny č. 1 ÚP Zdib“
(dále jen návrh) dle § 52 stavebního zákona. S ohledem na
návrh na změnu ÚP, který jsem podával v roce 2015, ke kterému ač byl částečně kladně vyřízen, čj.1150/15 poř. č. 243,
nebylo přihlédnuto, dávám současné změně nesouhlasné stanovisko ve vztahu k parcele 50 v obci Zdiby, v k. ú. Zdiby,
na který mám vlastnické právo a na kterém je plánovaná tzv.
Nová průběžná. K nesouhlasnému stanovisku mě vedou tyto
důvody:
Důvody pro pořízení změny ÚP:
Žádám o přehodnocení plánu na realizaci ulice Nová Průběžná. Ulice Nová Průběžná, která rozděluje parcelu číslo 50 v
obci Zdiby v k. ú. Zdiby, na kterou mám vlastnické právo, na
dvě části. Jakožto soukromý zemědělec a majitel zmíněného
pozemku využívám zmíněnou ornou půdu jako zdroj své obživy a jsem na ní existenčně závislý. Samotné řešení navíc
nepovažuji za nezbytné a ani za správné.
Zmíněná komunikace podmiňuje výstavbu v katastru Brnky –
Holosmetky. Již za současného stavu jezdí velká část obyvatel tohoto katastru přes některou z cest do Dolních Chaber,
odkud pokračuje dál do Prahy. S ohledem na to, že v této oblasti bude výhledově realizována severní část Pražského
okruhu, je možné využít a vhodně upravit přirozeně vzniklé
trasy a napojit je na sjezd z Pražského okruhu na Dolní Chabry, který má v této oblasti vzniknout. Tím dojde k efektivnímu napojení zmíněné oblasti a zároveň ke snížení dopravy v
katastru Zdiby, Veltěž a Přemyšlení.
Jako možná alternativa k tomuto napojení může posloužit
prodloužení komunikace Okružní a její napojení na komunikaci Pražská. Toto prodloužení by mohlo vést na hraně pozemků, přičemž by se zábor půdy na zmíněnou komunikaci
přirozeně rozdělil na všechny sousedící pozemky a zároveň
plnil účel ulice Nová Průběžná.
Shrnutí:
S ohledem na výše uvedené důvody žádám o ponechání parcely č. 50 v k. ú. Zdiby, jíž jsem majitel, jako ornou půdu a
současně přeložení trasy ulice Nová Průběžná tak, aby vedla
po hraně pozemku a zábor půdy byl rovnoměrně rozdělen
mezi všechny dotčené parcely, případně o její úplné zrušení a
nahrazení komunikaci spojující oblast Brnky s Pražským
okruhem Sever v oblasti sjezdu na Dolní Chabry.

Připomínka č. 2 neakceptována.
Hlavní místní obslužná komunikace
„Nová Průběžná“ je dlouhodobě připravovanou veřejně prospěšnou stavbou označenou v návrhu Změny č. 1 jako WD5 „komunikace „Nová
Průběžná“ – východní část“, která byla
jako návrhová plocha vymezena již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto
vymezení převzal ÚP Zdib účinný od
28. 10. 2010 a také návrh Změny č. 1.
Připomínku nelze akceptovat, protože
návrhem Změny č. 1 nedošlo k namítanému vymezení hlavní místní obslužné
komunikace „Nová Průběžná“ na pozemku parc. č. 50, k. ú. Zdiby.
Požadavek na prověření možnosti přeložení trasy Nové Průběžné mimo pozemek parc. č. 50, k. ú. Zdiby, byl uveden
v Pokynech pro zpracování návrhu
Změny č. 1 Zprávy na základě návrhu
podatele čj. 1150/15 ze dne 3. 6. 2015,
poř. č. 243, kterému Zastupitelstvo obce
Zdiby usnesením č. 3/11/15 ze dne 9.
11. 2015, vyhovělo částečně v souladu
se stanoviskem pořizovatele, který
uvedl, že „Navrhovaný koridor pro komunikaci „Nová Průběžná“ je v ÚP vymezen jako veřejně prospěšná stavba
cca 10 let a momentálně není důvod tuto trasu měnit.“. Projektant po prověření vyhodnotil, že koridor Nové Průběžné je nutno ponechat.

Anatol Nepala,
Sedlecká cesta 70, Brnky,
250 66 Zdiby

Připomínka k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území považuji v aktuálním provedení

Připomínka neakceptována.
Projektant zpracoval návrh Změny č. 1
na základě Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1, které byly součástí
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
(č. 67; D 8. 2. 2018;
čj. 529/2018)

za nekoncepční, obsahuje řešení jen pro úzkou skupinu
vlastníků pozemků a neřeší hlavní problematiku k. ú. Brnky.
1. Od samotného počátku nebyla stanovena jasná pravidla
pro posuzování jednotlivých návrhů vlastníků pozemků.
Stanoviska pořizovatele v mnoha případech nereflektují
reálný stav a často jsou v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 9. 11. 2015.
2. V návrhu se objevují případy, kdy několik stejných návrhů,
je vyhodnoceno protikladně a zdůvodnění neodpovídá
reálnému stavu. Jako příklad uvádím dva návrhy na změnu
z RI na BI:
Návrh č. 237, č. p. 10/22. Nedoporučuje se. Nevyhovuje
se.
V aktuálním návrhu zůstává pozemek rekreační.
Pozn.: Pozemek přilehá k hlavní komunikaci Sedlecké cestě. Jedná se o nový dům s podkrovím z katalogu společnosti Dům raz dva, vlastník pozemku v domě trvale bydlí a je
trvale hlášen v obci Zdiby!
Návrh č. 124, č. p. 89/35 a 100/50. Nedoporučuje se, nevyhovuje se.
V aktuálním návrhu jsou oba pozemky změněny z rekreačních na stavební.
Pozn.: Pozemek 89/35 je na katastru stále veden jako pozemek lesní a reálně na něm rostou vzrostlé stromy, je otázkou, jakým způsobem se stal pozemkem rekreačním při pořizování platného ÚP z roku 2010. Na pozemku 100/50 je
chata se zastavěnou plochou 43 m2, vlastníci zde trvale nebydlí a ani zde nejsou trvale hlášeni. Přestože stanovisko
pořizovatele je nedoporučuje se, a rozhodnutí zastupitelstva nevyhovuje se, v návrhu změny č. 1 ÚP jsou oba pozemky zakresleny jako stavební. Požaduji vysvětlení, na základě, jakých kritérií byly tyto změny zakresleny do návrhu
Změny č. 1, nebo naopak zamítnuty.
3. U některých pozemků je v návrhu Změny č. 1 zakreslena
změna z NL na BI, např. pozemek p. č. 89/37, návrh č. ???.
Přestože tento návrh nebyl uplatněn do 28. srpna 2015 u
pořizovatele, Obecního úřadu Zdiby, aby jej pořizovatel
posoudil a předložil jej se svým stanoviskem Zastupitelstvu obce Zdiby k rozhodnutí podle § 46 odst. 3 stavebního
zákona, tato změna je v návrhu zakreslena. Podobných
změn je v návrhu Změny č. 1 více. Jedná se například o navrhované pozemky p. č.: 413/22, 413/21, kdy protilehlý
pozemek 413/28 je zamítnut, dále pozemky č. p. 89/33,
89/24, 89/37, 100/60, 100/52. Tento postup neodpovídá
standardnímu postupu při pořizování změny ÚP. Požaduji
sdělení, na základě, jakých rozhodnutí, (usnesení), Zastupitelstva obce Zdiby, došlo ke změnám u výše uvedených
pozemků.
4. V aktuálním Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území není řešena hlavní problematika k. ú. Brnky. Několik desítek vlastníků pozemků,
kteří využili stavebního povolení k rekonstrukci chaty a přestavěli chaty na RD, ve kterých reálně trvale bydlí, žádali
v rámci pořizování této změny ÚP o změnu statutu pozemku
z RI na BI. Těmto žadatelům, převážně v lokalitě u Sedlecké
cesty, byla žádost zamítnuta téměř ve všech případech,
i když mají v obci Zdiby trvalé bydliště. Jedná se o obyvatele, kteří trvale žijí v transformovaných objektech z individuální rekreace na trvalé bydlení a jsou v obci Zdiby přihlášení
k trvalému pobytu, i obyvatelé, který žijí v přestavěných objektech individuální rekreace a zde trvale žijí, ale nejsou na-

Zprávy schválené Zastupitelstvem obce
Zdiby dne 21. 12. 2016. Tyto schválené
Pokyny neurčují, jak má být návrh Změny č. 1 zpracován, ale co má být řešeno
nebo prověřeno, tzn., že je to určitá
„směrnice“ pro práci Projektanta, ale
ten způsob řešení Pokynů musí odůvodnit. Proto je v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 kapitola L „VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
POKYNŮ“, kde je podrobně Projektantem odůvodněno, jak schválené Pokyny
splnil. Z pohledu připomínky podatele
byl namítaný „chaos“ ve stanovení využití ploch BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské a RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto
pestré vymezení ploch převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a logicky se mu
musel podřídit také návrh Změny č. 1.
Rozmanitost členění ploch na BI a RI je
dána také údaji katastru nemovistí, které jsou podkladem pro zpracování
ÚPD. Připomínce nelze vyhovět, protože se obecně týká stanovení využití území, které je dáno mnoha aspekty urbanistické koncepce ovlivněnými i jinými
požadavky na řešení úpravy návrhu
Změny č. 1 před jeho veřejným projednání.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
hlášeni k trvalému pobytu v obci Zdiby, kteří již nijak neovlivní do budoucna chod obce. Používají již nyní stejné komunikace, produkují odpady apod. Jen pořizovatel Návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib s těmito obyvateli obce nepočítá.
Na druhé straně jsou navrhovány změny z RI na BI v lokalitách s velmi problematickou dostupností, převážně v lokalitě
Na Zlatém kopci, kde vlastníci doposud trvale nebydlí a ani
nejsou trvale hlášeni. Tyto pozemky navíc nepodléhají etapizaci, na rozdíl od pozemků, s již vybudovanou asfaltovou
příjezdovou komunikací, sítěmi, které etapizaci podléhají.
Samotná etapizace, kdy hlavní podmínkou zůstává tzv. Nová Průběžná, je nereálná, neboť lze jen stěží uvěřit, že se objeví zázračný investor, když se neobjevil za posledních 10
let.
Z výše uvedených příkladů považuji Návrh změny č. 1 ze
strany pořizovatele za nekoncepční, obsahuje řešení jen
pro úzkou skupinu vlastníků pozemků a neřeší hlavní problematiku katastrálního území Brnky a dalších odlehlejších
oblastí obce Zdiby.
Proto požaduji, aby všechny pozemky v již zastavěných
zónách, v obci Zdiby, k. ú. Brnky, byly ve Změně č. 1 ÚP
Zdib označeny jako BI – plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské a nikoli chaoticky, některé jako stavební pozemky, některé jako plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Následné přestavby chat na RD budou
regulovány poměrem zastavěné plochy k pozemku, (15 %)
a výškou staveb, (navrhovaných 6,5m). Všechny pozemky
nezastavěné, rovněž BI, budou podléhat navrhované etapizaci bez výjimky.
Ing. Josef Outlý,
Chotovická 1788/10,
Kobylisy, 182 00 Praha 8;
Mgr. Zuzana Outlá,
Chotovická 1788/10,
Kobylisy, 182 00 Praha 8
(č. 68; D 8. 2. 2018;
čj. 535/2018)

Připomínky ke změně č. 1 ÚP Zdib
1. V návrhu je plocha Z18 – OK, kterou tvoří pozemky v našem vlastnictví. Do plochy Z18 však nebyly zahrnuty dva
úzké pozemky na severní straně území. Jedná se o pozemky parc. č. 563 a 217/2, které také vlastníme, a které s ostatními pozemky zahrnutými v ploše Z18 tvoří funkční celek.
Prosíme tedy o rozšíření plochy Z18 o pozemek parc č.
563 (64 m2) a pozemek parc. č. 217/2 (109 m2).
2. Středem našeho areálu prochází pozemek parc. č. 124/3,
který je spolu s pozemky parc. č. 541/1, 541/2, a částečně
522 a 520 označen v současném ÚP bílou barvou. Tyto pozemky však tvoří funkční celek s areálem a měly by proto
patřit do stejné funkční plochy. Prosíme proto o zařazení
pozemků parc. č. 124/3, 541/1, 541/2, 522 a 520 do funkční plochy OK.
3. Na území plochy Z18 bylo již vydáno územní rozhodnutí o
umístění staveb. Tato plocha byla v dosavadním ÚP vedená jako „OM – komerční zařízení malá a střední“. Tomu
byla také uzpůsobena žádost o vydání územního rozhodnutí. Aby se tedy územím rozhodnutím umístěné stavby nedostaly do konfliktu s ÚP po jeho změně č. 1, žádáme tímto, aby vedle určení OK – (občanská zařízení plošně rozsáhlá) bylo u území Z18 zachováno i současné funkční užití
OM – tj. aby funkční využití území Z18 bylo OM + OK.
4. V ploše Z18 je v rámci areálu plánována výstavba rozhledny o výšce 22 m. Z této rozhledny bude panoramatický
rozhled na obec Zdiby, město Klecany, i širší okolí. Prosíme o zohlednění rozhledny v rámci výškových regulativů
ÚP a v rámci využití plochy OK – tj. o přidání zmínky, že
v rámci území Z18 je povolena výstavba rozhledny do výšky 22 m.
5. Změna ÚP nově navrhuje pro plochy OK (vyjma Z19)
podmínku 30 % zeleně. Toto je velké omezení. U stabilizo-

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř.
uvede, proč akceptována nebyla, či byla
akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o
připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1
stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za
respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
vaných ploch by to fakticky znamenalo nemožnost jakýchkoliv stavebních úprav. Prosíme upravit na standardně užívaný regulativ 10 – 15 %.
6. U ploch OK prosíme zvýšit stávající výškový regulativ z
10 m na 13 m a to včetně stabilizovaných ploch. Tato výška lépe odpovídá stavbám s charakterem využití plochy
OK.
MUDr. Jitka Pavková,
M. J. Husa 450/6,
434 01 Most
(č. 69; D 7. 2. 2018;
čj. 507/2018)

Připomínky k Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
I.
Jako spoluvlastník pozemku parc. č. 100/33 v k. ú. Brnky
(dále jen „Pozemek 100/33“) nesouhlasím s označením, zařazením a vedením tohoto pozemku v Návrhu změny 1 ÚP
a v ÚP obce Zdiby jako „zeleň veřejná“, toto označení Pozemku 100/33 je chybné, nepatřičné a v rozporu s funkci,
kterou plní. Pozemek 100/33 měl být v Návrhu změny 1
ÚP označen jako BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské (dále jen „BI“).
Pozemek 100/33 nikdy nebyl a není veřejnou zelení, vždy byl
pozemkem ve vlastnictví soukromých vlastníků, a to konkrétně MUDr. Jitky Pavkové, Ing. Jana Srba a Mgr. Anety Snopkové a historicky byl v ÚPO Zdiby označen jako orná půda
nebo zeleň soukromá, neboť Pozemek 100/33 plní pouze
funkci soukromé zeleně z větší části oplocené. Pokud chybějící část plotu Pozemku 100/33 navozuje dojem, že jde o veřejnou zeleň, spoluvlastníci Pozemek 100/33 oplotí po celé
jeho délce, neboť se nejedná o jedinou přístupovou cestu do
zmíněné lokality.
Ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na něž v
ustanovení § 2 odst. 1, písm. e) odkazuje stavební zákon vymezuje „zeleň veřejnou“ jako prostory, vedle náměstí, ulic,
tržišť, parků apod., které jsou přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. Pozemek 100/33 nikdy
neměl charakter veřejného prostranství a v současné době není ani žádný důvod či veřejný zájem na tom, aby takový charakter měl. Naopak spoluvlastníci Pozemku 100/33 v minulosti několikrát upozornili obec Zdiby, že dlouhodobě a proti
vůli spoluvlastníků dochází k neoprávněnému zásahu do
vlastnických práv spoluvlastníků zmíněného pozemku (i) ze
strany obce Zdiby jeho chybným označením v ÚP obce Zdiby, a to v posledních několika letech a (ii) ze strany některých sousedů, kteří zcela nedovoleně užívají část tohoto pozemku jako cestu, neboť vlastníci sousedících pozemků si
původní cestu, která vedla kolem tohoto pozemku, přihradili
do svých zahrad. Uvedená skutečnost byla zjištěna geometrickým zaměřením Pozemku 100/33. Spoluvlastníci dotčeného
pozemku žádali opakovaně představitelé obce Zdiby (Pořizovatele), aby nedovolenému užívání Pozemku 100/33 zabránili a situaci nedovolené a nezákonné cesty řešili právně dovoleným způsobem a nikoliv prostřednictvím úřednické zvůle,
kterou je diskriminační označení Pozemku 100/33 jako veřejné zeleně, viz např. příloha č. 4. Několikrát byl tento protiústavní zásah do vlastnických práv řešen i s přímo zainteresovaným místostarostou panem Ing. Jiřím Žáčkem, který bydlí
nedaleko, kolem Pozemku 100/33 jezdí a je se situací dobře
obeznámen. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 nabízeli obci
Zdiby, že poskytnou přiměřenou část Pozemku 100/33 v rozsahu 350 m2 na legalizaci rozšířené cesty a případně dalších
liniových staveb, jako např. uvažovaného plynovodu nebo
elektrického vedení s tím, že zbytek Pozemku 100/33 ve výměře 2700 m2 nelze využít jiným způsobem než na zástavbu
RD, neboť pozemek se nachází v uzavřené zástavbě, který

I. Připomínka neakceptována.
Pozemek orné půdy parc. č. 100/33, k.
ú. Brnky, v zastavěném území s navrhovaným využitím zeleň – na veřejných
prostranstvích (ZV-návrh) byl takto zařazen již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12.
2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo beze
změny i v návrhu Změny č. 1. Připomínku nelze akceptovat, protože k namítanému vymezení pozemku parc. č.
100/33, k. ú. Brnky, jako zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh), nedošlo v rámci projednávaného návrhu
Změny č. 1. Pozemek parc. č. 100/33, k.
ú. Brnky, nebyl zařazen do zastavitelné
plochy bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI-návrh), jak bylo požadováno v návrhu podatele čj.
1138/15 ze dne 2. 6. 2015 na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č. 90, kterému přes nedoporučení pořizovatele
Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015,
ale pouze v tom smyslu, že bude prověřena možnost jeho řešení. Projektant
návrhu Změny č. 1 nevyhověl požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy na zrušení zařazení pozemku parc. č. 100/33 do zeleně – na
veřejných prostranstvích (ZV-návrh),
protože se jedná o nekoncepční zásah
do urbanistické koncepce založené již
územním plánem z roku 2006.
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není žádným zeleným prostorem spojen s jinou zelení nebo
otevřeným prostorem do krajiny. Spoluvlastníci Pozemku
100/33 více jak 12 let navrhují obci Zdiby zařazení Pozemku
100/33 k zástavbě, neboť pozemek je ostrůvkem v rodinné
zástavbě, který nelze jiným vhodným způsobem využít. Představitelé obce Zdiby se spoluvlastníky nejednají o vhodném
řešení nebo využití části Pozemku 100/33, ale vzniklou situaci zdánlivě „řeší“ tím, že označují pozemek jako veřejnou zeleň. S tímto řešením spoluvlastníci nesouhlasí.
Část Pozemku 100/33 neoprávněně užívaná jako cesta nemůže mít vliv na charakter pozemku jako celku, který má výměru 3058 m2. Spoluvlastníci žádají Pořizovatele, aby opravil
chybu v Návrhu změny 1 ÚP tak, aby Pozemek 100/33 byl
označen v souladu se skutečností jako zeleň soukromá, nebo jako pozemek stavební BI, v souladu s více jak 12-letou
žádostí spoluvlastníků Pozemku 100/33, neboť se nejedná o
změnu nevhodnou z pohledu krajinného rázu – Pozemek
100/33 je lemován rodinnou zástavbou, výstavba na uvedeném pozemku by naopak vhodným způsobem navázala na již
stávající výstavbu, kterou by v uvedeném místě doplnila. Nejedná se rovněž ani o šíření zástavby do volné krajiny, neboť
se jedná o plochu v zástavbě, která nenavazuje na žádnou
otevřenou krajinu, plochu lesa, pole nebo jakoukoliv jinou
zeleň na rozdíl od nedalekého pozemku 100/36 v k. ú. Brnky
o výměře 2756 m2, který byl ornou půdou, s bonitou 1, část
pozemku leží v ÚSES, do něhož je jakýkoliv stavební zásah
nežádoucí, zcela nepochybně se jedná o změnu nevhodnou z
pohledu krajinného rázu a jedná se o rozšíření zástavby do
volné krajiny, přesto je tento pozemek určen v Návrhu změny
1 ÚP k zástavbě. Naproti tomu budoucí zástavba Pozemku
100/33 by zcela příhodným a vhodným způsobem navázala
na stávající zástavbu.
Takových výjimek z pravidla, jako u pozemku 100/36 v k.
ú. Brnky se v současném Návrhu změny 1 ÚP nachází víc,
viz obrázek níže (obrázek viz podání), např. zařazení plochy
Z119e, dosud vedené jako zeleň do plochy staveb pro rodinnou rekreaci s celkovou výměrou 4575 m2 s odůvodněním,
že plochu nelze jiným způsobem využít. Uvedená plocha se
rovněž nachází v těsné blízkosti Pozemku 100/33 a navíc i lesa. Plocha Z119e je zařazována do Návrhu změny 1 ÚP dokonce jako výjimka z dlouhodobého zákazu ÚP vzniku nových objektů pro individuální rekreaci. Nebo nové začervenění ploch do BI – plocha Z119a – Brnky směr
Přemyšlení, dále začervenání plochy Z25 směr ze Zdib na
Brnky okolí cesty U Školy apod. Spoluvlastníci tak zcela
oprávněně vnímají rozdílné posuzování Pozemku 100/33 z
hlediska jeho budoucího využití a ostatních shora uvedených
pozemků jako diskriminační, nerespektující zásadu rovného
zacházení všech občanů před zákonem, k níž je každý úřad
povinen. Spoluvlastníci novou možnost využití shora uvedených pozemků jejich vlastníkům přejí, ale spoluvlastníci nechápou, jaká kritéria byla vzata při posuzování v úvahu, že
při srovnatelných pozemcích dospěl Pořizovatel k tak diametrálně rozdílným rozhodnutím.
Z odůvodnění Návrhu na změnu 1 ÚP vyplývá, že k nezařazení Pozemku 100/33 do BI – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské došlo z důvodu negativního stanoviska
ZPF a Městského úřadu Brandýs nad Labem, odboru životního prostředí (dále jen „Úřad“). Spoluvlastníci osobně prověřili stanovisko Úřadu a vyšlo najevo, že ze strany tohoto Úřadu není překážka pro zařazení Pozemku 100/33 k zástavbě.
Původní negativní stanovisko bylo s největší pravděpo-
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dobností vydáno v omylu nebo v důsledku chyby, neboť
podle vyjádření Úřadu neexistují zákonné překážky, které
by bránily z pohledu Úřadu zařazení Pozemku 100/33 do
zástavby, a to ať z pohledu ochrany lesa nebo chráněné
krajinné oblasti, apod. Spoluvlastníci proto žádají Pořizovatele, aby znovu oslovil Úřad a vyžádal si aktuální stanovisko
k zařazení Pozemku do Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě, které
by odpovídalo současnému stavu věci, případně spoluvlastníci předloží Pořizovateli vyjádření Úřadu, které si vyžádali.
Spoluvlastníkům Pozemku 100/33 a dalších pozemků uvedených v části III. těchto Připomínek je rovněž známo, že je
čistě věcí obce Zdiby, jaké zelené plochy do územního plánu
navrhne a které pozemky takto označí. Je proto zřejmé, že
Úřad zelené plochy do Územního plánu nenavrhuje, vždy se
jednalo o návrh obce Zdiby. Spoluvlastníci Pozemku 100/33
proto důrazně žádají Pořizovatele o objektivní posouzení
a nápravu věci, jak bylo shora uvedeno.
Kromě toho, Pozemek 100/33 byl již v minulosti Pořizovatelem označen v ÚPO Zdiby k zástavbě, a to Rozhodnutím
obce Zdiby o podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO
Zdiby schválené Zastupitelstvem obce Zdiby dne 20. 9. 2006
viz příloha č. 1. K námitce spoluvlastníků pozemku k opravě
chyby, že se rozchází textová část s mapou, kdy z textové
části vyplývalo, že pozemek je zařazen k zástavbě, ale mapová část uvedený stav nezohlednila, nebyla oprava provedena.
V následujících letech pak byla vedena jednání spoluvlastníků s představiteli obce Zdiby o nápravě křivdy, která se
při vyhotovování ÚP stala. Tato křivda nebyla do dnešního dne napravena, viz např. příloha č. 2 – 5.
Z části III. těchto Připomínek vyplývá, jaká další omezení v
podobě biokoridorů, ochranných pásem a částí pozemků s
možností vyvlastnění Pořizovatel uvalil na další pozemky, jejichž jsem spoluvlastníkem. Pořizovatel má zastupovat zájmy
všech občanů a účastníků řízení při jednáních o ÚP obce a
má proto uvážlivě a spravedlivě přistupovat i k omezujícím
opatřením, která činí na pozemcích jednotlivých vlastníků.
Kromě 'toho se musí řídit zásadou proporcionality, tzn., že by
neměl na pozemky jednoho vlastníka naklást jen omezení a
přitom nevyhovět žádné žádosti stejného vlastníka, aby mu
umožnil např. výstavbu, zatímco vlastníkům jiných pozemků
umožní výstavbu např. vynětím pozemku z etapizace nebo
vyznačením pozemku pro bydlení i když se jedná o velikostně obdobný pozemek, se stejnou bonitou, navíc v chráněné
lokalitě, která nesplňuje požadavky zákona na zařazení do zástavby, apod., aniž by je zatížil jinými obdobně rozsáhlými
omezeními jako spoluvlastníky Pozemku 100/33 a dalších
dále uvedených pozemků. Rozhodnutí Pořizovatele by neměla být diskriminační, jinak jsou tato rozhodnutí neplatná, nezhojitelná a nepožívají právní ochrany.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti spoluvlastníci Pozemku 100/33 důrazně žádají Pořizovatele o zajištění nápravy, jak bylo shora uvedeno. Pokud nebude zjednána náprava v označení Pozemku 100/33 využijí spoluvlastníci
k ochraně svých práv a právem chráněných zájmů všechny právní prostředky, které jim legislativa poskytuje, neboť označení tohoto pozemku jako veřejná zeleň neodpovídá jeho funkci, je nezákonné a do dnešního dne nedošlo
k napravení křivdy z minulosti, kdy Pozemek 100/33 měl
být ÚP zařazen k zástavbě jako celek. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 proto žádají, aby tato křivda byla nyní, již
konečně napravena a Pozemek 100/33 byl zařazen do Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě.
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II.
Jako vlastník pozemku parc. č. 100/205 a 100/206 v k. ú.
Brnky (dále jen „Pozemky“) nesouhlasím se zařazením
Pozemků do etapizace, resp. stavební uzávěry, která je navíc neplatná.
Zatímco ostatním členům Sdružení Zlatý kopec bylo umožněno Pořizovatelem na svých pozemcích postavit RD, mě jako vlastníkovi Pozemku to Pořizovatel nikdy neumožnil,
přestože jsem se finančně významně podílela na vybudování
vodovodního, kanalizačního řadu a komunikace v Dlouhé
ulici, stejně jako ostatní členové Sdružení Zlatý kopec. Pořizovatel naopak na Pozemky uvalil tzv. etapizaci, resp. stavební uzávěru. Stavební uzávěra/etapizace je navíc časově
neohraničená a je proto neplatná. Její ukončení, které je vázáno na vybudování určité části komunikace Nová Průběžná je
pouze obcházením zákona, neboť vybudování části komunikace je neurčitý právní pojem. Stavební uzávěra/etapizace
musí být ohraničena určitým, konkrétním časovým úsekem,
jinak je nezákonná a musí být činěny konkrétní kroky k naplnění tohoto záměru. Stavební uzávěra, která omezuje vlastníka pozemku parc. č. 100/205 a 100/206 v k. ú. Brnky v jeho
právu stavět na neurčitou dobu je tak v rozporu nejen se současnou legislativou a judikaturou, ale rovněž se Základní listinou práv a svobod, tedy s Ústavou, která říká, že omezit
vlastníka v jeho právu s věcí nakládat je možné pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Pořizovatel
mě jako vlastníka pozemků parc. č. 100/205 a 100/206 v k. ú.
Brnky nezákonně omezuje v právu vlastníka s uvedenými pozemky nakládat minimálně od roku 2008, tj. stavět, když tyto
pozemky jsou ÚP určeny k zástavbě již po dobu více jak deseti let, a to ještě bez náhrady. O vynětí pozemků nebo alespoň některého z pozemků žádám průběžně od 21. 12. 2011.
Žádám proto Pořizovatele, aby Pozemky parc. č. 100/205
a 100/206 v k. ú. Brnky nebo alespoň jeden z uvedených
Pozemků vyňal z etapizace.
III.
1. Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku parc. č. 96/2 v k. ú. Přemyšlení v Návrhu změny 1 ÚP
jako pozemku zařazeného v lokálním biokoridoru
(„LBK6“) a dále jako pozemku s možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může
vést komunikaci mimo pozemek 96/2 v k. ú. Přemyšlení
rozšířením na druhou stranu komunikace – viz obrázek níže (obrázek viz podání).
2. Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku parc. č. 90/70 v k. ú. Přemyšlení do ochranného pásma silnice, v níž je uložen vodovodní řad – nově přibylo v
grafické části výkresu OCHRANNÉ PÁSMO s možností
jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná
(uvedené vyplývá zejména z textové části Návrhu změny 1
ÚP). Je zapotřebí vyjasnit, zda a pokud ano, jakou částí
ochranné pásmo zasahuje do uvedeného pozemku, případně upravit grafickou část. Pozemek je veden jako NZ – viz
obrázek níže (obrázek viz podání).
3. Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku par. č. 400 v k.
ú. Zdiby s nově vyznačeným lokálním biokoridorem v Návrhu změny 1 ÚP LBK6, který byl dosud veden na druhé
straně budoucí komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel
může vést lokální biokoridor na druhé straně budoucí komunikace, jako tomu bylo dosud. Situace je znázorněna na
obrázku níže (obrázek viz podání).

II. Připomínka neakceptována.
Pozemky parc. č. 100/205 a 100/206, k.
ú. Brnky, byly již od schválení ÚPO
Zdiby dne 29. 12. 2006 zařazeny v etapizaci s podmínkou realizace komunikace „Nová Průběžná“, VPS 10, tato forma etapizace byla převzata do ÚP Zdib
účinného dne 28. 10. 2010. Návrhu podatele čj. 1138/15 ze dne 2. 6. 2015 na
pořízení změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č.
91 Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo
usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11.
2015, ale v tom smyslu, že bude řešení
etapizace v návrhu Změny č. 1 prověřeno, a tak bylo i Projektantem
provedeno, ale návrhem Změny č. 1 nebyla etapizace zrušena a pro pozemky
parc. č. 100/205 a 100/206 se navrhuje
její pokračování v tzv. „ZELENÉ ETAPĚ“, která je pro stanovení pořadí
změn v území obce Zdiby klíčová a nelze z ní připouštět výjimky, proto nelze
připomínce vyhovět.

III. Připomínka neakceptována.
V dotčení či využití pozemků parc. č.
110/1 a 111, k. ú. Brnky, parc. č. 90/70
a 96/2, k. ú. Přemyšlení, a parc. č. 400
a 425/5, k. ú. Zdiby, nedošlo oproti
platnému ÚP Zdib účinném dne 28. 10.
2010 k žádným změnám, tzn., že nebyly
předmětem řešení návrhu Změny č. 1.
Připomínku nelze akceptovat, protože
podle § 55 odst. 6 stavebního zákona
platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných
částí a u bodů 1 až 6 připomínky se
žádné části ÚP Zdib neměnily. To ovšem nelze vztahovat na výkres D.1 „Koordinanční výkres“, který je součástí
grafické části odůvodnění návrhu Změny č. 1, jež se nevydává.
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a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
4. Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku parc. č. 110/1 v
k. ú. Brnky se zařazením celého pozemku do lokálního
biocentra, resp. ploch přírodních s funkcí ÚSES – Z130
NE – plochy přírodní s funkcí ÚSES – viz obrázek níže
(obrázek viz podání).
5. Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku 425/5 v k. ú.
Zdiby s vedením dráhy „dálkového kabelu“, která je nově
patrná z Výkresu upravujícího oblast Energetiky a spojů.
Předpokládám, že se jedná o dálkové kabely, resp. o optické dálkové kabely, které by měly být uloženy v zemi a
měly by sloužit k přenosu dat. Spoluvlastníci pozemku nedávali žádný souhlas s vedením takového kabelu přes pozemek. Protože vedení kabelu pozemek znehodnocuje, nesouhlasím s jeho vedením přes pozemek, neboť s vedením
kabelu bude nepochybně spojeno i ochranné pásmo tohoto
kabelu. Pořizovatel může vést kabel polní cestou, která s
pozemkem sousedí.
6. Nesouhlasím jako spoluvlastník Pozemku parc. č. 111 k. ú.
Brnky v Návrhu změny 1 ÚP jako pozemku zařazeného s
možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová
Průběžná. Pořizovatel může vést komunikaci mimo pozemek 111 v k. ú. Brnky rozšířením na druhou stranu komunikace.
Jako spoluvlastník shora uvedených pozemků pod body 1 až
6 III. části těchto Připomínek se cítím být právem dotčena na
svých právech a právem chráněných zájmech, neboť Pořizovatel postihuje de facto každý můj pozemek nějakým omezením ve veřejném zájmu. Pokud mám jako vlastník společných pozemků strpět určitá omezení ve prospěch obce, je nezbytné, aby obec přehodnotila svůj postoj ve vztahu k mojí
osobě, resp., k pozemkům v mém nebo společném vlastnictví
a zohlednila v Návrhu změny 1 ÚP i moje potřeby jako vlastníka pozemků a spoluvlastníků.
Přílohy:
1. Rozhodnutí o podaných námitkách, Sdělení k námitce uplatněné dne 24. 4. 2006;
2. Námitky do rozhodnutí o námitce k zařazení pozemků do
ÚP obce Zdiby ze dne 16. 11. 2006;
3. Žádost o zařazení pozemku do ÚP obce Zdiby ze dne 8. 3.
2009;
4. Námitky a připomínky spoluvlastníků dotčeného pozemku
uplatněné v řízení o ÚP obce Zdiby ze dne 15. 3. 2010;
5. Návrh na změnu ÚP ze dne 21. 12. 2011
Jaroslav Pícha,
Skálova 575/34, Čimice,
18 100 Praha 8;
Ing. Stanislava Píchová,
Skálova 575/34, Čimice,
181 00 Praha 8
(č. 70; D 31. 1. 2018;
čj. 421/18)

Připomínka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Podáváme připomínku k předloženému návrhu Změny č. 1
ÚP z důvodu nezařazení našeho pozemku do navrhované
změny ÚP.
Jedná se pozemek č. 83/59 k. ú. Přemyšlení.
V naší žádosti ze dne 21. 12. 2011 jsme požadovali začlenění
našeho pozemku mezi zastavitelné plochy („Bydlení – v RD
městské a příměstské). V návrhu zadání změny č. 1 ÚP ze
dne 18. 10. 2012 byl náš pozemek mezi zastavitelné plochy
zařazen (vyhl. OÚZ/1440/12/st zprac. Ing. Darina Měchurová). Obec zařazení této naší parcely k zástavbě v zadání potvrdila a odeslala zpracovateli změny ÚP k vyřízení.
V návrhu Změny č. 1 ÚP z r. 2017 však naše parcela č. 83/59
nebyla zařazena mezi zastavitelné území.
Navrhujeme tímto opětovně, aby naše parcela č. 83/59 byla
ve změně ÚP č. 1 zařazena mezi zastavitelné území („Bydlení
– v RD městské a příměstské).

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 83/59, k. ú.
Přemyšlení, druhem pozemku orná půda,
leží ve stabilizované ploše zemědělské –
orná půda (NZ-stav) nezastavěného území, která byla takto vymezena již v ÚPO
Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce
Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení
převzal ÚP Zdib účinný od 28. 10. 2010
a zůstalo beze změny i v návrhu Změny
č. 1. Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015
nevyhovělo návrhu na pořízení změny č.
1 ÚP Zdib poř. č. 157, uplatněnému podatelem pod čj. 916/11/st ze dne 21. 12.
2011. Tento návrh pod poř. č. 157 nebyl
proto zařazen do Zprávy, jejíž součástí
byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, a tudíž nemohl být návrh poř.
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
č. 157 ani předmětem řešení návrhu
Změny č. 1 Projektantem. Připomínku
nelze akceptovat, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u pozemku
parc. č. 83/59, k. ú. Přemyšlení, se žádné
části ÚP Zdib neměnily.
Jaroslav Pícha,
Skálova 575/34, Čimice,
18 100 Praha 8;
Ing. Stanislava Píchová,
Skálova 575/34, Čimice,
181 00 Praha 8
(č. 71; D 31. 1. 2018;
čj. 422/2018)

Připomínka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Podáváme připomínku k předloženému návrhu Změny č. 1
ÚP z důvodu nezařazení našeho pozemku do navrhované
změny ÚP.
Jedná se pozemek č. 83/55 k. ú. Přemyšlení.
V naší žádosti ze dne 21. 12. 2011 jsme požadovali začlenění
našeho pozemku mezi zastavitelné plochy („Bydlení – v RD
městské a příměstské). V návrhu zadání změny č. 1 ÚP ze
dne 18. 10. 2012 byl náš pozemek mezi zastavitelné plochy
zařazen (vyhl. OÚZ/1440/12/st zprac. Ing. Darina Měchurová). Obec zařazení této naší parcely k zástavbě v zadání potvrdila a odeslala zpracovateli změny ÚP k vyřízení.
V návrhu Změny č. 1 ÚP z r. 2017 však naše parcela č. 83/55
nebyla zařazena mezi zastavitelné území.
Navrhujeme tímto opětovně, aby naše parcela č. 83/55 byla
ve změně ÚP č. 1 zařazena mezi zastavitelné území („Bydlení
– v RD městské a příměstské).

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 83/55, k. ú. Přemyšlení, druhem pozemku orná půda, leží
ve stabilizované ploše zemědělské – orná půda (NZ-stav) nezastavěného
území, která byla takto vymezena již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto
zařazení převzal ÚP Zdib účinný od
28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i
v návrhu Změny č. 1. Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze
dne 9. 11. 2015 nevyhovělo návrhu na
pořízení změny č. 1 ÚP Zdib poř. č.
158, uplatněnému podatelem pod čj.
915/11/st ze dne 21. 12. 2011. Tento
návrh pod poř. č. 158 nebyl proto zařazen do Zprávy, jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, a
tudíž nemohl být návrh poř. č. 158 ani
předmětem řešení návrhu Změny č. 1
Projektantem. Připomínku nelze akceptovat, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu
měněných částí a u pozemku parc. č.
83/55, k. ú. Přemyšlení, se žádné části
ÚP Zdib neměnily.

Vladimir Podhorný,
Zelenohorská 499/31,
Bohnice, 181 00 Praha 8
(č. 72; D 5. 2. 2018;
čj 462/18)

Připomínka ke změně ÚP č. 1
Prosím o přidání do připomínek ke změně ÚP č. 1 skutečnosti, že vedení obce Zdiby neprojednalo návrh na změnu ÚP
ohledné stavebního pozemku č. p. 106/110 k. ú. Brnky, který
byl podán dne 10. 7. 2017 a dne 16. 8. 2017 přes datovou
schránku, děkuji.

Připomínka neakceptována.
Pozemek zahrady parc. č. 106/110, k. ú.
Brnky, v zastavěném území s navrhovaným využitím zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh) byl takto zařazen již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006.
Toto zařazení převzal ÚP Zdib účinný
od 28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i
v návrhu Změny č. 1. Připomínku nelze
akceptovat, protože k namítanému vymezení pozemku parc. č. 106/110, k. ú.
Brnky, jako zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh), nedošlo v rámci
projednávaného návrhu Změny č. 1.
Pozemek parc. č. 106/110, k. ú. Brnky,
nebyl zařazen do zastavitelné plochy
bydlení v rodinných domech městské
a příměstské (BI-návrh), jak bylo požadováno v návrhu předchozího vlastníka
čj. 1315/11/st ze dne 5. 9. 2011 na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č.
110. Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015
nevyhovělo návrhu na pořízení změny č.
1 ÚP Zdib poř. č. 110.
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údaje o podateli
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úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Připomínka neakceptována.
Pozemky parc. č. 14/25 a st. 684, k. ú.
Brnky, byly návrhem Změny č. 1 vyjmuty z plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI-stav), protože na těchto pozemcích je umístěn podzemní vodojem
2×50 m3 a budova ATS Brnky s oploceným areálem. Připomínku nelze akceptovat z důvodu existence vodárenského
zařízení vodovodu pro veřejnou
potřebu. Využití pozemků parc. č. 14/25
a st. 684, k. ú. Brnky, zůstane dle návrhu Změny č. 1 v ploše zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-stav).

Ing. Erik Podhradský,
Biskupcova 1868/93, Žižkov,
130 00 Praha 3
(č. 73; D 7. 2. 2018;
čj. 503/2018)

Připomínka k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Identifikace území, kterého se navržená změna týká:
pozemky: p. č. st. 684 o výměře 34 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří a pozemku p. č. 14/25 o výměře 549 m2 – trvalý travní porost vše v k. ú. Brnky, obci Zdiby (dále jen
nemovitosti). Předmětné nemovitosti jsou zapsány v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, na LV č. 2045 pro
obec Zdiby a k. ú. Brnky.
Vlastnické právo k pozemku: vlastník
Současný platný ÚP je regulativ: RI – PLOCHY STAVEB
PRO RODINNOU REKREACI
Navrhovaný regulativ je: ZV – zeleň na veřejných prostranstvích
Připomínka:
Řešené pozemky jsou oplocené, zastavěné a součástí rekreačního území. Tak jsou i užívané. (Dle přiložené fotodokumentace – viz podání)
S vámi navrhovanou změnou nemůžeme souhlasit, kdy z logiky věci vyplývá, že oplocené, samostatné a z větší části zastavěné soukromé pozemky využívané k rekreaci nejsou a nikdy nebudou zelení na veřejných prostranstvích. Na větší
části pozemků se nachází podzemní nádrž a budova, takže
jsou zastavěné. Pozemky navazují na celistvou plochu regulativu RI, a tak jsou i dlouhodobě v ÚP vedeny jak i užívány.
Navrhujeme změnu na regulativ: SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ pro rozšíření na vybudování
sauny, nebo ponechat ve stávajícím platném regulativu RI
– PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI.
Přílohy:
– List vlastnictví
– Fotodokumentace

Ing. Radim Slezák,
Polní 164, Přemyšlení,
250 66 Zdiby
(č. 74; D 8. 2. 2018;
čj. 512/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
1. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZA- 1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
CE)
Nové rozčlenění zastavitelných ploch, na něž se vztahuje
závislá na odborném posouzení Proetapizace. Výjimka pro plochy Z51a, Z51b a Z52 (fialová),
jektantem, který v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 uvede
kde podmínkou už není výstavba „Nové Průběžné“, ale
v jakém rozsahu byla připomínka akprovedení úprav ulice Průběžné (včetně křižovatek) zajišťujících zvýšení její kapacity dle následně zpracované poceptována, popř. uvede, proč akcepdrobnější dokumentace (včetně dopravně – kapacitního
tována nebyla, či byla akceptována
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
posouzení).
z důvodu, že není odborně nadán si
S výjimkami pro plochy Z51a, Z51b a Z52 vyslovuji neudělat úsudek a učinit závěr o připosouhlas.
Odůvodnění:
mínce, která se týká výsledku projeka) ÚP z 12/2006, str. 24 – Technická a provozní kultivace
tové činnosti ve výstavbě – vybrané
sledované komunikace je vázána na dořešení celého
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
uličního prostoru s tím, že komunikace nebude dále
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Provoz na
komunikaci v ulici Průběžná od schválení ÚP obce výkterý podle § 159 odst. 1 stavebního
znamně narostl a vzhledem k tomu, že komunikace vezákona odpovídá za správnost, celistde zastavěnou částí obce s objektem školy a školky, byvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
lo by krajně nezodpovědné z hlediska dopadu na životzejména za respektování požadavků z
ní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě zhoršohlediska ochrany veřejných zájmů a
vat. Není zdůvodněno, proč pouze tyto plochy jsou vyza jejich koordinaci – viz Pokyny
jmuty z výjimky.
(bod SJ-VI*3).
b) Současná dopravní situace na komunikacích směřujících ke kruhovému objezdu Ke Zdibsku × Pražská a
denní kolony vozidel směřující do Prahy odklání dopravu přes Klecany a následně Zdiby po ulici
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Průběžná, kde již nyní dochází k překračování kapacity
dané komunikace a tvoření kolon v obci. Obyvatelé z
místních částí Holosmetky, Brnky, Zlatý Kopec jen obtížně v dopravní špičce najíždějí na Průběžnou. V kritických místech není možné tuto komunikaci nijak zkapacitnit a dané křižovatky upravit.
2. Připomínka akceptována.
2. Nová plocha Z67 označená OM – občanské vybavení –
komerční zařízení malá a střední (horizont a okraj katastru
Využití zastavitelné plochy lokality
obce).
Z67, stanovené návrhem Změny č. 1
Pro tuto plochu se doplňuje jejich využití: nakládání s odpro občanské vybavení jako plocha
pady (zejména sběrné dvory, separace odpadu); technické
OM – občanské vybavení – komerční
služby obce; policie, městská policie; složky integrovaného zařízení malá a střední, bude změnězáchranného systému; zahradnictví (zejména pro údržbu
no na plochu TI – technická infrazeleně na veřejných prostranstvích a pozemcích obce);
struktura, a z důvodu odlišení od osdrobná skladovací činnost.
tatních ploch TI vymezených v ÚP
Zdib či návrhu Změny č. 1, bude tato
S touto novou plochou Z67 vyslovuji nesouhlas.
Odůvodnění:
plocha označena indexem 1 ve tvaru
„TI1 – technická infrastruktura –
a) Dle zákon č. 41/2015 Sb., zákon o ochraně ZPF, § 4
sběrný dvůr“ pro zdůraznění deklaodst. 3 Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odrace veřejného zájmu na využití zaejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výstavitelné plochy Z67 pouze pro sběrrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Pozemky nejsou ve vlastnictví obce, je problematické
ný dvůr – viz Pokyny (bod SJ-I*4).
toto uplatnit pro doplňující využití plochy. Jedná se o
spekulativní vymezení plochy s plánovaným využitím
ke komerčnímu účelu a obcházení regulativ ÚP.
b) Textová část změny ÚP str. 11: Uspořádání krajiny –
zásady ochrany krajinného rázu.
· nenarušit krajinné horizonty a celkový obraz obce v
krajině,
· respektovat základní uspořádání a charakteristické
znaky krajiny,
c) Doplnění využití plochy by mělo být v ploše označené
TI, která svým popisem lépe odpovídá pro dané účely.
3. Připomínka akceptována částečně.
3. Plochy BI – lesní pozemky na Zlatém Kopci, parc. č.
Míra akceptování připomínky bude
89/33, 89/24, 89/64, 100/60, 89/37, 100/52, 89/35 a
závislá na odborném posouzení Pro100/50, vše v k. ú. Brnky.
jektantem, který v textové části odůS navrženou plochou BI pro výše uvedené pozemky vyslovodnění návrhu Změny č. 1 uvede
vuji nesouhlas.
Odůvodnění:
v jakém rozsahu byla připomínka aka) Návrh je z ploch na rekreaci a ploch lesních na bydlení,
ceptována, popř. uvede, proč akcepa to pro stav jako by tam již RD byly. V případě, že by
tována nebyla, či byla akceptována
to takto zůstalo, tak pro výstavbu RD na těchto pozemjen zčásti. Pořizovatel takto koná
cích by se nevztahovala etapizace (účelová konstrukce,
z důvodu, že není odborně nadán si
jak se vyhnout etapizaci).
udělat úsudek a učinit závěr o připob) Str. 11 textu ZÚP: stabilizovat a rozvíjet enklávy lesní i
mínce, která se týká výsledku projeknelesní zeleně rozptýlené i ve vyvýšených polohách řetové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
šeného území. Rozpor s výše uvedeným.
c) Pozemek 89/35 je na katastru stále veden jako pozemek
1 stavebního zákona, vyžadující
lesní a reálně na něm rostou vzrostlé stromy. Na pozvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
zemku 100/50 stojí chata se zastavěnou plochou 43 m2,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
vlastníci zde trvale nebydlí a ani zde nejsou trvale hlázákona odpovídá za správnost, celistšeni. Přestože stanovisko pořizovatele je nedoporučuje
vost a úplnost jím zpracované ÚPD,
se, a rozhodnutí zastupitelstva nevyhovuje se, v návrhu
zejména za respektování požadavků z
změny č. 1 ÚP jsou oba pozemky zakresleny jako stahlediska ochrany veřejných zájmů a
vební. Aktuálními vlastníky jsou manželé Zdeněk a Jaza jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
na Žáčkovi, rodinní příslušníci místostarosty obce odpovědného za zpracování Změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
4. Plochy BI – orná půda na Zlatém Kopci, parc. č. 100/36 v 4. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
k. ú. Brnky.
závislá na odborném posouzení ProS navrženou plochou BI pro výše uvedený pozemek vyslojektantem, který v textové části odůvuji nesouhlas.
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Odůvodnění:
Návrh je z orné půdy na bydlení, a to pro stav jako by tam
již RD byly. V případě, že by to takto zůstalo, tak pro výstavbu RD na těchto pozemcích by se nevztahovala etapizace (účelová konstrukce, jak se vyhnout etapizaci).

vodnění návrhu Změny č. 1 uvede
v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
5. Připomínka neakceptována.
Požadavek na vypuštění zastavitelné
plochy Z117 z návrhu Změny č. 1 nebyl uveden v kapitole 6 „Pokyny pro
zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu v rozsahu zadání změny“
Zprávy schválené usnesením č.
1/12/16 Zastupitelstva obce Zdiby ze
dne 21. 12. 2016. Tato zastavitelná
plocha byla vymezena již v ÚPO Zdiby schvaleným Zastupitelstvem obce
Zdiby dne 29. 12. 2006 a tuto zastavitelnou plochu převzal jako zastavitelnou plochu Z117 i platný ÚP Zdib,
jehož vydání bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 12. 10. 2010. Vypuštění zastavitelné plochy Z117 není
předmětem návrhu Změny č. 1.

5. Plocha označená Z117, vedena v katastru nemovitostí
obec Zdiby (5390581), katastrální území Brnky (792390),
pozemek p. č. 80/1 jako orná půda, ZPF, je v návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib stále vedena jako stavební pozemek, přičemž z hlediska rozvoje obce Zdiby by měl být označen jako NZ – plochy zemědělské – orná půda, a to z těchto důvodů:
Odůvodnění:
a) Stávající stav tohoto pozemku je orná půda a z hlediska
urbanistického je tento pozemek zcela nevhodný k
plošné zástavbě, kdy by došlo k likvidaci zbývajících
zemědělských ploch, významných pro různorodost území.
b) Od pořízení ÚP v roce 2006 (ve znění platného ÚP z
roku 2010), tedy po dobu téměř 11 let, nebyly k tomuto
pozemku přivedeny ing. sítě, veřejné osvětlení a zajištění příjezdové komunikace v potřebné kapacitě, tzn.,
že ze strany vlastníka nebyla vyvinuta žádná iniciativa
a že nemá zájem tento pozemek využít. Tyto skutečnosti nebyly ve Zprávě o uplatňování ÚP Zdib (podklad
pro Změnu č. 1 ÚP Zdib) vůbec vyhodnoceny a celá
plocha Z117 nebyla vůbec vyhodnocována!!!!!
c) Tato plocha, vedená v Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib jako
Z117, blokuje uvolnění dalších ploch pro zástavbu
vhodnějších pozemků (navazujících na stávající zástavbu v místech se zajištěnou infrastrukturou, majitelů,
kteří chtějí stavět, zejména pro vlastní bytovou
potřebu)
6. Připomínka akceptována.
6. Z119e – RI (Zlatý Kopec, k. ú. Brnky)
Výjimka nových staveb pro individuS navrženou výjimkou pro plochu Z119e – RI vyslovuální rekreaci pro zastavitelnou ploji nesouhlas.
Odůvodnění:
chu Z119e bude zrušena – viz Pokyny
Str. 20, odst. 6) Na celém území obce Zdiby je zakázáno
(bod SJ-III*3).
povolování staveb pro individuální rekreaci s výjimkou zastavitelné plochy Z119e. Neodůvodněná výjimka.
7. Af. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 7. Připomínka neakceptovaná.
Úpravou podmínek pro využití ploch
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
BI – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH MĚSTSKÉ
BI – bydlení v rodinných domech
A PŘÍMĚSTSKÉ
městské a příměstské textové části návrhu Změny č. 1 bude eliminován
6) Zvláštní podmínky: Doplňuje se: maximální počet bytových jednotek v 1 RD: 1;
možný trojnásobný nárůst počtu obyvatel ve 3 bytech rodinného domu
S navrženým doplněním zvláštní podmínky vyslovuji nepouze na 1 byt. V případě, že se tento
souhlas.
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Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Odůvodnění:
regulativ ukáže příliš přísný bude při
Tato zvláštní doplňující podmínka neumožňuje výstavbu
aktualizaci ÚP Zdib za 4 roky změvíce generačních domů pro rodiny, které se tímto způsoněn, popř. dříve.
bem chtějí postarat o svoje blízké a nespoléhat na státní či
jiná soukromá zařízení. Není uvedeno žádné zdůvodnění
této podmínky, která nemá opodstatnění.
8. Plocha Z19 – OK – občanské vybavení – komerční zaří- 8. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
zení plošně rozsáhlá.
Na základě projednávaného záměru firmy Goodman v prozávislá na odborném posouzení Procesu EIA je zřejmé, že regulativy pro tuto plochu jsou nejektantem, který v textové části odůdostatečné s ohledem na ochranu kulturních a civilizačních
vodnění návrhu Změny č. 1 uvede
hodnot území.
v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akcepPožadují se proto upravit regulativy pro tuto plochu a to:
· výškový regulativ max. 8 m od rostlého terénu
tována nebyla, či byla akceptována
· izolační a ochranný pás vysoké zeleně v šířce min. 20 m
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
od jižní hranice pozemku a 10 m od západní hranice poz důvodu, že není odborně nadán si
zemku
udělat úsudek a učinit závěr o připo· procento zeleně bez možnosti započítání zatravňovací
mínce, která se týká výsledku projekdlažby
tové činnosti ve výstavbě – vybrané
· podmínit plochu vydáním a schválením RP s cílem dořečinnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
šit dopravní napojení, napojení na technickou infrastruk1 stavebního zákona, vyžadující
turu a kapacitu a prostorové uspořádání záměru.
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
Ing. Zbyněk Smetana,
Skopec 123, Brnky,
250 66 Zdiby
(č. 75; D 8. 2. 2018;
čj. 531/2018)

Připomínky k Návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
1. Připomínka akceptována.
1. Nesouhlasím s výjimkou pro výstavbu chat na ploše
Výjimka nových staveb pro individuZ119e.
Odůvodnění:
ální rekreaci pro zastavitelnou ploV celé oblasti je mnoho pozemků, které jsou v plochách
chu Z119e bude zrušena – viz Pokyny
(bod SJ-III*3).
staveb pro rodinnou rekreaci (dále jen RI), ale jejich vlastníci měli jen smůlu, že si chatu nepostavili před vydáním
nařízení obce o stavební uzávěře a pak schválením ÚP. Přitom se jedná o jednotlivé pozemky mezi chatami a jedná se
o dlouholeté vlastníky.
U plochy Z119e se však jedná o velký nedávno parcelovaný pozemek (pozemky tzv. „na kšeft“), u kterého je výjimka nezdůvodnitelná a narušuje spravedlivý a rovný přístup
k vlastníkům nezastavěných pozemků.
Návrh:
Ponechat pozemek i nadále jako zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) bez ohledu na nedávnou parcelaci (obdobně jako
nebyla ÚP povolena výstavba v k. ú. Přemyšlení p. č.
83/47-67 a přilehlých, byť zde byly vyhrazeny i pozemky
na komunikace).
2. Nesouhlasím s označením některých pozemků na Zlatém 2. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
kopci jako bydlení – v rodinných domech městské a přízávislá na odborném posouzení Proměstské ve stabilizovaném stavu (BI – červené nerastrojektantem, který v textové části odůvané plochy).
Odůvodnění:
vodnění návrhu Změny č. 1 uvede
ÚP v roce 2006 definoval pozemky zastavěné a pozemky
v jakém rozsahu byla připomínka akurčené k zástavbě (výhradně BI – nové stavby RI se nově
ceptována, popř. uvede, proč akcepnepovolují). Většina pozemků k zástavbě byla podmíněna
tována nebyla, či byla akceptována
etapizací – zejména výstavbou tzv. Nové Průběžné. Před
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
schválením ÚP 2006 jsme upozorňovali, že v návrhu ÚP
z důvodu, že není odborně nadán si
nejsou zahrnuty všechny pozemky, kde již bylo vydáno
udělat úsudek a učinit závěr o připoúzemní rozhodnutí (ÚR) nebo stavební povolení (SP).
mínce, která se týká výsledku projek-
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Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Údajně se jedná o „drobné nesrovnalosti“ a výkresová dokumentace v ÚP je jen doplňková a nezávazná a „samozřejmě platí vydaná rozhodnutí“. Že se u „drobných nesrovnalostí“ nejspíš jedná o zásadní lajdáctví nebo záměr
ukázal běh času, kdy se objevovaly stavby i na pozemcích
v ÚP 2006 k zástavbě neurčených, a to i takových, kde
před schválením ÚP 2006 (29. 12. 2006) nebylo vydáno
ÚR ani SP. „Drobné nesrovnalosti“ byly údajně opraveny
v legislativní úpravě ÚP v roce 2010. Přesto se v Návrhu
změny č. 1 ÚP (Z1ÚP) v roce 2017 objevují další pozemky
„zastavěné“ nebo „k zástavbě“ pro trvalé bydlení, byť v
dané oblasti byla jakákoliv výstavba podmíněna etapizací a
důvod vyhlášení etapizace nepominul – stavba Nové Průběžné nebyla ani zahájena. Ve vyhodnocení uplatňování
ÚP je sice uvedeno, že etapizace ztratila v některých částech smysl, ale bez uvedení, proč tedy byla 10 let držena –
co se změnilo takového, že už není třeba výstavbu omezovat zejména z důvodů dopravních etapizací. Pokud se nic
nezměnilo (jakožto, že se nic nezměnilo), tak se podle mě
jedná o zásadní koncepční změnu a tu nelze provádět změnou ÚP, ale novým ÚP.
Navíc lze vysledovat i možnou osobní zaangažovanost na
„nenápadných“ změnách v ÚP (zejména v Z1ÚP) místostarosty (pověřený zastupitel) a jeho příbuzných, známých a
sousedů. Z toho důvodu jsem k doložení výše uvedeného
vybral jako typický příklad oblast „Zlatý kopec“ (k. ú. Brnky), kde:
· ÚP 2006 uváděl 37 pozemků zastavěných nebo k zástavbě
jedná se o p. č. 89/18; 100/47, 51, 165, 166, 170, 171,
173, 174, 187; 102/2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14; 103/1, 2, 5,
6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20 a 106/14, 24, 25, 26, 30, 35,
36, 74,
· ÚP 2010 uvádí navíc (oproti ÚP 2006) 53 pozemků zastavěných nebo k zástavbě – celkem tedy již 90 – nárůst z
„drobných nesrovnalostí“ je o 143 %
jedná se o p. č. 89/54; 100/30, 45, 169, 172, 175, 176,
183, 184, 185, 186; 102/5, 9, 15; 103/7, 8, 9, 13; 106/11,
17, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 34, 51, 52 (včetně sloučené
53), 57, 62, 67, 68, 71, 72, 77, 91, 92, 100, 112, 114, 139
a 421/4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
· Z1ÚP 2017 uvádí navíc (oproti ÚP 2010) dalších 22 pozemků zastavěných nebo k zástavbě (a to včetně pozemků
lesních – NL) – celkem tedy již 112 – nárůst oproti stavu
ÚP 2010 „jen“ o 24 %, ale celkem oproti ÚP 2006 o 203
%
jedná se o p. č. 89/24 (les), 33 (les), 35 (les – syn místostarosty), 37 (les), 64; 100/48, 50 (syn místostarosty), 52,
60; 103/3; 106/32, 33, 59, 61, 102, 103 a 100/27+242+6
(v sousedství místostarosty, na výstavbu chat, byť výstavba chat se od asi roku 2003 nepovoluje).
Výčet uvádí jen „hlavní pozemky“ (tedy bez pozemků pod
stavbami a různých malých okrajových kousků společně
užívaných s pozemky hlavními) a neuvádí pozemky, které
byly různě „nenápadně“ vyčleněny z etapizace.
Některé pozemky měněné z RI a NL na BI (a) ani nepodléhají etapizaci, (b) mnohé se v Hlavním výkresu Z1ÚP „tváří“, jako by na nich už RD stály, (c) u mnohých z těchto
měněných pozemků nebyla v minulosti podána žádná ždost
o změnu ÚP a ani tak nebyly tyto plochy změn projednávány zastupitelstvem a nebyly zahrnuty do seznamu návrhů
změn, jimž se vyhovuje / nevyhovuje, který byl podkladem

tové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
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úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
pro Zprávu o uplatňování ÚP, „jejíž součástí bude zadání
změny č. 1 ÚP Zdib“. Není tedy vůbec jasné na základě jakého „omylu“ nebyly tyto pozemky do BI zařazeny už v
roce 2006 nebo 2010 nebo na základě jakého rozhodnutí
zastupitelstva je změna navrhována.
Návrh:
Ponechat všechny pozemky (nejen na Zlatém kopci), kde
nebylo žádosti o změnu ÚP usnesením zastupitelstva č.
3/11/15 ze dne 9. 11. 2015 vyhověno, ve stavu ÚP 2010,
mimo změn na základě ÚR nebo SP vydaných před rokem
2006 (tyto změny jednotlivě zdůvodnit a doložit kopiemi
vydaných ÚR a SP).
V zájmu rovného a spravedlivého přístupu ke všem vlastníkům pozemků v obci zařadit všechny ostatní v Z1ÚP navrhované změny RI na BI jako podklad pro příští změnu
ÚP.
V žádném případě nepovolovat změnu NL na RI nebo BI.
3. Nesouhlasím s nedostatečným definováním pojmu „za- 3. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
stavěná plocha“.
Odůvodnění:
závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůVýklad, co do zastavěné plochy patří se různí podle „úředvodnění návrhu Změny č. 1 uvede
níka“ pojem vykládajícího.
v jakém rozsahu byla připomínka akZa rozumný výklad lze považovat, že do zastavěné plochy
ceptována, popř. uvede, proč akceppatří plocha pod nadzemními stavbami a další plochy, u
tována nebyla, či byla akceptována
kterých při odstraňování stavebního prvku dojde k jeho zájen zčásti. Pořizovatel takto koná
sadnímu poškození nebo zničení (patří tam tak plochy vyz důvodu, že není odborně nadán si
betonované, vyasfaltované, různé nemobilní rampy apod.,
udělat úsudek a učinit závěr o připoale nepatří tam plochy zpevněné zámkovou nebo zatravňomínce, která se týká výsledku projekvaní dlažbou, panelové komunikace nebo plochy pod např.
tové činnosti ve výstavbě – vybrané
tzv. „mobilheimy” bez pevných základů).
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
Návrh:
1 stavebního zákona, vyžadující
Do ÚP zahrnout definici zastavěné plochy pro uplatňování
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
procenta zastavěnosti v obci Zdiby s jasným stanovením
jaké zpevněné plochy jsou do zastavěné plochy započítává- který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistny.
vost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
4. Nesouhlasím s nedostatečným definováním plochy zele- 4. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
ně.
závislá na odborném posouzení ProOdůvodnění:
Pokud by byl přijat návrh na definování zastavěné plochy
jektantem, který v textové části odůuvedený v bodě 3 výše, tak by mohlo dojít k zástavbě přívodnění návrhu Změny č. 1 uvede
slušnými procenty plochy (podle RI nebo BI nebo jiných)
v jakém rozsahu byla připomínka aka celou zbývající plochu by mohl stavebník vyplnit např.
ceptována, popř. uvede, proč akcepzámkovou dlažbou.
tována nebyla, či byla akceptována
Bez ohledu na výklad pojmu zastavěná plocha je třeba zajen zčásti. Pořizovatel takto koná
chovat na nově zastavovaných plochách (bez ohledu na typ
z důvodu, že není odborně nadán si
zástavby) přiměřenou plochu zeleně.
udělat úsudek a učinit závěr o připoNávrh:
mínce, která se týká výsledku projekV návaznosti na definici zastavěné plochy (viz připomínka
tové činnosti ve výstavbě – vybrané
3 výše) definovat pro všechny nově zastavované plochy
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
procento zeleně – RI 60 %, BI 50 %, OV+OM+OK 40 %.
1 stavebního zákona, vyžadující
Určit, že do procenta zeleně se nepočítají zatravňovací
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
dlažby.
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
5. Nesouhlasím s v Z1ÚP vynecháním (nezařazením) ploch 5. Připomínka neakceptována.
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
souvisejících s tramvajovou tratí.
Zdib je záležitostí nadmístního význaOdůvodnění:
mu, která není vymezena v ZÚR StřeNa jednání se zástupci kraje a projektanty 15. 5. 2017 mísdočeského kraje, a to ani v rámci její
tostarosta Žáček uvedl, že není problém potřebné změny
2. aktualizace. Zpráva o uplatňování
ÚP související s tramvajovou tratí zařadit do právě probíÚP Zdib neuvádí v pokynech pro
hající změny č. 1.
zpracování návrhu Změny č. 1, které
Protože takové zařazení mimo změny projednané zastupijsou její součástí, žádný požadavek
telstvem a zahrnuté do seznamu návrhů změn, jimž se vytýkající se tramvajové trati do Zdib.
hovuje/nevyhovuje, který byl podkladem pro Zprávu o
Vymezení územní rezervy pro tramvauplatňování ÚP, „jejíž součástí bude zadání změny č. 1 ÚP
jovou trať Praha-Kobylisy – Zdiby je
Zdib“ by mohlo být považováno za porušení procesního
předčasné a nedůvodné, zvláště když
postupu, navrhoval jsem na zastupitelstvu zahájení změny
bude trasovaná ve stávající ploše doč. 2 ÚP jen na změny související s tramvajovou tratí. Nápravní infrastruktury – silniční mající
vrh nebyl přijat s tím, že tramvajovou trať má na starosti
dostatečné prostorové parametry.
místostarosta Žáček a ten zajistí potřebné.
Výstavba tramvajové tratě by měla být pro Zdiby „veřejně
prospěšnou stavbou číslo 1“ a jakékoliv zdržení může znamenat, že by kraj od výstavby upustil. V květnu 2017 prohlásil pan Svoboda z kraje „do 5 let nebo nic“ a z toho už
skoro rok utekl, aniž by došlo k nějakým krokům v souvislosti s ÚP.
Návrh:
Na základě projektové studie zapracovat potřebné změny v
území (přinejmenším předpokládaná parkoviště P+R, zastávky a přístupy k nim, protnutí kruhového objezdu u motorestu a plánovaného kruhového objezdu u Nové Průběžné, technickou infrastrukturu) již do Z1ÚP (přinejmenším
„vyblokováním“ potřebných ploch v rámcovém (raději větším) rozsahu).
6. Připomínka neakceptována.
6. Nesouhlasím s nezměnou některých RI na BI.
Nelze měnit plochy v ÚP podle toho,
Odůvodnění:
jak jsou skutečně využívány, protože
V obci – zejména v oblasti Brnek, Holosmetek, Zlatého
v řadě případů by to umožnilo dodakopce a Pod hájem – je mnoho pozemků na plochách RI,
tečné povolení „černých staveb“. U
kde vlastníci vzhledem ke stavební uzávěře a následné postaveb pro rodinnou rekreaci nelze
době ÚP 2006 nemohli stavět RD. Tak přestavěli své
akceptovat to, že nejsou užívány k rechaty, ale ty byly projektovány a stavěny s parametry RD.
Nyní v rekreačním objektu bydlí (a jsou zde trvale hlášeni), kreaci, ale v rozporu s kolaudačním
rozhodnutím k bydlení. Bydlení nelze
byť jim to komplikuje život vzhledem k různým podmínztotožňovat s přihlášením k trvalému
kám pro hypotéky, pojištění apod. uplatňované vůči RD
pobytu podle § 10 odst. 1 zákona č.
a rekreačním objektům. Ale „zatížení obce“ je stejné, jako
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
kdyby bydleli v řádném RD – auty jezdí, odpady
rodných číslech a o změně některých
produkují, daně platí.
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Návrh:
kde je rovněž uvedeno, že z přihlášení
Změnit plochy pozemků v Z1ÚP z RI na BI u staveb majíobčana k trvalému pobytu nevyplývacích charakter RD, kde majitelé skutečně bydlí a jejich žájí žádná práva k objektu ani k vlastnídosti o změnu ÚP nebylo vyhověno (tj. uvést ÚP do soulakovi nemovitosti, na jehož adresu se
du se skutečným stavem).
k trvalému pobytu přihlásil. K jakému
Alternativní návrh:
využití jsou stavby určeny je uvedeno
Celé oblasti, kde se mísí pozemky zařazené do ploch RI a
v údajích katastru nemovistostí, a ty
BI změnit na BI s tím, že:
jsou podkladem pro tvorbu ÚP, jinou
· u staveb majících charakter RD, kde majitelé skutečně
praxi nelze uplatňovat.
bydlí a jejich žádosti o změnu ÚP nebylo vyhověno dojde
k sesouladění ÚP se skutečným stavem,
· u přestaveb chat na RD budou platit regulativy již nyní
platné (procento zastavěnosti, počet podlaží, výška staveb) s přihlédnutím k definici zastavěné plochy (viz připomínka 3 výše) a novému regulativu procenta zeleně
(viz připomínka 4 výše),
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
· u nových staveb na nyní nezastavěných pozemcích by

platila etapizace (Brnky: nová etapa podmíněná realizací
komunikací WD5, WD6, WD8a a WD8b; Holosmetky:
nová etapa navazující na realizaci rozšíření komunikace
K Holosmetkům; Zlatý kopec: v zelené etapě a Pod Hájem: v červené etapě).
7. Připomínka akceptována částečně.
7. Nesouhlasím s nepodmíněním zástavby ploch Z51a,
Míra akceptování připomínky bude
Z51b a Z52 výstavbou komunikací WD5 a WD6.
Odůvodnění:
závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůPodmínění zástavby této oblasti pouze výstavbou komunivodnění návrhu Změny č. 1 uvede
kace WD7 a zkapacitnění Průběžné je nesmyslné. Polovina
v jakém rozsahu byla připomínka akkomunikace WD7 je již postavena a zbývající část nemá
ceptována, popř. uvede, proč akcepbez WD5 a WD6 žádnou souvislost s plochami Z51a,
tována nebyla, či byla akceptována
Z51b a Z52.
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
Veškerá doprava tak bude směrována na Průběžnou se všez důvodu, že není odborně nadán si
mi z toho plynoucími důsledky (hluk, prach, emise, otřesy,
udělat úsudek a učinit závěr o připopraskání domů, rozpad již nyní se rozpadajícího povrchu
mínce, která se týká výsledku projekPrůběžné).
tové činnosti ve výstavbě – vybrané
Návrh:
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
Podmínit zástavbu ploch Z51a, Z51b a Z52 rovněž výstav1 stavebního zákona, vyžadující
bou komunikací WD5 a WD6 a směrovat dopravu na Nozvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
vou Průběžnou.
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
8. Nesouhlasím s novou plochou Z67 a komunikací WD 18. 8. Připomínka akceptována.
Odůvodnění:
Využití zastavitelné plochy lokality
Nová plocha Z67 počítá s občanským vybavením (nakládá- Z67, stanovené návrhem Změny č. 1
ní s odpady, technické služby, policie, IZS, zahradnictví,
pro občanské vybavení jako plocha
drobná skladovací činnost). Plocha je však na okraji obce,
OM – občanské vybavení – komerční
dostupná pouze přes Průběžnou, Pražskou a nově navrhozařízení malá a střední, bude změněvanou komunikaci V Boleslavě. Občanské vybavení by
no na plochu TI – technická inframělo být co nejsnáze dostupné občanům, ne na okraji obce
struktura, a z důvodu odlišení od oss přístupem oklikou.
tatních ploch TI vymezených v ÚP
U Z67 je i vnitřní rozpor s ÚP (zkráceně „nezastavovat horiZdib či návrhu Změny č. 1, bude tato
zonty“) a paradoxně navíc u stavby na horizontu schází japlocha označena indexem 1 ve tvaru
kékoliv výškové omezení zástavby.
„TI1 – technická infrastruktura –
Pokud má být komunikace WD18 pouze pro obsluhu plosběrný dvůr“ pro zdůraznění deklachy Z67, tak s ní lze souhlasit, pokud by ale měla sloužit
race veřejného zájmu na využití zajako průjezdná do Klecan, tak by měla být z obou stran obstavitelné plochy Z67 pouze pro sběrklopena zeleným pásem (protihluková ochrany, zachycová- ný dvůr – viz Pokyny (bod SJ-I*4).
ní emisí a prachu, zamezení další intenzivní zástavbě podél
komunikace, případně i jako biokoridor).
Návrh:
Pro občanské vybavení (nakládání s odpady, technické
služby, policie, IZS, zahradnictví, drobná skladovací činnost) najít jiné vhodné plochy blíže centra obce (zejména v
docházkové vzdálenosti).
Komunikaci WD18 doplnit oboustranným pásem rozmanité zeleně.
9. Nesouhlasím s formulací omezení (regulativů) pro plo- 9. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude
chu Z19.
závislá na odborném posouzení ProOdůvodnění:
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 12. 2016 usnesejektantem, který v textové části odůním 1/12/16 uložilo: „prověřit … tak, aby … bylo určeno
vodnění návrhu Změny č. 1 uvede
jasné nastavení % zastavěnosti a % zeleně s vymezením za- v jakém rozsahu byla připomínka akstavěné plochy tak, že její součástí je plocha zpevněná,
ceptována, popř. uvede, proč akcep…“, ale doplňované regulativy o zpevněných plochách nic
tována nebyla, či byla akceptována
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
neuvádí.
Návrh:
Viz připomínka 3 výše.

jen zčásti. Pořizovatel takto koná
z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
10. Nesouhlasím s regulativem pro procento zeleně u ploch 10. Připomínka akceptována
částečně.
OK.
Odůvodnění:
Míra akceptování připomínky bude
závislá na odborném posouzení ProStanovené procento zeleně pro plochy OK mimo Z19 na
jektantem, který v textové části odů30 % je málo. Mělo by být jednotně 40 % (nebo víc).
vodnění návrhu Změny č. 1 uvede
Návrh:
v jakém rozsahu byla připomínka akViz připomínka 4 výše.
ceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována
jen zčásti. Pořizovatel takto koná
z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst.
1 stavebního zákona, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta ÚPD,
který podle § 159 odst. 1 stavebního
zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD,
zejména za respektování požadavků z
hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci – viz Pokyny
(bod SJ-VI*3).
Ivan Smolík,
Akátová č. ev. 158,
252 66 Zdiby
(č. 76; D 9. 2. 2018;
čj. 607/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Zdib na udržitelný rozvoj území
Připomínka ohledně změny ÚP pozemku 106/117 Brnky
Zlatý kopec
Návrh: Požadujeme, aby náš pozemek parc. č. pozemek
parc. č. st. 476 – 392/70 v k. ú Zdiby byl v rámci Změny č.
1 ÚP Zdib převeden na plochu pro bydlení BI.
Odůvodnění návrhu: V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib
došlo u řady pozemků (parc. č. 89/33, 89/24, 89/64, 100/60,
89/37, 100/52, 89/35 a 100/50, vše v k. ú. Brnky), které mají
různé funkční využití (např. RI – PLOCHY STAVEB PRO
RODINNOU REKREACI nebo NL – PLOCHY LESNÍ) k
převodu na stabilizovanou plochu pro bydlení a to přesto, že
na pozemcích často nestojí žádná stavba a o takovou změnu
nikdo nežádal. Vítáme takovouto možnost, která dovoluje
sjednotit podmínky a uplatňujeme tedy oprávněný
požadavek, aby bylo stejně postupováno v rámci změny č. 1
ÚP Zdib i ve vztahu k našemu pozemku parc. č. st. 476 –
392/70 v k. ú Zdiby a to hlavně proto, že náš pozemek a na
něm umístěná stavba je využíván k trvalému bydlení z rámci
obce tj. je vymezen jako plocha BI – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ. Z této sku-

Připomínka neakceptována.
Pozemek zahrady parc. č. 392/70, k. ú.
Zdiby, se stavbou pro rodinnou rekreaci
č. ev. 158 na pozemku parc. č. st. 476
leží ve stabilizované ploše staveb pro rodinnou rekreaci (RI-stav) zastavěného
území, která byla takto vymezena již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto
zařazení převzal ÚP Zdib účinný od
28. 10. 2010 a zůstalo beze změny i v návrhu Změny č. 1. Zastupitelstvo obce
Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne
9. 11. 2015 nevyhovělo návrhu na pořízení změny č. 1 ÚP Zdib poř. č. 27,
uplatněnému podatelem pod čj.
816/12/st ze dne 15. 6. 2012. Tento návrh pod poř. č. 27 nebyl proto zařazen
do Zprávy, jejíž součástí byly pokyny pro
zpracování návrhu Změny č. 1, a tudíž
nemohl být návrh poř. č. 27 ani předmětem řešení návrhu Změny č. 1 Projektantem. Připomínku nelze akceptovat, pro-
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)

Ivan Smolík,
Akátová č. ev. 158,
252 66 Zdiby
(č. 77; D 9. 2. 2018;
čj. 608/2018)

tečnosti plynou obci Zdiby daňové a jiné výhody. Považujeme za nemožné, aby o podmínkách změn v ÚP v obci Zdiby
rozhodoval příbuzenský vztah s určeným zastupitelem nebo
geografická vzdálenost od jeho obydlí a jsme přesvědčeni, že
máme na požadovanou změnu stejný nárok jako vlastníci pozemků parc. č. 89/33, 89/24, 89/64, 100/60, 89/37, 100/52,
89/35 a 100/50, v k. ú. Brnky.

tože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měněných částí a u pozemků parc. č. 392/70 a
st. 476, k. ú. Zdiby, se žádné části ÚP
Zdib návrhem Změny č. 1 neměnily.

Podání – připomínka k Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území považuji v aktuálním provedení
za nekoncepční, je vypracován na objednávku úzké skupiny vlastníků pozemků a neřeší hlavní problematiku katastrálního území Brnky.
Není zcela jasné, jak bude stavebním úřadem vykládána na
plochách Rl přípustná funkce „rodinné domy – pouze stávající“. Žádám proto, aby všem změnám předcházelo jasné
a řádné odůvodnění a následné jednoznačné nastavení podmínek využití, protože to je zásadní i pro následný jednoznačný výklad ÚP stavebním úřadem, na což upozorňoval
svými připomínkami již Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové
péče, čj. 072433/2015-140, ze dne 20. 1. 2016.
Níže několik příkladů dokumentujících nejednoznačnost
řešení ÚP a jasně dokladující nesystémový přístup k řešení ÚP a žádostí jednotlivých majitelů pozemků nebo nemovitostí. Z níže uvedených příkladů jasně plyne, že změna ÚP zvýhodňuje některé vlastníky, což je z pohledu zákonů nepřípustné.
1. Od samotného počátku nebyla stanovena jasná pravidla
pro posuzování jednotlivých návrhů vlastníků pozemků.
Stanoviska pořizovatele v mnoha případech nereflektují
reálný stav a často jsou v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 9. 11. 2015.
2. V návrhu se objevují případy, kdy několik stejných návrhů,
je vyhodnoceno protikladně a zdůvodnění neodpovídá
reálnému stavu. Jako příklad uvádíme dva návrhy na změnu z RI na B – viz obrázek výše (obrázek viz podání):
Návrh č. 816/12/st ze dne 15. 6. 2012, pozemek p. č. st.
476 – 392/70 Nedoporučuje se. Nevyhovuje se. V aktuálním návrhu zůstává pozemek rekreační.
Pozn.: Pozemek přilehá k hlavní komunikaci Akátová
ulice. Jedná se o RD postavený v 2011 a schválený k užívání příslušným stavebním úřadem (vydáno kolaudační
rozhodnutí), vlastník pozemku v domě trvale bydlí a je trvale hlášen v obci Zdiby!
Návrh č. 237, č. p. 10/22. Nedoporučuje se. Nevyhovuje
se. V aktuálním návrhu zůstává pozemek rekreační.
Pozn.: Pozemek přilehá k hlavní komunikaci Sedlecké cestě. Jedná se o nový dům s podkrovím z katalogu společnosti Dům raz dva, vlastník pozemku v domě trvale bydlí a je
trvale hlášen v obci Zdiby!
Návrh č. 124, č.p. 89/35 a 100/50. Nedoporučuje se, nevyhovuje se. V aktuálním návrhu jsou oba pozemky změněny
z rekreačních na stavební.
Pozn.: Pozemek 89/35 je na katastru stále veden jako pozemek lesní a reálně na něm rostou vzrostlé stromy, je otázkou, jakým způsobem se stal pozemkem rekreačním při pořizování platného ÚP z roku 2010. Na pozemku 100/50
stojí chata se zastavěnou plochou 43 m2, vlastníci zde trvale nebydlí a ani zde nejsou trvale hlášeni. Přestože stanovisko pořizovatele je nedoporučuje se, a rozhodnutí zastu-

Připomínka neakceptována.
Projektant zpracoval návrh Změny č. 1
na základě Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1, které byly součástí
Zprávy schválené Zastupitelstvem obce
Zdiby dne 21. 12. 2016. Tyto schválené
Pokyny neurčují, jak má být návrh Změny č. 1 zpracován, ale co má být řešeno
nebo prověřeno, tzn., že je to určitá
„směrnice“ pro práci Projektanta, ale
ten způsob řešení Pokynů musí odůvodnit. Proto je v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 kapitola L „VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
POKYNŮ“, kde je podrobně Projektantem odůvodněno, jak schválené Pokyny
splnil. Z pohledu připomínky podatele
bylo namítané stanovení využití ploch
BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské a RI – plochy staveb
pro rodinnou rekreaci založeno již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto
pestré vymezení ploch převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a logicky se mu
musel podřídit také návrh Změny č. 1.
Rozmanitost členění ploch na BI a RI je
dána také údaji katastru nemovistí, které jsou podkladem pro zpracování
ÚPD. Připomínce nelze vyhovět, protože se obecně týká stanovení využití území, které je dáno mnoha aspekty urbanistické koncepce ovlivněnými i jinými
požadavky na řešení úpravy návrhu
Změny č. 1 před jeho veřejným projednání.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
pitelstva nevyhovuje se, v návrhu změny č. 1 ÚP jsou oba
pozemky zakresleny jako stavební. Aktuálními vlastníky
jsou manželé Zdeněk a Jana Žáčkovi, rodinní příslušníci
místostarosty obce odpovědného za zpracování Změny č. 1
ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území.
3. Za zcela nepřípustné považuji skutečnost, že u řady pozemků se navrhují změny nejen z RI na BI, ale také z NL
na BI, přestože v příloze č. 1 — Návrhy na pořízení změny
č. 1, nejsou samotné návrhy vůbec uvedeny. Jedná se například o navrhované pozemky p. č.: 413/22, 413/21, kdy
protilehlý pozemek 413/28 je zamítnut, dále pozemky č. p.
89/33, 89/24, 89/37, 100/60, 100/52. Tento postup neodpovídá standardnímu postupu při pořizování změny ÚP.
Bude požadovat právní stanovisko, neboť se domníváme,
že z výše uvedeného důvodu může být aktuální návrh na
změnu ÚP neplatný.
4. V aktuálním Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území není řešena hlavní
problematika katastrálního území Brnky. Několik desítek
vlastníků pozemků, kteří využili stavebního povolení k rekonstrukci chaty a přestavěli chaty na RD, ve kterých reálně trvale bydlí, žádali v rámci pořizování této změny ÚP o
změnu statutu pozemku z RI na BI. Těmto žadatelům byla
žádost zamítnuta téměř ve všech případech, i když mají v
obci Zdiby trvalé bydliště. Kolaudace těchto RD, jako chaty, jsou alibismem Stavebního úřadu a ignorantstvím dlouholetého problému ze strany obce. Pokud návrh změny ÚP
tento problém neřeší, nebo nemůže řešit, mělo by se pořizování Změny č. 1 zastavit a začít připravovat zcela nový
ÚP. Na tuto skutečnost poukazují účastníci řízení opakovaně v průběhu posledních několika let, a to od samého počátku zahájení pořizování změny ÚP.
Mgr. Aneta Snopková,
Bezručova 1472/96,
251 01 Říčany
(č. 78a; D 7. 2. 2018;
čj. 498/2018)

Připomínky k Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
I.
Jako spoluvlastník pozemku parc. č. 100/33 v k. ú. Brnky
(dále jen „Pozemek 100/33“) nesouhlasím s označením, zařazením a vedením tohoto pozemku v Návrhu změny 1 ÚP
a v ÚP obce Zdiby jako „zeleň veřejná“, toto označení Pozemku 100/33 je chybné, nepatřičné a v rozporu s funkci,
kterou plní. Pozemek 100/33 měl být v Návrhu změny 1
ÚP označen jako BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské (dále jen „BI“).
Pozemek 100/33 nikdy nebyl a není veřejnou zelení, vždy byl
pozemkem ve vlastnictví soukromých vlastníků, a to konkrétně MUDr. Jitky Pavkové, Ing. Jana Srba a Mgr. Anety Snopkové a historicky byl v ÚPO Zdiby označen jako orná půda
nebo zeleň soukromá, neboť Pozemek 100/33 plní pouze
funkci soukromé zeleně z větší části oplocené. Pokud chybějící část plotu Pozemku 100/33 navozuje dojem, že jde o veřejnou zeleň, spoluvlastníci Pozemek 100/33 oplotí po celé
jeho délce, neboť se nejedná o jedinou přístupovou cestu do
zmíněné lokality.
Ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na něž v
ustanovení § 2 odst. 1, písm. e) odkazuje stavební zákon vymezuje „zeleň veřejnou“ jako prostory, vedle náměstí, ulic,
tržišť, parků apod., které jsou přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. Pozemek 100/33 nikdy
neměl charakter veřejného prostranství a v současné době není ani žádný důvod či veřejný zájem na tom, aby takový charakter měl. Naopak spoluvlastníci Pozemku 100/33 v minu-

I. Připomínka neakceptována.
Pozemek orné půdy parc. č. 100/33, k.
ú. Brnky, v zastavěném území s navrhovaným využitím zeleň – na veřejných
prostranstvích (ZV-návrh) byl takto zařazen již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12.
2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo beze
změny i v návrhu Změny č. 1. Připomínku nelze akceptovat, protože k namítanému vymezení pozemku parc. č.
100/33, k. ú. Brnky, jako zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh), nedošlo v rámci projednávaného návrhu
Změny č. 1. Pozemek parc. č. 100/33, k.
ú. Brnky, nebyl zařazen do zastavitelné
plochy bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI-návrh), jak bylo požadováno v návrhu podatele čj.
1138/15 ze dne 2. 6. 2015 na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č. 90, kterému přes nedoporučení pořizovatele
Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015,
ale pouze v tom smyslu, že bude prověřena možnost jeho řešení. Projektant
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
losti několikrát upozornili obec Zdiby, že dlouhodobě a proti
vůli spoluvlastníků dochází k neoprávněnému zásahu do
vlastnických práv spoluvlastníků zmíněného pozemku (i) ze
strany obce Zdiby jeho chybným označením v ÚP obce Zdiby, a to v posledních několika letech a (ii) ze strany některých sousedů, kteří zcela nedovoleně užívají část tohoto pozemku jako cestu, neboť vlastníci sousedících pozemků si
původní cestu, která vedla kolem tohoto pozemku, přihradili
do svých zahrad. Uvedená skutečnost byla zjištěna geometrickým zaměřením Pozemku 100/33. Spoluvlastníci dotčeného
pozemku žádali opakovaně představitelé obce Zdiby (Pořizovatele), aby nedovolenému užívání Pozemku 100/33 zabránili a situaci nedovolené a nezákonné cesty řešili právně dovoleným způsobem a nikoliv prostřednictvím úřednické zvůle,
kterou je diskriminační označení Pozemku 100/33 jako veřejné zeleně, viz např. příloha č. 4. Několikrát byl tento protiústavní zásah do vlastnických práv řešen i s přímo zainteresovaným místostarostou panem Ing. Jiřím Žáčkem, který bydlí
nedaleko, kolem Pozemku 100/33 jezdí a je se situací dobře
obeznámen. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 nabízeli obci
Zdiby, že poskytnou přiměřenou část Pozemku 100/33 v rozsahu 350 m2 na legalizaci rozšířené cesty a případně dalších
liniových staveb, jako např. uvažovaného plynovodu nebo
elektrického vedení s tím, že zbytek Pozemku 100/33 ve výměře 2700 m2 nelze využít jiným způsobem než na zástavbu
RD, neboť pozemek se nachází v uzavřené zástavbě, který
není žádným zeleným prostorem spojen s jinou zelení nebo
otevřeným prostorem do krajiny. Spoluvlastníci Pozemku
100/33 více jak 12 let navrhují obci Zdiby zařazení Pozemku
100/33 k zástavbě, neboť pozemek je ostrůvkem v rodinné
zástavbě, který nelze jiným vhodným způsobem využít. Představitelé obce Zdiby se spoluvlastníky nejednají o vhodném
řešení nebo využití části Pozemku 100/33, ale vzniklou situaci zdánlivě „řeší“ tím, že označují pozemek jako veřejnou zeleň. S tímto řešením spoluvlastníci nesouhlasí.
Část Pozemku 100/33 neoprávněně užívaná jako cesta nemůže mít vliv na charakter pozemku jako celku, který má výměru 3058 m2. Spoluvlastníci žádají Pořizovatele, aby opravil
chybu v Návrhu změny 1 ÚP tak, aby Pozemek 100/33 byl
označen v souladu se skutečností jako zeleň soukromá, nebo jako pozemek stavební BI, v souladu s více jak 12-letou
žádostí spoluvlastníků Pozemku 100/33, neboť se nejedná o
změnu nevhodnou z pohledu krajinného rázu – Pozemek
100/33 je lemován rodinnou zástavbou, výstavba na uvedeném pozemku by naopak vhodným způsobem navázala na již
stávající výstavbu, kterou by v uvedeném místě doplnila. Nejedná se rovněž ani o šíření zástavby do volné krajiny, neboť
se jedná o plochu v zástavbě, která nenavazuje na žádnou
otevřenou krajinu, plochu lesa, pole nebo jakoukoliv jinou
zeleň na rozdíl od nedalekého pozemku 100/36 v k. ú. Brnky
o výměře 2756 m2, který byl ornou půdou, s bonitou 1, část
pozemku leží v ÚSES, do něhož je jakýkoliv stavební zásah
nežádoucí, zcela nepochybně se jedná o změnu nevhodnou z
pohledu krajinného rázu a jedná se o rozšíření zástavby do
volné krajiny, přesto je tento pozemek určen v Návrhu změny
1 ÚP k zástavbě. Naproti tomu budoucí zástavba Pozemku
100/33 by zcela příhodným a vhodným způsobem navázala
na stávající zástavbu.
Takových výjimek z pravidla, jako u pozemku 100/36 v k.
ú. Brnky se v současném Návrhu změny 1 ÚP nachází víc,
viz obrázek níže (obrázek viz podání), např. zařazení plochy
Z119e, dosud vedené jako zeleň do plochy staveb pro rodin-

návrhu Změny č. 1 nevyhověl požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy na zrušení zařazení pozemku parc. č. 100/33 do zeleně – na
veřejných prostranstvích (ZV-návrh),
protože se jedná o nekoncepční zásah
do urbanistické koncepce založené již
územním plánem z roku 2006.

– 96 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
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úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
nou rekreaci s celkovou výměrou 4575 m2 s odůvodněním,
že plochu nelze jiným způsobem využít. Uvedená plocha se
rovněž nachází v těsné blízkosti Pozemku 100/33 a navíc i lesa. Plocha Z119e je zařazována do Návrhu změny 1 ÚP dokonce jako výjimka z dlouhodobého zákazu ÚP vzniku nových objektů pro individuální rekreaci. Nebo nové začervenění ploch do BI – plocha Z119a – Brnky směr
Přemyšlení, dále začervenání plochy Z25 směr ze Zdib na
Brnky okolí cesty U Školy apod. Spoluvlastníci tak zcela
oprávněně vnímají rozdílné posuzování Pozemku 100/33 z
hlediska jeho budoucího využití a ostatních shora uvedených
pozemků jako diskriminační, nerespektující zásadu rovného
zacházení všech občanů před zákonem, k níž je každý úřad
povinen. Spoluvlastníci novou možnost využití shora uvedených pozemků jejich vlastníkům přejí, ale spoluvlastníci nechápou, jaká kritéria byla vzata při posuzování v úvahu, že
při srovnatelných pozemcích dospěl Pořizovatel k tak diametrálně rozdílným rozhodnutím.
Z odůvodnění Návrhu na změnu 1 ÚP vyplývá, že k nezařazení Pozemku 100/33 do BI – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské došlo z důvodu negativního stanoviska
ZPF a Městského úřadu Brandýs nad Labem, odboru životního prostředí (dále jen „Úřad“). Spoluvlastníci osobně prověřili stanovisko Úřadu a vyšlo najevo, že ze strany tohoto Úřadu není překážka pro zařazení Pozemku 100/33 k zástavbě.
Původní negativní stanovisko bylo s největší pravděpodobností vydáno v omylu nebo v důsledku chyby, neboť
podle vyjádření Úřadu neexistují zákonné překážky, které
by bránily z pohledu Úřadu zařazení Pozemku 100/33 do
zástavby, a to ať z pohledu ochrany lesa nebo chráněné
krajinné oblasti, apod. Spoluvlastníci proto žádají Pořizovatele, aby znovu oslovil Úřad a vyžádal si aktuální stanovisko
k zařazení Pozemku do Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě, které
by odpovídalo současnému stavu věci, případně spoluvlastníci předloží Pořizovateli vyjádření Úřadu, které si vyžádali.
Spoluvlastníkům Pozemku 100/33 a dalších pozemků uvedených v části III. těchto Připomínek je rovněž známo, že je
čistě věcí obce Zdiby, jaké zelené plochy do územního plánu
navrhne a které pozemky takto označí. Je proto zřejmé, že
Úřad zelené plochy do Územního plánu nenavrhuje, vždy se
jednalo o návrh obce Zdiby. Spoluvlastníci Pozemku 100/33
proto důrazně žádají Pořizovatele o objektivní posouzení
a nápravu věci, jak bylo shora uvedeno.
Kromě toho, Pozemek 100/33 byl již v minulosti Pořizovatelem označen v ÚPO Zdiby k zástavbě, a to Rozhodnutím
obce Zdiby o podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO
Zdiby schválené Zastupitelstvem obce Zdiby dne 20. 9. 2006
viz příloha č. 1. K námitce spoluvlastníků pozemku k opravě
chyby, že se rozchází textová část s mapou, kdy z textové
části vyplývalo, že pozemek je zařazen k zástavbě, ale mapová část uvedený stav nezohlednila, nebyla oprava provedena.
V následujících letech pak byla vedena jednání spoluvlastníků s představiteli obce Zdiby o nápravě křivdy, která se
při vyhotovování ÚP stala. Tato křivda nebyla do dnešního dne napravena, viz např. příloha č. 2 – 5.
Z části III. těchto Připomínek vyplývá, jaká další omezení v
podobě biokoridorů, ochranných pásem a částí pozemků s
možností vyvlastnění Pořizovatel uvalil na další pozemky, jejichž jsem spoluvlastníkem. Pořizovatel má zastupovat zájmy
všech občanů a účastníků řízení při jednáních o ÚP obce a
má proto uvážlivě a spravedlivě přistupovat i k omezujícím
opatřením, která činí na pozemcích jednotlivých vlastníků.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Kromě 'toho se musí řídit zásadou proporcionality, tzn., že by
neměl na pozemky jednoho vlastníka naklást jen omezení a
přitom nevyhovět žádné žádosti stejného vlastníka, aby mu
umožnil např. výstavbu, zatímco vlastníkům jiných pozemků
umožní výstavbu např. vynětím pozemku z etapizace nebo
vyznačením pozemku pro bydlení i když se jedná o velikostně obdobný pozemek, se stejnou bonitou, navíc v chráněné
lokalitě, která nesplňuje požadavky zákona na zařazení do zástavby, apod., aniž by je zatížil jinými obdobně rozsáhlými
omezeními jako spoluvlastníky Pozemku 100/33 a dalších
dále uvedených pozemků. Rozhodnutí Pořizovatele by neměla být diskriminační, jinak jsou tato rozhodnutí neplatná, nezhojitelná a nepožívají právní ochrany.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti spoluvlastníci Pozemku 100/33 důrazně žádají Pořizovatele o zajištění nápravy, jak bylo shora uvedeno. Pokud nebude zjednána náprava v označení Pozemku 100/33 využijí spoluvlastníci
k ochraně svých práv a právem chráněných zájmů všechny právní prostředky, které jim legislativa poskytuje, neboť označení tohoto pozemku jako veřejná zeleň neodpovídá jeho funkci, je nezákonné a do dnešního dne nedošlo
k napravení křivdy z minulosti, kdy Pozemek 100/33 měl
být ÚP zařazen k zástavbě jako celek. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 proto žádají, aby tato křivda byla nyní, již
konečně napravena a Pozemek 100/33 byl zařazen do Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě.
II.
Jako vlastník pozemku parc. č. 100/208 a 100/207 v k. ú.
Brnky (dále jen „Pozemky“) nesouhlasím se zařazením
Pozemků do etapizace, resp. stavební uzávěry, která je navíc neplatná.
Zatímco ostatním členům Sdružení Zlatý kopec bylo umožněno Pořizovatelem na svých pozemcích postavit RD, mě jako vlastníkovi Pozemku to Pořizovatel nikdy neumožnil,
přestože jsem se finančně významně podílela na vybudování
vodovodního, kanalizačního řadu a komunikace v Dlouhé
ulici, stejně jako ostatní členové Sdružení Zlatý kopec. Pořizovatel naopak na Pozemky uvalil tzv. etapizaci, resp. stavební uzávěru. Stavební uzávěra/etapizace je navíc časově
neohraničená a je proto neplatná. Její ukončení, které je vázáno na vybudování určité části komunikace Nová Průběžná je
pouze obcházením zákona, neboť vybudování části komunikace je neurčitý právní pojem. Stavební uzávěra/etapizace
musí být ohraničena určitým, konkrétním časovým úsekem,
jinak je nezákonná a musí být činěny konkrétní kroky k naplnění tohoto záměru. Stavební uzávěra, která omezuje vlastníka pozemku parc. č. 100/208 a 100/207 v k. ú. Brnky v jeho
právu stavět na neurčitou dobu je tak v rozporu nejen se současnou legislativou a judikaturou, ale rovněž se Základní listinou práv a svobod, tedy s Ústavou, která říká, že omezit
vlastníka v jeho právu s věcí nakládat je možné pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Pořizovatel
mě jako vlastníka pozemků parc. č. 100/207 a 100/208 v k. ú.
Brnky nezákonně omezuje v právu vlastníka s uvedenými pozemky nakládat minimálně od roku 2008, tj. stavět, když tyto
pozemky jsou územním plánem určeny k zástavbě již po dobu více jak deseti let, a to ještě bez náhrady. O vynětí pozemků nebo alespoň některého z pozemků žádám průběžně od
21. 12. 2011 a naposledy 5. 4. 2017 a 30. 8. 2017 – viz např.
přílohy 6 – 10.

II. Připomínka neakceptována.
Pozemky parc. č. 100/207 a 100/208, k.
ú. Brnky, byly již od schválení ÚPO
Zdiby dne 29. 12. 2006 zařazeny v etapizaci s podmínkou realizace komunikace „Nová Průběžná“, VPS 10, tato forma etapizace byla převzata do ÚP Zdib
účinného dne 28. 10. 2010. Návrhu podatele čj. 122/15 ze dne 1. 6. 2015 na
pořízení změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č.
89 Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo
usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11.
2015, ale v tom smyslu, že bude řešení
etapizace v návrhu Změny č. 1 prověřeno, a tak bylo i Projektantem
provedeno, ale návrhem Změny č. 1 nebyla etapizace zrušena a pro pozemky
parc. č. 100/207 a 100/208 se navrhuje
její pokračování v tzv. „ZELENÉ ETAPĚ“, která je pro stanovení pořadí
změn v území obce Zdiby klíčová a nelze z ní připouštět výjimky, proto nelze
připomínce vyhovět.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Žádám proto Pořizovatele, aby Pozemky parc. č. 100/208
a 100/207 v k. ú. Brnky nebo alespoň jeden z uvedených
Pozemků vyňal z etapizace.
III.
1. Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku parc. č. 96/2 v k. ú. Přemyšlení v Návrhu změny 1 ÚP
jako pozemku zařazeného v lokálním biokoridoru
(„LBK6“) a dále jako pozemku s možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může
vést komunikaci mimo pozemek 96/2 v k. ú. Přemyšlení
rozšířením na druhou stranu komunikace – viz obrázek níže (obrázek viz podání).
2. Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku parc. č. 90/70 v k. ú. Přemyšlení do ochranného pásma silnice, v níž je uložen vodovodní řad – nově přibylo v
grafické části výkresu OCHRANNÉ PÁSMO s možností
jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná
(uvedené vyplývá zejména z textové části Návrhu změny 1
ÚP). Je zapotřebí vyjasnit, zda a pokud ano, jakou částí
ochranné pásmo zasahuje do uvedeného pozemku, případně upravit grafickou část. Pozemek je veden jako NZ – viz
obrázek níže (obrázek viz podání).
3. Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku par. č. 400 v k.
ú. Zdiby s nově vyznačeným lokálním biokoridorem v Návrhu změny 1 ÚP LBK6, který byl dosud veden na druhé
straně budoucí komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel
může vést lokální biokoridor na druhé straně budoucí komunikace, jako tomu bylo dosud. Situace je znázorněna na
obrázku níže (obrázek viz podání).
4. Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku parc. č. 110/1 v
k. ú. Brnky se zařazením celého pozemku do lokálního
biocentra, resp. ploch přírodních s funkcí ÚSES – Z130
NE – plochy přírodní s funkcí ÚSES – viz obrázek níže
(obrázek viz podání).
5. Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku 425/5 v k. ú.
Zdiby s vedením dráhy „dálkového kabelu“, která je nově
patrná z Výkresu upravujícího oblast Energetiky a spojů.
Předpokládám, že se jedná o dálkové kabely, resp. o optické dálkové kabely, které by měly být uloženy v zemi a
měly by sloužit k přenosu dat. Spoluvlastníci pozemku nedávali žádný souhlas s vedením takového kabelu přes pozemek. Protože vedení kabelu pozemek znehodnocuje, nesouhlasím s jeho vedením přes pozemek, neboť s vedením
kabelu bude nepochybně spojeno i ochranné pásmo tohoto
kabelu. Pořizovatel může vést kabel polní cestou, která s
pozemkem sousedí.
6. Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku parc. č. 111 k.
ú. Brnky v Návrhu změny 1 ÚP jako pozemku zařazeného
s možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová
Průběžná. Pořizovatel může vést komunikaci mimo pozemek 111 v k. ú. Brnky rozšířením na druhou stranu komunikace.
Jako spoluvlastník shora uvedených pozemků pod body 1 až
6 III. části těchto Připomínek se cítím být právem dotčena na
svých právech a právem chráněných zájmech, neboť Pořizovatel postihuje de facto každý můj pozemek nějakým omezením ve veřejném zájmu. Pokud mám jako vlastník společných pozemků strpět určitá omezení ve prospěch obce, je nezbytné, aby obec přehodnotila svůj postoj ve vztahu k mojí
osobě, resp., k pozemkům v mém nebo společném vlastnictví
a zohlednila v Návrhu změny 1 ÚP i moje potřeby jako vlastníka pozemků a spoluvlastníků.

III. Připomínka neakceptována.
V dotčení či využití pozemků parc. č.
110/1 a 111, k. ú. Brnky, parc. č. 90/70
a 96/2, k. ú. Přemyšlení, a parc. č. 400
a 425/5, k. ú. Zdiby, nedošlo oproti
platnému ÚP Zdib účinném dne 28. 10.
2010 k žádným změnám, tzn., že nebyly
předmětem řešení návrhu Změny č. 1.
Připomínku nelze akceptovat, protože
podle § 55 odst. 6 stavebního zákona
platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných
částí a u bodů 1 až 6 připomínky se
žádné části ÚP Zdib neměnily. To ovšem nelze vztahovat na výkres D.1 „Koordinanční výkres“, který je součástí
grafické části odůvodnění návrhu Změny č. 1, jež se nevydává.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Přílohy:
1. Rozhodnutí o podaných námitkách, Sdělení k námitce uplatněné dne 24. 4. 2006;
2. Námitky do rozhodnutí o námitce k zařazení pozemků do
ÚP obce Zdiby ze dne 16. 11. 2006;
3. Žádost o zařazení pozemku do ÚP obce Zdiby ze dne 8. 3.
2009;
4. Námitky a připomínky spoluvlastníků dotčeného pozemku
uplatněné v řízení o ÚP obce Zdiby ze dne 15. 3. 2010;
5. Návrh na změnu ÚP ze dne 21. 12. 2011
6. Žádost o vyjmutí zainvestovaných pozemků z etapizace
pro účely budoucí výstavby ze dne 21. 12. 2011;
7. Žádost o vyjmutí zainvestovaného pozemku z etapizace ze
dne 5. 4. 2017;
8. Potvrzení Obecního úřadu Zdiby o přijetí žádosti o vyjmutí
z etapizace ze dne 6. 4. 2017;
9. Žádost o vyjmutí zainvestovaného pozemku z etapizace ze
dne 30. 8. 2017;
10. Potvrzení Obecního úřadu Zdiby o přijetí žádosti o vyjmutí z etapizace ze dne 31. 8. 2017
Mgr. Aneta Snopková,
Bezručova 1472/96,
251 01 Říčany
(č. 78b; D8;;
áno dne 14. 3. 2018)
pod čj. 937/2018

Doplnění Připomínek k Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území podaných
dne 7. února 2018 o stanoviska relevantních úřadů.
V souladu s poučením uvedeným ve veřejné vyhlášce jsem
dne 7. 2. 2018 podala u Pořizovatele k Návrhu změny 1 ÚP
připomínky (dále jen „Připomínky“), v nichž jsem mimo jiné,
zásadně nesouhlasila jako spoluvlastník pozemku parc. č.
100/33 v k. ú. Brnky (dále jen „Pozemek 100/33“) s označením, zařazením a vedením tohoto pozemku v Návrhu
změny 1 ÚP a v ÚP obce Zdiby jako „zeleň veřejná“, neboť toto označení Pozemku 100/33 je chybné a nepatřičné
s ohledem na funkci, kterou plní a žádala jsem Pořizovatele o zařazení Pozemku 100/33 v rámci Návrhu změny 1 ÚP
k zástavbě.
Pro přehlednost jen rekapituluji podstatné argumenty uvedené v Připomínkách, tj. že Pozemek 100/33 nikdy nebyl a není
veřejnou zelení, vždy byl pozemkem ve vlastnictví soukromých vlastníků, a to konkrétně MUDr. Jitky Pavkové, Ing.
Jana Srba a Mgr. Anety Snopkové (dále také
„spoluvlastníci“) a historicky byl v ÚP obce Zdiby označen
jako orná půda nebo zeleň soukromá, neboť Pozemek 100/33
plní pouze funkci soukromé zeleně z větší části oplocené s
tím, že spoluvlastníci dlouhodobě navrhují Pořizovateli zařazení tohoto pozemku k zástavbě.
Ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na něž v
ustanovení § 2 odst. 1, písm. e) odkazuje stavební zákon vymezuje „zeleň veřejnou“ jako prostory, vedle náměstí, ulic,
tržišť, parků apod., které jsou přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Pozemek 100/33 nikdy neměl charakter veřejného prostranství a není ani žádný důvod či veřejný zájem na tom, aby takový charakter měl, když se nachází v
zástavbě RD obklopených zahradami, navíc v bezprostřední
blízkosti lesa.
Naopak spoluvlastníci Pozemku 100/33 v minulosti několikrát upozornili obec Zdiby, že dlouhodobě a proti vůli spoluvlastníků dochází k neoprávněnému zásahu do vlastnických
práv spoluvlastníků zmíněného pozemku ze strany některých
sousedů, kteří zcela nedovoleně užívají část tohoto pozemku
jako cestu, neboť sousedé si původní cestu, která vedla kolem
tohoto pozemku přihradili do svých zahrad. Spoluvlastníci
žádali opakovaně představitelé obce Zdiby (Pořizovatele),

Připomínka neakceptována.
Doplnění podatele ve věci změny využití
pozemku parc. č. 100/33, k. ú. Brnky, ze
zeleně – na veřejných prostranstvích
(ZV-návrh) na plochu bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BInávrh) o vyjádření orgánu ochrany přírody a orgánu státní správy lesů Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav. Pro pořizovatele je zásadní
Projektantem namítaná nekoncepčnost
takové změny využití území v hustě zastavěné oblasti bez dostatečného veřejného prostoru. Tento stav se od doby
schválení ÚPO Zdiby v roce 2006, který
plochu veřejné zeleně vymezil, ještě
zhoršil. Jiná adekvátní náhrada není.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
aby nedovolenému užívání Pozemku 100/33 zabránili a situaci nedovolené a nezákonné cesty řešili právně dovoleným
způsobem a nikoliv prostřednictvím úřednické zlovůle, kterou je neoprávněné označení Pozemku 100/33 jako veřejné
zeleně, aby několik jedinců mohlo tento pozemek bezplatně
využívat jako cestu.
Několikrát byl tento diskriminační a protiústavní zásah do
vlastnických práv řešen i s přímo zainteresovaným místostarostou panem ing. Jiřím Žáčkem, který je s danou problematikou dobře obeznámen. Část Pozemku 100/33 neoprávněně
užívaná sousedy jako cesta, přestože existuje i jiná cesta k
sousedním nemovitostem, nemůže mít vliv na charakter pozemku jako celku, který má výměru více jak 3000 m2. Spoluvlastníci proto prostřednictvím Připomínek požádali Pořizovatele, aby opravil chybu v Návrhu změny 1 ÚP tak, aby Pozemek 100/33 byl označen jako pozemek stavební, v souladu
s více jak desetiletou žádostí spoluvlastníků, neboť se nejedná o změnu nevhodnou z pohledu krajinného rázu – Pozemek
100/33 je lemován rodinnou zástavbou, výstavba na uvedeném pozemku by naopak vhodným způsobem navázala na již
stávající výstavbu, kterou by v uvedeném místě doplnila. Nejedná se rovněž ani o šíření zástavby do volné krajiny, neboť
se jedná o plochu v uzavřené zástavbě, která nenavazuje na
žádnou otevřenou krajinu, plochu lesa, pole nebo jakoukoliv
jinou zeleň. Budoucí zástavba Pozemku 100/33 by naopak
zcela příhodným a vhodným způsobem navázala na stávající zástavbu a v rámci dělení Pozemku 100/33 mezi spoluvlastníky by bylo možné řešit i problematiku dosud nezákonné cesty přes tento soukromý pozemek.
Pořizovatel se v Návrhu změny 1 ÚP argumentačně opíral o
neaktuální a zřejmě omylem nebo chybně vydané stanovisko
Městského úřadu Brandýs nad Labem, resp. na toto stanovisko odkazuje, přičemž toto stanovisko spoluvlastníci nemají k
dispozici. Za účelem získání aktuálního stanoviska, jak jsem
avizovala v Připomínkách, jsem se obrátila na Městský úřad
Brandýs nad Labem (dále jen „Úřad“) a v příloze tohoto Doplnění Připomínek posílám Pořizovateli pro informaci a k využití při realizaci změny ÚP obce Zdiby avizovaná následující kladná stanoviska Úřadu. Z vyjádření Městského úřadu
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí vydaného dne 12. února 2018 pod čj.:
OŽP-13789/2018-CADAN vyplývá, že z hlediska státní
správy lesů nemá tento úřad k zařazení Pozemku 100/33 v
ÚP k zástavbě žádné připomínky. Shodně se vyjádřil i
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor
životního prostředí, oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství, který potvrdil, že rovněž nemá k
zařazení Pozemku 100/33 do ÚP obce Zdiby jako pozemku
s využitím BI (bydlení v rodinných domech městské a příměstské) žádné námitky a potvrdil, že rozhodnutí ohledně
obecní zeleně je pouze v kompetenci obce.
Obě kladná stanoviska posílám jménem všech spoluvlastníků
Pozemku 100/33 Pořizovateli k využití jako kvalifikovaný
podklad pro zařazení Pozemku 100/33 k zástavbě.
Příloha:
1. Vyjádření MěÚ Brandýs nad Labem, Odbor životního prostředí, správa lesů ze dne 12. 2. 2018, čj.:
OŽP-13789/2015 CADAN;
2. Vyjádření MěÚ Brandýs nad Labem, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a
zemědělství ze dne 28. 2. 2018, čj.: OŽP-20204/2018
HUBNA
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Ing. Jan Srb,
Průběžná 50, Veltěž,
250 66 Zdiby
(č. 79; D 7. 2. 2018;
čj. 506/2018)

Připomínky k Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
I.
Jako spoluvlastník pozemku parc. č. 100/33 v k. ú. Brnky
(dále jen „Pozemek 100/33“) nesouhlasím s označením, zařazením a vedením tohoto pozemku v Návrhu změny 1 ÚP
a v ÚP obce Zdiby jako „zeleň veřejná“, toto označení Pozemku 100/33 je chybné, nepatřičné a v rozporu s funkci,
kterou plní. Pozemek 100/33 měl být v Návrhu změny 1
ÚP označen jako BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské (dále jen „BI“).
Pozemek 100/33 nikdy nebyl a není veřejnou zelení, vždy byl
pozemkem ve vlastnictví soukromých vlastníků, a to konkrétně MUDr. Jitky Pavkové, Ing. Jana Srba a Mgr. Anety Snopkové a historicky byl v ÚPO Zdiby označen jako orná půda
nebo zeleň soukromá, neboť Pozemek 100/33 plní pouze
funkci soukromé zeleně z větší části oplocené. Pokud chybějící část plotu Pozemku 100/33 navozuje dojem, že jde o veřejnou zeleň, spoluvlastníci Pozemek 100/33 oplotí po celé
jeho délce, neboť se nejedná o jedinou přístupovou cestu do
zmíněné lokality.
Ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na něž v
ustanovení § 2 odst. 1, písm. e) odkazuje stavební zákon vymezuje „zeleň veřejnou“ jako prostory, vedle náměstí, ulic,
tržišť, parků apod., které jsou přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. Pozemek 100/33 nikdy
neměl charakter veřejného prostranství a v současné době není ani žádný důvod či veřejný zájem na tom, aby takový charakter měl. Naopak spoluvlastníci Pozemku 100/33 v minulosti několikrát upozornili obec Zdiby, že dlouhodobě a proti
vůli spoluvlastníků dochází k neoprávněnému zásahu do
vlastnických práv spoluvlastníků zmíněného pozemku (i) ze
strany obce Zdiby jeho chybným označením v ÚP obce Zdiby, a to v posledních několika letech a (ii) ze strany některých sousedů, kteří zcela nedovoleně užívají část tohoto pozemku jako cestu, neboť vlastníci sousedících pozemků si
původní cestu, která vedla kolem tohoto pozemku, přihradili
do svých zahrad. Uvedená skutečnost byla zjištěna geometrickým zaměřením Pozemku 100/33. Spoluvlastníci dotčeného
pozemku žádali opakovaně představitelé obce Zdiby (Pořizovatele), aby nedovolenému užívání Pozemku 100/33 zabránili a situaci nedovolené a nezákonné cesty řešili právně dovoleným způsobem a nikoliv prostřednictvím úřednické zvůle,
kterou je diskriminační označení Pozemku 100/33 jako veřejné zeleně, viz např. příloha č. 4. Několikrát byl tento protiústavní zásah do vlastnických práv řešen i s přímo zainteresovaným místostarostou panem Ing. Jiřím Žáčkem, který bydlí
nedaleko, kolem Pozemku 100/33 jezdí a je se situací dobře
obeznámen. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 nabízeli obci
Zdiby, že poskytnou přiměřenou část Pozemku 100/33 v rozsahu 350 m2 na legalizaci rozšířené cesty a případně dalších
liniových staveb, jako např. uvažovaného plynovodu nebo
elektrického vedení s tím, že zbytek Pozemku 100/33 ve výměře 2700 m2 nelze využít jiným způsobem než na zástavbu
RD, neboť pozemek se nachází v uzavřené zástavbě, který
není žádným zeleným prostorem spojen s jinou zelení nebo
otevřeným prostorem do krajiny. Spoluvlastníci Pozemku
100/33 více jak 12 let navrhují obci Zdiby zařazení Pozemku
100/33 k zástavbě, neboť pozemek je ostrůvkem v rodinné
zástavbě, který nelze jiným vhodným způsobem využít. Představitelé obce Zdiby se spoluvlastníky nejednají o vhodném
řešení nebo využití části Pozemku 100/33, ale vzniklou situa-

I. Připomínka neakceptována.
Pozemek orné půdy parc. č. 100/33, k.
ú. Brnky, v zastavěném území s navrhovaným využitím zeleň – na veřejných
prostranstvích (ZV-návrh) byl takto zařazen již v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12.
2006. Toto zařazení převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a zůstalo beze
změny i v návrhu Změny č. 1. Připomínku nelze akceptovat, protože k namítanému vymezení pozemku parc. č.
100/33, k. ú. Brnky, jako zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV-návrh), nedošlo v rámci projednávaného návrhu
Změny č. 1. Pozemek parc. č. 100/33, k.
ú. Brnky, nebyl zařazen do zastavitelné
plochy bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI-návrh), jak bylo požadováno v návrhu podatele čj.
1138/15 ze dne 2. 6. 2015 na pořízení
změny č. 1 ÚP Zdib pod poř. č. 90, kterému přes nedoporučení pořizovatele
Zastupitelstvo obce Zdiby vyhovělo usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015,
ale pouze v tom smyslu, že bude prověřena možnost jeho řešení. Projektant
návrhu Změny č. 1 nevyhověl požadavku Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Zprávy na zrušení zařazení pozemku parc. č. 100/33 do zeleně – na
veřejných prostranstvích (ZV-návrh),
protože se jedná o nekoncepční zásah
do urbanistické koncepce založené již
územním plánem z roku 2006.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
ci zdánlivě „řeší“ tím, že označují pozemek jako veřejnou zeleň. S tímto řešením spoluvlastníci nesouhlasí.
Část Pozemku 100/33 neoprávněně užívaná jako cesta nemůže mít vliv na charakter pozemku jako celku, který má výměru 3058 m2. Spoluvlastníci žádají Pořizovatele, aby opravil
chybu v Návrhu změny 1 ÚP tak, aby Pozemek 100/33 byl
označen v souladu se skutečností jako zeleň soukromá, nebo jako pozemek stavební BI, v souladu s více jak 12-letou
žádostí spoluvlastníků Pozemku 100/33, neboť se nejedná o
změnu nevhodnou z pohledu krajinného rázu – Pozemek
100/33 je lemován rodinnou zástavbou, výstavba na uvedeném pozemku by naopak vhodným způsobem navázala na již
stávající výstavbu, kterou by v uvedeném místě doplnila. Nejedná se rovněž ani o šíření zástavby do volné krajiny, neboť
se jedná o plochu v zástavbě, která nenavazuje na žádnou
otevřenou krajinu, plochu lesa, pole nebo jakoukoliv jinou
zeleň na rozdíl od nedalekého pozemku 100/36 v k. ú. Brnky
o výměře 2756 m2, který byl ornou půdou, s bonitou 1, část
pozemku leží v ÚSES, do něhož je jakýkoliv stavební zásah
nežádoucí, zcela nepochybně se jedná o změnu nevhodnou z
pohledu krajinného rázu a jedná se o rozšíření zástavby do
volné krajiny, přesto je tento pozemek určen v Návrhu změny
1 ÚP k zástavbě. Naproti tomu budoucí zástavba Pozemku
100/33 by zcela příhodným a vhodným způsobem navázala
na stávající zástavbu.
Takových výjimek z pravidla, jako u pozemku 100/36 v k.
ú. Brnky se v současném Návrhu změny 1 ÚP nachází víc,
viz obrázek níže (obrázek viz podání), např. zařazení plochy
Z119e, dosud vedené jako zeleň do plochy staveb pro rodinnou rekreaci s celkovou výměrou 4575 m2 s odůvodněním,
že plochu nelze jiným způsobem využít. Uvedená plocha se
rovněž nachází v těsné blízkosti Pozemku 100/33 a navíc i lesa. Plocha Z119e je zařazována do Návrhu změny 1 ÚP dokonce jako výjimka z dlouhodobého zákazu ÚP vzniku nových objektů pro individuální rekreaci. Nebo nové začervenění ploch do BI – plocha Z119a – Brnky směr
Přemyšlení, dále začervenání plochy Z25 směr ze Zdib na
Brnky okolí cesty U Školy apod. Spoluvlastníci tak zcela
oprávněně vnímají rozdílné posuzování Pozemku 100/33 z
hlediska jeho budoucího využití a ostatních shora uvedených
pozemků jako diskriminační, nerespektující zásadu rovného
zacházení všech občanů před zákonem, k níž je každý úřad
povinen. Spoluvlastníci novou možnost využití shora uvedených pozemků jejich vlastníkům přejí, ale spoluvlastníci nechápou, jaká kritéria byla vzata při posuzování v úvahu, že
při srovnatelných pozemcích dospěl Pořizovatel k tak diametrálně rozdílným rozhodnutím.
Z odůvodnění Návrhu na změnu 1 ÚP vyplývá, že k nezařazení Pozemku 100/33 do BI – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské došlo z důvodu negativního stanoviska
ZPF a Městského úřadu Brandýs nad Labem, odboru životního prostředí (dále jen „Úřad“). Spoluvlastníci osobně prověřili stanovisko Úřadu a vyšlo najevo, že ze strany tohoto Úřadu není překážka pro zařazení Pozemku 100/33 k zástavbě.
Původní negativní stanovisko bylo s největší pravděpodobností vydáno v omylu nebo v důsledku chyby, neboť
podle vyjádření Úřadu neexistují zákonné překážky, které
by bránily z pohledu Úřadu zařazení Pozemku 100/33 do
zástavby, a to ať z pohledu ochrany lesa nebo chráněné
krajinné oblasti, apod. Spoluvlastníci proto žádají Pořizovatele, aby znovu oslovil Úřad a vyžádal si aktuální stanovisko
k zařazení Pozemku do Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě, které
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úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
by odpovídalo současnému stavu věci, případně spoluvlastníci předloží Pořizovateli vyjádření Úřadu, které si vyžádali.
Spoluvlastníkům Pozemku 100/33 a dalších pozemků uvedených v části III. těchto Připomínek je rovněž známo, že je
čistě věcí obce Zdiby, jaké zelené plochy do územního plánu
navrhne a které pozemky takto označí. Je proto zřejmé, že
Úřad zelené plochy do Územního plánu nenavrhuje, vždy se
jednalo o návrh obce Zdiby. Spoluvlastníci Pozemku 100/33
proto důrazně žádají Pořizovatele o objektivní posouzení
a nápravu věci, jak bylo shora uvedeno.
Kromě toho, Pozemek 100/33 byl již v minulosti Pořizovatelem označen v ÚPO Zdiby k zástavbě, a to Rozhodnutím
obce Zdiby o podaných námitkách ke konceptu řešení ÚPO
Zdiby schválené Zastupitelstvem obce Zdiby dne 20. 9. 2006
viz příloha č. 1. K námitce spoluvlastníků pozemku k opravě
chyby, že se rozchází textová část s mapou, kdy z textové
části vyplývalo, že pozemek je zařazen k zástavbě, ale mapová část uvedený stav nezohlednila, nebyla oprava provedena.
V následujících letech pak byla vedena jednání spoluvlastníků s představiteli obce Zdiby o nápravě křivdy, která se
při vyhotovování ÚP stala. Tato křivda nebyla do dnešního dne napravena, viz např. příloha č. 2 – 5.
Z části III. těchto Připomínek vyplývá, jaká další omezení v
podobě biokoridorů, ochranných pásem a částí pozemků s
možností vyvlastnění Pořizovatel uvalil na další pozemky, jejichž jsem spoluvlastníkem. Pořizovatel má zastupovat zájmy
všech občanů a účastníků řízení při jednáních o ÚP obce a
má proto uvážlivě a spravedlivě přistupovat i k omezujícím
opatřením, která činí na pozemcích jednotlivých vlastníků.
Kromě 'toho se musí řídit zásadou proporcionality, tzn., že by
neměl na pozemky jednoho vlastníka naklást jen omezení a
přitom nevyhovět žádné žádosti stejného vlastníka, aby mu
umožnil např. výstavbu, zatímco vlastníkům jiných pozemků
umožní výstavbu např. vynětím pozemku z etapizace nebo
vyznačením pozemku pro bydlení i když se jedná o velikostně obdobný pozemek, se stejnou bonitou, navíc v chráněné
lokalitě, která nesplňuje požadavky zákona na zařazení do zástavby, apod., aniž by je zatížil jinými obdobně rozsáhlými
omezeními jako spoluvlastníky Pozemku 100/33 a dalších
dále uvedených pozemků. Rozhodnutí Pořizovatele by neměla být diskriminační, jinak jsou tato rozhodnutí neplatná, nezhojitelná a nepožívají právní ochrany.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti spoluvlastníci Pozemku 100/33 důrazně žádají Pořizovatele o zajištění nápravy, jak bylo shora uvedeno. Pokud nebude zjednána náprava v označení Pozemku 100/33 využijí spoluvlastníci
k ochraně svých práv a právem chráněných zájmů všechny právní prostředky, které jim legislativa poskytuje, neboť označení tohoto pozemku jako veřejná zeleň neodpovídá jeho funkci, je nezákonné a do dnešního dne nedošlo
k napravení křivdy z minulosti, kdy Pozemek 100/33 měl
být ÚP zařazen k zástavbě jako celek. Spoluvlastníci Pozemku 100/33 proto žádají, aby tato křivda byla nyní, již
konečně napravena a Pozemek 100/33 byl zařazen do Návrhu změny 1 ÚP k zástavbě.
II.
Jako vlastník pozemku parc. č. 100/202 a 100/203 v k. ú.
Brnky (dále jen „Pozemky“) nesouhlasím se zařazením
Pozemků do etapizace, resp. stavební uzávěry, která je navíc neplatná.
Zatímco ostatním členům Sdružení Zlatý kopec bylo umožněno Pořizovatelem na svých pozemcích postavit RD, mě ja-

II. Připomínka neakceptována.
Pozemky parc. č. 100/202 a 100/203, k.
ú. Brnky, byly již od schválení ÚPO
Zdiby dne 29. 12. 2006 zařazeny v etapizaci s podmínkou realizace komunikace „Nová Průběžná“, VPS 10, tato forma etapizace byla převzata do ÚP Zdib
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
ko vlastníkovi Pozemku to Pořizovatel nikdy neumožnil,
přestože jsem se finančně významně podílela na vybudování
vodovodního, kanalizačního řadu a komunikace v Dlouhé
ulici, stejně jako ostatní členové Sdružení Zlatý kopec. Pořizovatel naopak na Pozemky uvalil tzv. etapizaci, resp. stavební uzávěru. Stavební uzávěra/etapizace je navíc časově
neohraničená a je proto neplatná. Její ukončení, které je vázáno na vybudování určité části komunikace Nová Průběžná je
pouze obcházením zákona, neboť vybudování části komunikace je neurčitý právní pojem. Stavební uzávěra/etapizace
musí být ohraničena určitým, konkrétním časovým úsekem,
jinak je nezákonná a musí být činěny konkrétní kroky k naplnění tohoto záměru. Stavební uzávěra, která omezuje vlastníka pozemku parc. č. 100/202 a 100/203 v k. ú. Brnky v jeho
právu stavět na neurčitou dobu je tak v rozporu nejen se současnou legislativou a judikaturou, ale rovněž se Základní listinou práv a svobod, tedy s Ústavou, která říká, že omezit
vlastníka v jeho právu s věcí nakládat je možné pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Pořizovatel
mě jako vlastníka pozemků parc. č. 100/202 a 100/203 v k. ú.
Brnky nezákonně omezuje v právu vlastníka s uvedenými pozemky nakládat minimálně od roku 2008, tj. stavět, když tyto
pozemky jsou územním plánem určeny k zástavbě již po dobu více jak deseti let, a to ještě bez náhrady.
Žádám proto Pořizovatele, aby Pozemky parc. č. 100/202
a 100/203 v k. ú. Brnky nebo alespoň jeden z uvedených
Pozemků vyňal z etapizace.
III.
1. Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku parc. č. 96/2 v k. ú. Přemyšlení v Návrhu změny 1 ÚP
jako pozemku zařazeného v lokálním biokoridoru
(„LBK6“) a dále jako pozemku s možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel může
vést komunikaci mimo pozemek 96/2 v k. ú. Přemyšlení
rozšířením na druhou stranu komunikace – viz obrázek níže (obrázek viz podání).
2. Nesouhlasím jako spoluvlastník se zařazením části pozemku parc. č. 90/70 v k. ú. Přemyšlení do ochranného pásma silnice, v níž je uložen vodovodní řad – nově přibylo v
grafické části výkresu OCHRANNÉ PÁSMO s možností
jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová Průběžná
(uvedené vyplývá zejména z textové části Návrhu změny 1
ÚP). Je zapotřebí vyjasnit, zda a pokud ano, jakou částí
ochranné pásmo zasahuje do uvedeného pozemku, případně upravit grafickou část. Pozemek je veden jako NZ – viz
obrázek níže (obrázek viz podání).
3. Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku par. č. 400 v k.
ú. Zdiby s nově vyznačeným lokálním biokoridorem v Návrhu změny 1 ÚP LBK6, který byl dosud veden na druhé
straně budoucí komunikace Nová Průběžná. Pořizovatel
může vést lokální biokoridor na druhé straně budoucí komunikace, jako tomu bylo dosud. Situace je znázorněna na
obrázku níže (obrázek viz podání).
4. Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku parc. č. 110/1 v
k. ú. Brnky se zařazením celého pozemku do lokálního
biocentra, resp. ploch přírodních s funkcí ÚSES – Z130
NE – plochy přírodní s funkcí ÚSES – viz obrázek níže
(obrázek viz podání).
5. Nesouhlasím jako spoluvlastník pozemku 425/5 v k. ú.
Zdiby s vedením dráhy „dálkového kabelu“, která je nově
patrná z Výkresu upravujícího oblast Energetiky a spojů.
Předpokládám, že se jedná o dálkové kabely, resp. o opti-

účinného dne 28. 10. 2010. Na základě
kapitoly 6 „Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu v rozsahu zadání změny“ a její subkapitoly
6.4 „Požadavky obce“ Zprávy schválené Zastupitelstvem obce Zdiby dne 21.
12. 2016 bylo řešení etapizace v návrhu
Změny č. 1 Projektantem prověřeno tak,
že návrhem Změny č. 1 nebyla etapizace
zrušena, a tak pro pozemky parc. č.
100/202 a 100/203 se navrhuje její pokračování v tzv. „ZELENÉ ETAPĚ“,
která je pro stanovení pořadí změn
v území obce Zdiby klíčová a nelze z ní
připouštět výjimky, proto nelze připomínce vyhovět.

III. Připomínka neakceptována.
V dotčení či využití pozemků parc. č.
110/1 a 111, k. ú. Brnky, parc. č. 90/70
a 96/2, k. ú. Přemyšlení, a parc. č. 400
a 425/5, k. ú. Zdiby, nedošlo oproti
platnému ÚP Zdib účinném dne 28. 10.
2010 k žádným změnám, tzn., že nebyly
předmětem řešení návrhu Změny č. 1.
Připomínku nelze akceptovat, protože
podle § 55 odst. 6 stavebního zákona
platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných
částí a u bodů 1 až 6 připomínky se
žádné části ÚP Zdib neměnily. To ovšem nelze vztahovat na výkres D.1 „Koordinanční výkres“, který je součástí
grafické části odůvodnění návrhu Změny č. 1, jež se nevydává.
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
cké dálkové kabely, které by měly být uloženy v zemi a
měly by sloužit k přenosu dat. Spoluvlastníci pozemku nedávali žádný souhlas s vedením takového kabelu přes pozemek. Protože vedení kabelu pozemek znehodnocuje, nesouhlasím s jeho vedením přes pozemek, neboť s vedením
kabelu bude nepochybně spojeno i ochranné pásmo tohoto
kabelu. Pořizovatel může vést kabel polní cestou, která s
pozemkem sousedí.
6. Nesouhlasím jako spoluvlastník Pozemku parc. č. 111 k. ú.
Brnky v Návrhu změny 1 ÚP jako pozemku zařazeného s
možností jeho vyvlastnění pro účely komunikace Nová
Průběžná. Pořizovatel může vést komunikaci mimo pozemek 111 v k. ú. Brnky rozšířením na druhou stranu komunikace.
Jako spoluvlastník shora uvedených pozemků pod body 1 až
6 III. části těchto Připomínek se cítím být právem dotčena na
svých právech a právem chráněných zájmech, neboť Pořizovatel postihuje de facto každý můj pozemek nějakým omezením ve veřejném zájmu. Pokud mám jako vlastník společných pozemků strpět určitá omezení ve prospěch obce, je nezbytné, aby obec přehodnotila svůj postoj ve vztahu k mojí
osobě, resp., k pozemkům v mém nebo společném vlastnictví
a zohlednila v Návrhu změny 1 ÚP i moje potřeby jako vlastníka pozemků a spoluvlastníků.
Přílohy:
1. Rozhodnutí o podaných námitkách, Sdělení k námitce
uplatněné dne 24. 4. 2006;
2. Námitky do rozhodnutí o námitce k zařazení pozemků do
ÚP obce Zdiby ze dne 16. 11. 2006;
3. Žádost o zařazení pozemku do ÚP obce Zdiby ze dne 8. 3.
2009;
4. Námitky a připomínky spoluvlastníků dotčeného pozemku
uplatněné v řízení o ÚP obce Zdiby ze dne 15. 3. 2010;
5. Návrh na změnu ÚP ze dne 21. 12. 2011
Ing. Roman Sviták,
Budějovická 634/67, Krč,
140 00 Praha 4
(č. 80; D 9. 2. 2018;
čj. 603/2018)

Námitka proti návrhu Změny č. 1 ÚP Zdib
Mnou vlastněný pozemek parc. č. 102/49 , v obci Zdiby, k. ú.
Přemyšlení, je zařazen do etapizace, jakožto součást plochy
označené Z51b. Žádám o vyjmutí předmětného pozemku z
jakékoli etapizace.
Odůvodnění:
Vzhledem k velikosti předmětného pozemku se nedá předpokládat nijak zásadní dopravní zatížení komunikací v obci.
Navíc obci Zdiby jsem bezúplatně přenechal 158 m2 pozemku (nyní pozemek 102/50, v obci Zdiby, katastrálním území
Přemyšlení) na vybudování chodníku a rozšíření vozovky pro
navýšení kapacity místní komunikace. Dále poloha předmětného pozemku naznačuje, že hlavní sběrnou komunikací bude ulice Průběžná. Těžiště dopravního zatížení ulice Průběžné leží z velké části mimo obec Zdiby a z tohoto důvodu se
zdá nevhodné limitovat zástavbu na předmětném pozemku.

Připomínka akceptována.
V této fázi projednávání nelze podle § 50
odst. 3 stavebního zákona uplatňovat
námitky, ale pouze připomínky, podání
uvozené jako námitka bylo proto vyhodnoceno jako připomínka.
Fialová etapa WD7a bude upravena –
viz Pokyny (bod SJ-III*2).

Ing. Luděk Šácha st.,
Na Lada 108, Veltěž,
250 66 Zdiby
(č. 81; D 14. 2. 2018;
čj. 639/2018)

Připomínka k ÚP
Jménem spoluvlastníků pozemku PK 110/2, k. ú. Brnky,
předkládám následující připomínku k ÚP obce:
S ohledem na stávající a uvažovanou zástavku v blízkém
okolí pozemku PK 110/2, k. ú. Brnky se domníváme, že tento
pozemek by mohl být v nové úpravě ÚP určen pro budoucí
zástavbu.

Připomínka neakceptována.
Pozemek PK 110/2, k. ú. Brnky, nelze
lokalizovat a získat o něm údaje. Označení pozemku musí být v platném tvaru
katastru nemovitostí, jinak jej nelze dohledat. Připomínka nemohla být akceptována.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Iva Štysová,
Bellušova 1807/13, Stodůlky,
155 00 Praha 5
(č. 82; D 7. 2. 2018;
čj. 505/2018)

Námitky proti návrhu změny ÚP č. 1
Vlastním pozemek p. č. 364/3 v k. ú. Zdiby o výměře 1722 m2
zapsaném na LV č. 1782 jako zahrada. Jelikož Návrh změny
č. 1 ÚP předpokládá změny, které zásadním způsobem zasahují do mého vlastnického práva, podávám proti němu tyto
námitky:
1. V březnu 2017 jsem podával návrh na pořízení změny
územního plánu u výše specifikovaného pozemku ze způsobu využití zahrada na bydlení. Ze skutečnosti, že do
dnešního dne mi nebyla doručena žádná odpověď, vyvozuji, že proti zmíněnému návrhu nemáte námitek, a tudíž s ní
souhlasíte. Přesto v návrhu na změnu ÚP č. 1 tato změna
uvedena není. Žádám proto o její doplnění.
2. Stěžejní námitku vznáším proti uvažovanému zřízení biokoridoru, který by zásadním způsobem zasáhl do mého
vlastnického práva a ve své podstatě mi znemožnilo jakékoliv využití mého vlastnictví. Vzhledem k tomu, že na oblast uvažovaného biocentra navazují pozemky ve vlastnictví obce, věřím, že uvedený biokoridor lze vést přes ně bez
nutnosti zasahování do mých vlastnických práv.
Věřím, že mé námitky přijmete a zapracujete je do Návrhu
změny č. 1 k oboustranné spokojenosti.

Připomínka neakceptována.
V této fázi projednávání nelze podle § 50
odst. 3 stavebního zákona uplatňovat
námitky, ale pouze připomínky, podání
uvozené jako námitka bylo proto vyhodnoceno jako připomínka.
U pozemku parc. č. 364/3, k. ú. Zdiby,
nedošlo oproti platnému ÚP Zdib účinném dne 28. 10. 2010 k žádným změnám, tzn., že nebyl zařazen do ploch pro
bydlení z důvodu existence namítaného
biokoridoru LBK2, jehož vymezení nebylo provedeno návrhem Změny č. 1,
který byl předmětem projednávání, ale
platného ÚP Zdib. Připomínku nelze
akceptovat, protože podle § 55 odst. 6
stavebního zákona platí, že se změna
ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a trasa biokoridoru LBK2 se v rozsahu pozemku
parc. č. 364/3 neměnily.

Ing. Michal Vít,
Zlatý kopec č. ev. 248,
Brnky, 250 66 Zdiby
(č. 83; D 8. 2. 2018;
čj. 546/2018)

4 námitky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib (dále též jako
Z1ÚP)

V této fázi projednávání nelze podle § 50
odst. 3 stavebního zákona uplatňovat
námitky, ale pouze připomínky, podání
uvozené jako námitka bylo proto vyhodnoceno jako připomínka.
Připomínka č. 1 neakceptována.
Je pod podrobností ÚP a tím i návrhu
Změny č. 1 ÚP stanovovat, jaký povrch
mají mít pozemní komunikace, pokud to
nevyplývá již z povahy jejich kategorie
dálnice, silnice nebo místní komunikace
a jejich tříd stanovené podle § 3 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně se požadavky na veřejnou
dopravní infrastrukturu posuzují stavebním úřadem v rámci umísťování staveb podle § 90 stavebního zákona na
základě závazného stanoviska příslušného úřadu územního plánování vydaného podle § 96b stavebního zákona.

Námitka č. 1., Nesouhlasím s návrhem Z1ÚP Zdib na další
zástavbu v celém okolí ulice Zlatý kopec bez zpevněného
povrchu, plochy Z119a a Z5
Odůvodnění:
Současný katastrofální a obcí opakovaně neudržovaný stav
(viz fotodokumentace) neunese další zatížení této rozpadající
se lesní ulice. V tomto úseku stojí přes 30 typově velkých domů a ani ne 14 chat, jde o počty viditelných stavení ležících
podél nezpevněné části ulice Zlatý kopec, aut pak mnohonásobně více, často stojících v místech potřebných pro odbočení, otočení či sjezd. Rozsahem jde o hlavní obvodovou silnici
vrchu Zlatý kopec sloužící k přesunu obslužných vozidel
obyvatel zde trvale žijících i zahrádkářů s napojením dalších
cest celé osady, na jejíž zpevněný začátek má ústit nová silnice WD15. Změnou 1 ÚP Zdib u ploch v Z5 a Z119a (Z122)
na typ BI dojde i k rozporu s jejím záměrem „Stabilizovat a
rozvíjet enklávy lesní i nelesní zeleně“, též u parc. č. 83/13 a
83/14 v našem přímém okolí. Odůvodňovaná údržba náletů
na ZV není důvodem ku změně na BI – tu řeší vlastníci pozemků, ne obec za ně.
Návrh:
další zástavbu okolí ulice Zlatý kopec podmínit nejen splněním kroků navrhované etapizace (tj. zelenou, žlutou a oranžovou), ale i předchozím zpevněním povrchu ulice Zlatý kopec v celé délce jejího nyní nezpevněného úseku – mezi křižovatkami této s ulicí Dlouhá na jednom konci a s ulicí Přemyšlenská na konci druhém. Rovněž do změny 1 ÚP Zdib
doplnit podmínku vybudování komunikace WD15 před započetím etapy oranžové souběžně s řešením napojení WD6 k ul.
Na Lada. Žádáme posoudit každý pozemek zvlášť.
K realizaci zpevnění celého zmíněného úseku ul. Zlatý kopec
změnou ÚP Zdib je s pomocí obce nutno vyřešit kritický
úsek zúžení s okolím pozemku parc. č. 93/2 – zahrada, který
dlouhodobě plní funkci průjezdní cesty, avšak bránil by tvorbě komunikace s dostatečnou průjezdní šíří.
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Námitka č. 2. Nesouhlasím s chybným zakreslením ploch
RI a NL jako výchozí stav změny 1 ÚP Zdib u pozemků určených pro rekreaci a u lesních pozemků vůči platnému ÚP
Zdib. Jde o parc. č. katastru: 413/21 – zahrada, 413/22 – zahrada, 93/5 – zahrada, 93/41 – zahrada, 83/10 – zahrada, tzn.
rekreačních ploch RI a dále parc. č. 89/43 – plocha lesní NL
v platném ÚP Zdib.
Odůvodnění:
změna 1 ÚP Zdib špatně uvádí tyto plochy jako druh bydlení
BI v současném stavu (plná červená), tím vytváří neevidovanou a neschválenou změnu platného ÚP Zdib, bez jejího předložení i dřívějšího posouzení. Též plochy k rekreaci nelze
přes zákaz změn platného ÚP nyní vést jako pozemky pro trvalé bydlení, natož pak takto zaměnit les. Žádné z uvedených
parc. č. nemá zpevněnou příjezdovou komunikaci v úseku ulice Zlatý kopec pro trvalé bydlení a zvýšení dopravy.
Návrh:
setrvání všech těchto parc. č. ve stavu (tj. RI a NL) dle platného ÚP Zdib, možné změny s dopady posoudit až po vybudování zpevněné komunikace, jejíž stav by další navýšení
provozu umožnil. Žádáme posoudit každý pozemek zvlášť.
Námitka č. 3. Nesouhlasím se zmenšováním zeleně v celém
okolí lesa na Čihadle – Zlatý kopec, týkající se plochy Z117,
Z122, Z119a a dalšími návrhy změny 1 ÚP Zdib. Jde o tyto
parc. č. katastru pod Z117: 80/1 – orná půda, pod Z119a:
83/13 – zahrada, 83/14 – trvalý travní porost, 83/3 – orná půda, a další návazné: 83/33 – zahrada, 93/5 – zahrada, 93/41 –
zahrada, a lesní pozemky: 89/33, 89/24, 89/37, 89/35 – navíc
chybně vedené ve změně 1 ÚP jako BI ve výchozím stavu, v
platném ÚP Zdib však jasně dané jako součást zeleně v okolí
lesa.
Odůvodnění:
Cílem je udržovat i hranice přírodního parku Dolní Povltaví
v ÚP Zdib se zelení. Souhlasíme s textem změny 1 ÚP Zdib k
ochraně krajinného rázu – je třeba „stabilizovat a rozvíjet enklávy lesní i nelesní zeleně“, nikoliv je dále redukovat, zejména v okolí určeném pro odpočinek.
Obec s nemalou dotací odstranila skládku a spolu s občany
zkultivovala zeleň části lesa na Čihadle k odpočinku s vybudováním sportoviště dětem ve svahu vedle stávajících prostor
pod rybníkem v lokalitě bez průjezdních komunikací a výstavby s ohledem na bezpečný pohyb v lese. Na zeleň je zde
nutno pohlížet jako na celek, a ne ji dále parcelací okrajů
zmenšovat. Pro naše pozemky v okolí zeleně nechceme znehodnocení naší investice další výstavbou a zmenšováním
lesa. Chceme zúročit vloženou vlastní i obecní iniciativu a lesopark rozšiřovat.
Návrh:
u chybně zavedených parc. č. výše jako BI požadujeme zachování stavu dle platného ÚP Zdib, tj. lesní pozemek, a doplnit
vyhodnocení vlivu změny 1 ÚP Zdib o vysvětlení významu
označení „OS“. Žádáme posoudit každý pozemek zvlášť.
Námitka č. 4. Nesouhlasím s nezanesením plánované výstavby trasy tramvaje na ulici Pražská, parc. č. 488/1, vlastník
Středočeský kraj, která by pro udržitelný rozvoj obce měla
být prioritně do 4 let v provozu dle informací předkládaných
občanům Zdib vedením obce již téměř rok.
Odůvodnění:
ulicí Pražská povede trasa tramvaje, která prochází též plánovaným novým kruhovým objezdem pro napojení nové ul.
Průběžné – oblast WD5, DS a stávajícím kruhovým objezdem na parc. č. 512/44 u Staré pošty s přivaděči k dálnici D8.

Připomínka č. 2 neakceptována.
Nejedná se o chybné zakreslení ploch
pro rekreaci jako ploch pro bydlení.
Změnou stanovených podmínek využití
ploch bydlení v rodinných domech
městské a příměstské (BI) uvedených v
kapitole Af. „STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části
návrhu Změny č. 1 došlo k doplnění přípustné funkce o „chaty, rekreační domky a chalupy – pouze stávající“. Tím je
umožněna koexistence stávajících staveb pro rodinnou rekreaci se stavbami
pro bydlení.

Připomínka č. 3 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř.
uvede, proč akceptována nebyla, či byla
akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o
připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1
stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za
respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

Připomínka č. 4 neakceptována.
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
Zdib je záležitostí nadmístního
významu, která není vymezena v ZÚR
Středočeského kraje, a to ani v rámci
její 2. aktualizace. Zpráva o uplatňování ÚP Zdib neuvádí v pokynech pro
zpracování návrhu Změny č. 1, které
jsou její součástí, žádný požadavek týkající se tramvajové trati do Zdib. Vy-
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Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Trasa není vyznačena ve změně 1 ÚP Zdib – s plánovaným
započetím stavby v roce 2020 jako prioritní pro obyvatelstvo
Zdib i okolí.
Navrhuji, aby vlastník ul. Pražská k silnici II/608 dodal podklady pro výstavbu tramvajové trasy a její začlenění bylo obsaženo již v této změně 1 ÚP Zdib pro její prioritní důležitost
a byl tím stvrzen medializovaný názor vedení obce Zdiby –
aby výstavba tramvaje ulevila dopravě.
Příloha:
Příloha č. 1 ke 4 námitkám Z1ÚP Zdib z 26. 12. 2017 – Situace ze dne 23. 1. 2018 na nezpevněné části ulice Zlatý kopec ve
Zdibech bez údržby po kratším dešti

mezení územní rezervy pro tramvajovou
trať Praha-Kobylisy – Zdiby je předčasné a nedůvodné, zvláště když bude trasovaná ve stávající ploše dopravní infrastruktury – silniční mající dostatečné
prostorové parametry.

Jiří Vovsa,
Náhorní 72, 250 66 Zdiby;
Helena Vovsová,
Náhorní 72, 250 66 Zdiby
(č. 84; D 8. 1. 2018;
čj. 125/2018)

Připomínka ke změně č. 1 ÚP Zdib
Dne 6. 11. 2017 jsme podali žádost o nápravu zřejmých nesprávností parc. č. 427/1, k. ú. Zdiby, kdy v roce 2002 nám
byla povolena stavba na pozemku 427/2 (v současnosti
427/1) v k. ú. Zdiby čj. KV-137/2002, kde již dříve v minulosti stavba stála.
Tato stavba byla provedena a bylo požádáno o změnu užívání
a této žádosti bylo vyhověno souhlasem se změnou užívání v
r. 2007 čj. 675/07 a s možností zapsání jako rekreačního
domku k bydlení do katastru nemovitostí.
Mezitím ale proběhlo zpracování ÚP, kde byl omylem tento
pozemek zakreslen do zeleného pásma (ZO). Proto jsme v roce 2008 žádali o změnu ÚP a bylo nám vyhověno dopisem
čj. 155/08.
Po podání této žádosti o nápravu zřejmých nesprávností jsme
očekávali, že pozemek bude zařazen do změny ÚP. Doposud
nám nikdo neodpověděl a ve vyvěšené změně ÚP Zdib č. 1
jsme tuto změnu nenašli.
Žádáme o nápravu této zřejmé nesprávnosti dle stavebního
povolení a o oprávněnou úpravu ÚP a změnu na parc. č.
427/1 v k. ú. Zdiby ze zeleného pásma na zastavitelnou plochu.

Připomínka neakceptována.
Pro zpracování ÚP se jako podklad používají údaje katastru nemovitostí včetně katastrálních map. Pokud nebude na
pozemku parc. č. 427/1, k. ú. Zdiby, zapsána stavba jedná se o nezastavěný
pozemeka tak s ním také ÚP pracuje.
Pozemek parc. č. 427/1 byl do plochy
zeleně ochranné a izolační zařazen již
ÚPO Zdiby z roku 2006 a tento stav je
beze změn převzat do platného ÚP Zdib
účinného od 28. 10. 2010. Návrh Změny
č. 1 neobsahuje žádnou změnu tohoto
stavu. Připomínku nelze akceptovat,
protože podle § 55 odst. 6 stavebního
zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí a využití pozemku parc.
č. 427/1, k. ú. Zdiby, nebylo měněno.

Eva Zemanová,
Hasičská 31, Veltěž,
250 66 Zdiby
(č. 85; D 7. 2. 2018;
čj. 509/2018)

Připomínky ke Změně ÚP č. 1 obce Zdiby a k vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území.
Plocha Z67
Změna ÚP č. 1 určuje využití plochy jako OM, tedy pro komerční využití. Přitom je specifikováno využití pro nakládání
s odpady, sběrné dvory, technické služby obce, pro potřeby
údržby zeleně i pro zahradnictví a drobnou skladovací činnost. Pokud by plocha měla sloužit pouze pro využití obcí
Zdiby, měla by být označena jako OV – občanské vybavení –
veřejná infrastruktura. Plocha určená pro skladování odpadů
(sběrný dvůr) i pro potřeby údržby obce by však měla být
snadno dostupná ze všech částí obce, čemuž tato lokalita neodpovídá. Rozsah drobné skladovací činnosti není nikde definovaný. Skladovací činnost je spíše hrozbou pro obec Zdiby a okolí, nikoliv veřejným zájmem! Velikost plochy by
rovněž měla odpovídat pouze potřebám obce, uvedená plocha
je zbytečně velká. Z toho důvodu vyplývá, že plocha, která
není ve vlastnictví obce Zdiby, bude v konečném důsledku, i
vzhledem ke svému funkčnímu označení, používána i pro komerční účely. Plocha uvažovaná pro účel komerčního zahradnictví by měla být zařazena do jiné kategorie a měla by mít
samostatné označení. Velká plocha Z67 určená jako OM, to
je pro komerční využití, tedy nedává smysl a byla by jen další
ekologickou hrozbou, např. v případě využití pro komerční
ukládání odpadů. Je tedy zřejmé, že rozhodně není naplněn
veřejný zájem na vyjmutí více než 4 ha té nejkvalitnější půdy
v ČR tak, jak vyžaduje právní úprava chránící zemědělský
půdní fond.

Připomínka akceptována.
Využití zastavitelné plochy lokality Z67,
stanovené návrhem Změny č. 1 pro občanské vybavení jako plocha OM – občanské vybavení – komerční zařízení
malá a střední, bude změněno na plochu TI – technická infrastruktura, a z
důvodu odlišení od ostatních ploch TI
vymezených v ÚP Zdib či návrhu Změny
č. 1, bude tato plocha označena indexem 1 ve tvaru „TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr“ pro zdůraznění deklarace veřejného zájmu na využití
zastavitelné plochy Z67 pouze pro sběrný dvůr – viz Pokyny (bod SJ-I*4).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Plocha Z19
Ve změně ÚP je určena jako OK – komerční zařízení plošně
rozsáhlá. Takové určení využití vybízí k výstavbě velkých
skladovacích hal či montoven, které přivedou do oblasti s
velkým dopravním zatížením další vozidla, a předpokládá
velký přírůstek pracovních sil. Jelikož je v této oblasti pracovních sil nedostatek, není v tomto směru pro Zdiby přínosem, ale jednoznačně zátěží vzhledem k nutnosti budovat
ubytovny pro zahraniční dělníky a představuje další dopravní
zátěž. Proto navrhuji změnu využití na OM. Změna ÚP musí
též obsahovat studii snesitelného navýšení dopravy, a především požadavek na zpracování ÚS pro jakýkoliv záměr, který
by byl uvažován pro plochu Z19.
Vzhledem k tomu, že okolí plochy Z19, nacházející se mimo
území obce, je už zastavěno velkoplošnými objekty, plochou
dálnice a obslužných ploch, které představují oproti původní
zemědělské krajině velké tepelné zisky, je třeba část plochy
Z19 využít ke zmírnění těchto dopadů na životní prostředí a
nikoli je ještě zvyšovat. Pro kompenzaci těchto negativních
vlivů, které už nyní ztěžují život v okolí, je zde třeba vysadit
zeleň ve všech třech patrech v rozloze, umístění a skladbě,
odborně specifikované studií, což má být určeno jako podmínka pro schválení stavebního záměru. Rovněž je třeba dopracovat stať týkající se odvodu dešťových srážek, která sice
naznačuje způsob vhodné realizace, ale závazné podmínky
pro využití plochy nejsou vymezeny. Způsob vsakování dešťové vody s výpočtem potřebné plochy potřebné pro zamezení odvádění vody z pozemku musí být předem specifikován
jako podmínka jakékoli výstavby.
Změna neobsahuje určení výšky objektů, což znamená, že
zůstává určení výšky podle původního ÚP, tj. 13 metrů.
Vzhledem k okolní výstavbě navrhuji změnu na max. 9 m.
Rovněž chybí určení výšky oplocení, které by vzhledem k
okolním stavbám nemělo přesahovat 2 metry. Zásadní je nastavení regulativů pro plochu Z19 tak, aby zástavba na ploše
Z19 byla členitá a prostorově odpovídající okolní zástavbě
objektů, postavených v okolí na území obce Zdiby. Důležitý
je také požadavek na vysokou zeleň, která plně ochrání vizuální prostředí kulturních památek – Zdibského zámku a místního kostela.
Další připomínka ke změně ÚP: Veřejná infrastruktura
V ÚP nejsou zahrnuty dostatečné plochy potřebné pro rozvoj
veřejné infrastruktury. Kromě prostoru Z14 pro rozšíření stávající školy je jedinou takto označenou plochou areál bývalé
Tesly Přemyšlení západně od Dolního rybníku v Přemyšlení.
V areálu však už existují využívané objekty a není zcela jasno, o jakou plochu nové výstavby by bylo možno areál doplnit. To by měla specifikovat studie přiložená k ÚP. V obci
bude třeba vybudovat další objekty škol, vymezit plochu pro
školní pozemky, vybudovat objekty pro kulturní využití, pro
zájmovou činnost dospělých i dětí, pro farmářské trhy a podobně. Jediná budova, která je v současnosti využívána i pro
kulturní či prodejní akce a pro shromažďování občanů v celé
rozlehlé obci, je sokolovna, majetek TJ Sokol. Ta je ale zcela
vytížena sportovními aktivitami. Nová velkoplošná výstavba
RD, ať už stávající, tak výhledová, neobsahuje žádné plochy
použitelné pro občanskou vybavenost. Jediná plocha – kolem
zámku na Brnkách – je podle změny ÚP určena pro komerční
využití. Zvláště v obci, jako je tato, která za poslední léta
ztratila původní venkovský ráz a stává se spíše noclehárnou
pro občany odjíždějící za prací do Prahy, je potřeba budovat
objekty sloužící pro sdružování obyvatel, aby získali ke své-

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 uvede v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř.
uvede, proč akceptována nebyla, či byla
akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o
připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1
stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za
respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

Připomínka neakceptována.
Návrh Změny č. 1 byl zpracován na základě schválené Zprávy, která obsahovala Pokyny pro zpracovní návrhu Změny č. 1, včetně požadavků na koncepci
veřejné infrastruktury. Zprávu schválilo
Zastupitelstvo obce Zdiby dne 21. 12.
2016. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury nelze rozšiřovat po společném jednání a připomínky se uplatňují
pouze k tomu, co bylo předloženo. Na
uplatňování požadavků byl prostor při
projednávání návrhu Zprávy vystavené
k veřejnému nahlédnutí od 23. 12. 2015
do 21. 1. 2016.
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úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
mu novému domovu vztah. Změna č. 1 ÚP tedy jednoznačně
nenaplňuje zákonné požadavky na nezbytnou občanskou vybavenost a veřejná prostranství. Tento zásadní nedostatek je
třeba řádně vypořádat a napravit tak, aby byla změna č. 1 ÚP
pro obyvatele obce přínosná.
Ing. František Zuzák,
Ph.D.,
Červená Skála 318, Řež,
250 68 Husinec;
Mgr. Klára Zuzáková,
U jízdárny 999/12,
Dolní Chabry,
184 00 Praha 8
(č. 86; D 7. 2. 2018;
čj. 510/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Dovolujeme si obrátit se na Vás jako vlastnící pozemků parc.
č. 83/63 a parc. č. 83/56, k. ú. Přemyšlení, obec Zdiby (dále
jen „Pozemky“) a spoluvlastníci pozemku parc. č. 90/66, k.
ú. Přemyšlení, obec Zdiby, s námitkami v souvislosti s návrhem změny č. 1 ÚP Zdib.
Po seznámení se s dostupnými podklady vyjadřujeme nesouhlas s tím, že Pozemky nebudou dotčeny změnou funkčního
využití na „BI – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. Pozemky tvoří jednolitou územní plochu spolu s
pozemky parc. č. 83/24, 83/50, 83/53, 83/66, 83/82, 83/20
(cesta), 83/21 (cesta), 83/47, 83/48, 83/51, 83/54, 83/57,
83/59, 83/64, 83/67, 83/80, 83/60, 83/79, 83/78, 83/65,
83/62, 83/58, 83/55, 83/52, 83/49 a 83/19 v napojení na pozemky parc. č. 98/1 (cesta), 98/2, 98/3, 98/4, 98/5 a 98/6.
Máme za to, že tato skutečnost je zřejmá ze způsobu rozdělení původních pozemků na pravidelné parcely oddělené užšími pozemky – cestami. Pozemky přirozeně navazují na stávající zástavbu ulice Luční v předmětné v lokalitě a koncepčně
ji dotváří do jednotného celku, což umožní dokončení jednotné infrastruktury v této lokalitě.
Dovolujeme si poukázat na skutečnost, že o přiřazení funkčního využití „BI –Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ celé dotčené lokalitě žádali její vlastníci již při zpracování ÚP v roce 2006 (viz „Vyhodnocení projednání návrhu
zadání ÚPO Zdiby“). Obec tehdy uvedla, že změna dotčené
lokality na zastavitelné území může být předmětem změny
ÚP (viz „Rozhodnutí o podaných námitkách vlastníků dotčených pozemků a staveb návrhem ÚPO Zdiby a o nesouhlasech s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení ÚPO
Zdiby“, jak bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 29. prosince 2006.
Svůj názor dále opíráme také o „Plán obce Zdiby“, který na
základě zadání obce vyrobily v měřítku 1 : 6000 společnosti
PLANstudio, spol. s r.o. a Map Design, s.r.o., kde je předmětná část území uvedena jako „plánovaná výstavba“. Je tedy zřejmé, že záměr obce jakožto zadavatele kartografického
díla byl shodný se záměry vlastníků předmětné části území,
tj. umožnit a zrealizovat na dotčené části území výstavbu odpovídající funkční využití „BI – Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské“.
V souladu s ustanovením § 44 písm. d) stavebního zákona
navrhujeme, aby Pozemky, jejichž současné funkční využití
je „NZ – plochy zemědělské – orná půda“ byly začleněny mezi pozemky s funkčním využitím „BI – Bydlení v rodinných
domech městské a příměstské“. Důvodem je zachování celistvosti dotčené lokality a její urbanistické koncepce, když jak
vlastníci dotčených pozemků, tak i obec samotná s ohledem
na parcelaci dotčených pozemků plánovali, že celá dotčená
lokalita bude zahrnuta mezi plochy s funkčním využitím „BI
– Bydlení v rodinných domech městské a příměstské“.

Připomínka neakceptována.
Pozemky parc. č. 83/56 a 83/63, k. ú.
Přemyšlení, druhem pozemku orná půda,
leží ve stabilizované ploše zemědělské –
orná půda (NZ-stav) nezastavěného území, která byla takto vymezena již v ÚPO
Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce
Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení
převzal ÚP Zdib účinný od 28. 10. 2010
a zůstalo beze změny i v návrhu Změny
č. 1. Zastupitelstvo obce Zdiby svým usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015
nevyhovělo návrhu na pořízení změny č.
1 ÚP Zdib poř. č. 204, uplatněnému podatelem pod čj. 478/15/JZ ze dne 13. 3.
2015. Tento návrh pod poř. č. 204 nebyl
proto zařazen do Zprávy, jejíž součástí
byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, a tudíž nemohl být návrh poř.
č. 204 ani předmětem řešení návrhu
Změny č. 1 Projektantem. Připomínku
nelze akceptovat, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u pozemků
parc. č. 83/56 a 83/63, k. ú. Přemyšlení,
se žádné části ÚP Zdib neměnily.

Ing. Josef Žížala,
Na Folimance 2120/9,
Vinohrady,
120 00 Praha 2;
Ing. Eva Žížalová,
Na Folimance 2120/9,

Uplatnění připomínek k územnímu plánu
obracíme se na Vás jako vlastníci nemovitostí zapsaných na
LV č. 3011 vedeném pro obec Zdiby, katastrální území Přemyšlení, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, které jsou přímo dotčeny na-

Připomínka neakceptována.
Návrh Změny č. 1 byl zpracován na základě schválené Zprávy, která obsahovala Pokyny pro zpracovní návrhu Změny č. 1, včetně požadavků na změnu využití ploch vymezených v ÚP Zdib.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Vinohrady,
120 00 Praha 2
(č. 87; D 7. 2. 2018;
čj. 480/2018)

vrhovanou změnou Z66 a podáváme tímto v řádném termínu
následující námitky:
– navrhujeme nahradit funkční využití SV (všeobecně smíšené) funkčním využitím BI (individuální bydlení)
– navrhujeme dopracování návrhu přístupové komunikace do
změny ÚP č. 1, a to tak, aby odpovídala kapacitně a šířkově
potřebě nově zastavitelného území
– navrhujeme rozvoj plochy Z66 podmínit výstavbou této komunikace
Zdůvodnění:
Obec Zdiby dlouhodobě bojuje s rostoucími nároky na dopravní obslužnost a opakovaně deklaruje svůj záměr prověřit
možnosti opatření vedoucí ke snížení provozu. Toto je však v
přímém rozporu s navrhovanou změnou v ÚP. Příjezdová komunikace je zcela nedostatečná pro rozvoj dané plochy tak,
aby bylo připuštěno funkční využití SV.
V krátkosti uvádím, že SV znamená území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních
staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné
vybavení, sport a služby všeho druhu. Tento způsob využití
by zcela jednoznačně vyvolal zvýšenou potřebu dopravní obsluhy, což v daných podmínkách jednoznačně negativně
ovlivní stávající funkční plochy BI včetně našich
nemovitostí.
Hrubé nedostatky v dopravní obslužnosti byly z naší strany
několikrát zmíněny i v jednotlivých stavebních řízeních, bohužel však bezvýsledně. Zaústění této příjezdové cesty do
hlavní ulice Průběžná je problematické a podle našeho názoru nebezpečné. Další výstavba v tomto místě by dále zatížila
již dnes přetíženou ulici Průběžnou, kterou ve všech svých
materiálech obec Zdiby popisuje jako problematickou, a proto i další výstavbu v okolí podmiňuje etapizací.
Současné dopravní napojení je však zvlášť nevhodné v krizových situacích, jako je nutná obsluha požárními vozy, sanitkami apod. V případě větší koncentrace lidí při využití všeobecně smíšeném je pak pravděpodobnost rizikových situací
daleko vyšší. Navrhujeme proto zachovat klidnější formu využití – BI – z důvodů doplnění charakteru území v návaznosti
na stávající plochu BI s nižším potenciálem dopravy. Případné nové využití žádáme podmínit realizací nové přístupové
komunikace.

Zprávu schválilo Zastupitelstvo obce
Zdiby dne 21. 12. 2016. Požadavky na
zpraacování návrhu Změny č. 1 nelze
rozšiřovat po společném jednání a připomínky se uplatňují pouze k tomu, co
bylo předloženo. Na uplatňování požadavků byl prostor při projednávání návrhu Zprávy vystavené k veřejnému nahlédnutí od 23. 12. 2015 do 21. 1.
2016.

Ing. Jitka Gaudníková,
Zlatý kopec 118,
250 66 Zdiby
(č. 88; D 11. 4. 2018;
čj. 1183/2018)

Zjednání nápravy – změna územního plánu
Jsem majitelkou pozemků č. 413/80 – zahrada a 565 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zdiby. Na pozemku č. 565 stojí
rodinný dům s číslem popisným 118 v ulici Zlatý kopec.
Ačkoli číslo popisné bylo přiděleno před více než deseti lety,
v ÚP obce jsou nyní pozemky označeny jako plocha staveb
pro rodinnou rekreaci. V době koupě domku v roce 2007 byly pozemky v ÚP označeny červeně – k trvalému bydlení.
Žádám proto o uvedení stavu do souladu se skutečností,
protože na pozemku je umístěn objekt k trvalému bydlení s
číslem popisným.
Toto dokládám přiloženým výpisem z katastru nemovitostí.
Věřím, že dojde k nápravě.
Příloha: – výpis z katastru nemovistostí

Připomínka neakceptována.
V platném ÚP Zdib účinném od 28. 10.
2010 je pozemek parc. č. 413/80 a st.
565, k. ú. Zdiby, zařazen do plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI-stav). Na
tomto určení návrh Změny č. 1 nic nezměnil, pouze do textové části, do podmínek využití plochy staveb pro rodinnou rekreaci, byla doplněna přípustná
funkce „rodinné domy – pouze
stávající“. Toto doplnění řeší existenci
stávajících rodinných domů v ploše staveb pro rodinnou rekreaci bez změny
využití, a současně zamezí, aby bylo nové RD povolovány v lokalitách, které
pro to nemají podmínky.

Ing. Radim Hlubuček,
Kamenitá č. ev. 65,
Přemyšlení, 250 66 Zdiby
(č. 89; D 9. 2. 2018;
čj. 606/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Všechny dotčené pozemky č. 67/65, 67/66 a 67/67 – zahrada,
st. 143 a st. 148 – zastavěná plocha a nádvoří jsou dle ÚP určeny pouze k individuální rekreaci, včetně staveb na nich

Připomínka neakceptována.
Pozemky parc. č. 67/65, 67/66, 67/67, st.
143 a st. 148, k. ú. Přemyšlení, leží
ve stabilizované ploše staveb pro rodinnou rekreaci (RI-stav) zastavěného úze-
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)

Ivan Smolík,
Akátová č. ev. 158,
252 66 Zdiby
(č. 90; D 27. 2. 2018;
čj. 834/18)

umístěných, které mají status rekreační chaty, objektů určených k rekreačnímu bydlení.
U všech dotčených a výše popsaných pozemků a ploch požaduji provést změny tak, aby byly určené k bydlení, včetně již
zastavěných ploch a nádvoří. Zmíněně pozemky, plochy a
stavby dlouhodobě a celoročně využívám k rodinnému bydlení se svou rodinou, která je zde nastálo přestěhovaná od roku
2011 a v obci řádně přihlášená, včetně dětí. Nikde jinde žádné nemovitosti nevlastníme a nevyužíváme, takže tuto situaci
považuji téměř za absurdní, nebo již v roce 2002 jsem žádal o
možnost výstavby RD a tehdejším zastupitelstvem to bylo
povoleno, což mohu písemně doložit. Další události a změny
ÚP mi navíc zkomplikovaly financování přestavby a celkově
navýšily a navyšují mé životní náklady na život v obci Zdiby,
aniž by u mě došlo k nějaké změně od původního záměru,
který byl zastupitelstvem písemně schválen. Navíc mnou
vlastněné pozemky a přístup k nim splňují nároky na dopravní obslužnost, včetně odvozu komunálního odpadu a přístupu
vozidel IZS, takže nespatřuji žádné překážky, které by změně
bránily i vzhledem k tomu, že v blízkém sousedství je několik
obdobných parcel s horším přístupem, které status k bydlení
mají, což spatřuji vůči mé osobě jako velmi diskriminační a
nelogické.

mí, která byla takto vymezena již v ÚPO
Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce
Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto zařazení
převzal ÚP Zdib účinný od 28. 10. 2010
a zůstalo to beze změny i v návrhu Změny č. 1. Zastupitelstvo obce Zdiby svým
usnesením č. 3/11/15 ze dne 9. 11. 2015
nevyhovělo návrhu na pořízení změny č.
1 ÚP Zdib poř. č. 229, uplatněnému podatelem pod čj. 896/15 ze dne 11. 5.
2015. Tento návrh pod poř. č. 229 nebyl
proto zařazen do Zprávy, jejíž součástí
byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, a tudíž nemohl být návrh poř.
č. 229 ani předmětem řešení návrhu
Změny č. 1 Projektantem. Připomínku
nelze akceptovat, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí a u pozemků
parc. č. 67/65, 67/66, 67/67, st. 143
a st. 148, k. ú. Přemyšlení, se žádné části
ÚP Zdib neměnily.

Podání – připomínka k Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území považuji v aktuálním provedení
za nekoncepční, je vypracován na objednávku úzké skupiny vlastníků pozemků a neřeší hlavní problematiku katastrálního území Brnky.
Není zcela jasné, jak bude stavebním úřadem vykládána na
plochách Rl přípustná funkce „rodinné domy – pouze stávající“. Žádám proto, aby všem změnám předcházelo jasné
a řádné odůvodnění a následné jednoznačné nastavení podmínek využití, protože to je zásadní i pro následný jednoznačný výklad ÚP stavebním úřadem, na což upozorňoval
svými připomínkami již Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové
péče, čj. 072433/2015-140, ze dne 20. 1. 2016.
Níže několik příkladů dokumentujících nejednoznačnost
řešení ÚP a jasně dokladující nesystémový přístup k řešení ÚP a žádostí jednotlivých majitelů pozemků nebo nemovitostí. Z níže uvedených příkladů jasně plyne, že změna ÚP zvýhodňuje některé vlastníky, což je z pohledu zákonů nepřípustné.
1. Od samotného počátku nebyla stanovena jasná pravidla
pro posuzování jednotlivých návrhů vlastníků pozemků.
Stanoviska pořizovatele v mnoha případech nereflektují
reálný stav a často jsou v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 9. 11. 2015.
2. V návrhu se objevují případy, kdy několik stejných návrhů,
je vyhodnoceno protikladně a zdůvodnění neodpovídá
reálnému stavu. Jako příklad uvádíme dva návrhy na změnu z RI na B – viz obrázek výše (obrázek viz podání):
Návrh č. 816/12/st ze dne 15. 6. 2012, pozemek p. č. st.
476 – 392/70 Nedoporučuje se. Nevyhovuje se. V aktuálním návrhu zůstává pozemek rekreační.
Pozn.: Pozemek přilehá k hlavní komunikaci Akátová
ulice. Jedná se o RD postavený v 2011 a schválený k užívání příslušným stavebním úřadem (vydáno kolaudační
rozhodnutí), vlastník pozemku v domě trvale bydlí a je trvale hlášen v obci Zdiby!

Připomínka neakceptována.
Projektant zpracoval návrh Změny č. 1
na základě Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1, které byly součástí
Zprávy schválené Zastupitelstvem obce
Zdiby dne 21. 12. 2016. Tyto schválené
Pokyny neurčují, jak má být návrh Změny č. 1 zpracován, ale co má být řešeno
nebo prověřeno, tzn., že je to určitá
„směrnice“ pro práci Projektanta, ale
ten způsob řešení Pokynů musí odůvodnit. Proto je v textové části odůvodnění
návrhu Změny č. 1 kapitola L „VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
POKYNŮ“, kde je podrobně Projektantem odůvodněno, jak schválené Pokyny
splnil. Z pohledu připomínky podatele
bylo namítané stanovení využití ploch
BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské a RI – plochy staveb
pro rodinnou rekreaci založeno již
v ÚPO Zdiby schváleném Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006. Toto
pestré vymezení ploch převzal ÚP Zdib
účinný od 28. 10. 2010 a logicky se mu
musel podřídit také návrh Změny č. 1.
Rozmanitost členění ploch na BI a RI je
dána také údaji katastru nemovistí, které jsou podkladem pro zpracování
ÚPD. Připomínce nelze vyhovět, protože se obecně týká stanovení využití území, které je dáno mnoha aspekty urbanistické koncepce ovlivněnými i jinými
požadavky na řešení úpravy návrhu
Změny č. 1 před jeho veřejným projednání.
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Bod 13 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(ke společnému jednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 11/2017 konanému dne 10. ledna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky fyzických osob – 41 až 90 (dle Vyhodnocení)
Návrh č. 237, č. p. 10/22. Nedoporučuje se. Nevyhovuje
se. V aktuálním návrhu zůstává pozemek rekreační.
Pozn.: Pozemek přilehá k hlavní komunikaci Sedlecké cestě. Jedná se o nový dům s podkrovím z katalogu společnosti Dům raz dva, vlastník pozemku v domě trvale bydlí a je
trvale hlášen v obci Zdiby!
Naprosto šokantní!!! Návrh č. 124, č.p. 89/35 a 100/50.
Nedoporučuje se, nevyhovuje se. V aktuálním návrhu jsou
oba pozemky změněny z rekreačních na stavební.
Pozn.: Pozemek 89/35 je na katastru stále veden jako pozemek lesní a reálně na něm rostou vzrostlé stromy, je otázkou, jakým způsobem se stal pozemkem rekreačním při pořizování platného ÚP z roku 2010. Na pozemku 100/50
stojí chata se zastavěnou plochou 43 m2, vlastníci zde trvale nebydlí a ani zde nejsou trvale hlášeni. Přestože stanovisko pořizovatele je nedoporučuje se, a rozhodnutí zastupitelstva nevyhovuje se, v návrhu změny č. 1 ÚP jsou oba
pozemky zakresleny jako stavební. Aktuálními vlastníky
jsou manželé Zdeněk a Jana Žáčkovi, rodinní příslušníci
místostarosty obce odpovědného za zpracování Změny č. 1
ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území.
3. Za zcela nepřípustné považuji skutečnost, že u řady pozemků se navrhují změny nejen z RI na BI, ale také z NL
na BI, přestože v příloze č. 1 — Návrhy na pořízení změny
č. 1, nejsou samotné návrhy vůbec uvedeny. Jedná se například o navrhované pozemky p. č.: 413/22, 413/21, kdy
protilehlý pozemek 413/28 je zamítnut, dále pozemky č. p.
89/33, 89/24, 89/37, 100/60, 100/52. Tento postup neodpovídá standardnímu postupu při pořizování změny ÚP.
Bude požadovat právní stanovisko, neboť se domníváme,
že z výše uvedeného důvodu může být aktuální návrh na
změnu ÚP neplatný.
4. V aktuálním Návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území není řešena hlavní
problematika katastrálního území Brnky. Několik desítek
vlastníků pozemků, kteří využili stavebního povolení k rekonstrukci chaty a přestavěli chaty na RD, ve kterých reálně trvale bydlí, žádali v rámci pořizování této změny ÚP o
změnu statutu pozemku z RI na BI. Těmto žadatelům byla
žádost zamítnuta téměř ve všech případech, i když mají v
obci Zdiby trvalé bydliště. Kolaudace těchto RD, jako chaty, jsou alibismem Stavebního úřadu a ignorantstvím dlouholetého problému ze strany obce. Pokud návrh změny ÚP
tento problém neřeší, nebo nemůže řešit, mělo by se pořizování Změny č. 1 zastavit a začít připravovat zcela nový
ÚP. Na tuto skutečnost poukazují účastníci řízení opakovaně v průběhu posledních několika let, a to od samého počátku zahájení pořizování změny ÚP.
Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle „Vyhodnocení společného jednání návrhu změny č. 1 územního
plánu Zdib z 11/2017“, dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
Pokyny (bod SJ*x) = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib po společném jednání – viz příloha č. 4 usnesení
č. 2/10/18 Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 4. října 2018.
KN = katastr nemovitostí k. ú. = katastrální území Pokyny = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Zdib po SJ (SJ*číslo bodu)
Projektant = fyzická osoba oprávněná podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektové činnosti ve výstavbě PUPFL = pozemky určené
k plnění funkcí lesa PÚR = politika územního rozvoje RD = rodinný dům RP = regulační plán SJ = společné jednání správní
řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ÚP = územní plán (Zdib) ÚPD = územně plánovací dokumentace ÚPO =
územní plán obce (Zdiby) ÚS = územní studie ÚSES = územní systém ekologické stability VKP = významný krajinný prvek
Změna č. 1 = změna č. 1 ÚP Zdib ZPF = zemědělský půdní fond Zpráva = zpráva o uplatňování ÚP Zdib s pokyny pro zpracování
návrhu Změny č. 1 ZÚR = zásady územního rozvoje
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14. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
z července 2018 konanému dne 9. srpna 2018
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. 2074/18 ze dne 4. července 2018, návrh změny č. 1
ÚP Zdib z července 2018 spolu s dopracovaným vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území z července 2018 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP
Zdib na den 9. srpna 2018 od 16:00 hodin podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného
projednání se vyjma zástupců pořizovatele, projektanta, zhotovitele a výkonného pořizovatele,
nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 16. srpna 2018, dle § 52
odst. 3 stavebního zákona, obdržel 10 připomínek osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být návrhem změny č. 1 přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu, uvedené pod pořadovými č. 6 a 105 až 113 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib z července 2018.
Obecní úřad Zdiby, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkami
zabýval a ve spolupráci určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Jiřím Žáčkem, je vyhodnotil
a v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona k nim učinil závěr, který je uveden v příloze č. 6 „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib“ usnesení č. 2/10/18 Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 4. října 2018. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání konanému dne 9. srpna 2018 pod pořadovým čísly 6 a 105 až 113 je uváděno
takto:

VYH O D N O C E N Í PŘI P O M Í N E K
k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib
z července 2018 a dopracovaného vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území z července 2018 konanému dne 9. srpna 2018 a jejich
odůvodnění
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky sousedních obcí – 6 (dle Vyhodnocení)
Městská část Praha-Dolní
Chabry,
Hrušovanské náměstí 253/5,
184 00 Praha 8
(č. 6; D 25. 7. 2018;
čj. –)

údaje o podateli
připomínky*)

Vzato na vědomí.
Rada městské části 81. zasedání dne 16. 7. 2018
Usnesení č. 873/18/RMČ
Návrh změny č. 1 ÚP Zdib
Rada MČ Praha-Dolní Chabry vzala na vědomí veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib, které se uskuteční dne
9. 8. 2018.
S ohledem k vlastním zájmům MČ uplatní případné připomínky jako sousední obec a své stanovisko ve stanoveném
termínu zašle příslušným orgánům.

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
Hlasy Kozomína z.s.,
IČO 0220986,
Kozomín 81,
277 45 Úžice u Kralup nad
Vltavou
(č. 105; D 16. 8. 2018;
čj. 2573/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona podávám k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ
(dále jen změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením
· Připomínka byla akceptována.
„minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozem- Podmínky využití plochy OK – občanské
ku“ pro plochu Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % vybavení – komerční zařízení plošně
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Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
tak, jak bylo uvedeno v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro
společné jednání.
Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu
Z19 min. 40 % zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 %
zeleně. Stalo se tak nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě
podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto
v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl
pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se
o nerovný přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na
procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených
min. 40 % zeleně pro zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro
obdobné areály. Případnou zeleň koncentrovat v jižní části
směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 % zeleně. Projektant nikterak
nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné areály“. Plochy OK
jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny netradičně jako
plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a
služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k
nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib zavazuje respektovat pro
veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění
2. aktualizace, vydané dne 26. dubna 2018, kde je uvedeno
v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a
vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce
bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na
vyšší koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v
přímém rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů
státní správy, a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní
památkové péče.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“
pro plochu Z19 a žádám jejich zpřesnění.
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje
regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí
mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k
blízkosti historického jádra obce jako legitimní. Požaduji
tedy, aby byl tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při
interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně

rozsáhlá zastavitelné plochy Z19, uvedené v kapitole Af „Stanovení podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ textové části návrhu Změny č. 1
pro veřejné projednání (07/2018) budou vráceny do stavu návrhu Změny č.
1 pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).

· Připomínka nebyla akceptována.

Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení
plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19
kapitolou Af „Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu Změny č. 1
není třeba zpřesňovat, k tomuto účelu,
mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž
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Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
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Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
vymezeno, jaký je v dané ploše přiměřený hmotový rozsah,
optimálně např. omezení do 3000 m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na plochách OK přiléhající ke
stejným místním komunikacím jako plocha Z19. Projektant si
je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu
může vést k vleklým soudním sporům (viz rozsudek NSS 5
As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by
mělo být, takovým situacím zabránit.
· Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha
Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji
její zpětné převedení na funkční plochu zemědělskou –
orná půda.
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z
roku 2006 byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF,
avšak tento souhlas byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál Mazda – Zdiby“. V odůvodnění
změny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno, že i případě, že bylo vydáno
stavební povolení a byla zahájena stavba, nemá Změna č. 1
ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj. ať by bylo změnou č.
1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt lze realizovat;
změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná uzemní rozhodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost může
marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že
je třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II.
třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem
ochrany ZPF.
· Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný
rozvoj území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém
rozsahu změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v
některých ohledech chybné.
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19
(40 % zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné
jednání a 20 % zeleně po úpravě k veřejnému projednání),
nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný
dvůr (plocha Z67) a nebyl respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity automobilové dopravy.
Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky
Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné
významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA
dopracováno.

· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením

plochy Z67, kde nejsou nastaveny základní podmínky
prostorového uspořádání a žádám jejich doplnění tak,
jak je uvedeno v odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –

zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak, včetně
podmínek pro její pořízení, jako podklad pro rozhodování o změnách v území.

· Připomínka nebyla akceptována.

Zpráva o uplatňování, jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny
č. 1, neobsahovala požadavek na vypuštění zastavitelné plochy Z19 s využitím
pro občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK-návrh) a její
vymezení jako nezastavěného území
v ploše zemědělské – orná půda (NZstav) a tudíž návrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řešení Projektantem. Námitce nelze vyhovět, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí a u zastavitelné plochy Z19 se její statut v ÚP
Zdib neměnil.

· Připomínka nebyla akceptována.

Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018,
bylo zpracováno autorizovanou osobou
podle požadavků orgánu posuzování
vlivů na životní prostředí, Krajského
úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o
uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze
dne 14. 1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1,
čj. 154657/2017/KUSK ze dne 7. 2.
2018, které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o specifickou
dokumentaci, zpracovanou autorizovanou osobou podle zákona č. 100/2001.,
která není součástí návrhu Změny č. 1,
jejíž úplnost a správnost posuzuje k tomu příslušný orgán.
· Připomínka nebyla akceptována.
Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 –
technická infrastruktura – sběrný dvůr
zastavitelné plochy Z67 stanovené kapitolou Af „Stanovení podmínek pro vy-
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Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
výměrou 1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití
je uvedeno, že plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru
odpadu v obci“, ale současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští: „stavby a zařízení pro nakládání s
odpady – sběrný dvůr“, kde omezení jen na potřeby obce
chybí. Pozemek vymezený pro sběrný dvůr je obrovský a dle
katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na
veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo možné jistit
jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a není tedy
možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená
pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční účely
majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí,
spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla
ve změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb
při respektování principů stanovených ve výrokové části
návrhu změny ÚP kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2.
Vodního hospodářství (minimalizovat rozsah zpevněných
ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně,
který by na horizontu kompenzoval vizuální dopady umístění
sběrného dvora a sousedních halových staveb.
· Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením
plochy Z67 jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
výměrou 1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun
odpadu ročně a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný
dvůr je nedůvodné. Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní
půda spadající do ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek vymezený pro
plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce
Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr (podnikání
s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím rozlohou.
· Připomínka k nevymezení prostoru pro zvýšení kapacity
mimoúrovňové křižovat-ky I/D8, I/9 a II/608: ÚP Zdib se
nevypořádává se stále se zvyšující intenzitou dopravy v
prostoru MÚK Zdiby včetně přilehlé okružní křižovatky.
Odůvodnění: Mimoúrovňové křížení dálnice I/D8 se silnicemi I/9 a II/608 včetně při-lehlé okružní křižovatky je kapacitně přetížené, současné uspořádání vede k tvorbě kolon a
ve svém důsledku, v kombinaci s nemístními okolnostmi, k
přenášení dopravní zátěže do centrální části obce Zdiby –
globálně ulice Pražská a regionálně ulice Průběžná, čehož
důsledkem je zvýšená emisní zátěž (hluk, škodlivé látky) v
obytné zástavbě. Zatímco intenzita provozu na dálnici I/D8
vzrostla z celkových 38 tisíc vozidel denně v roce 2010 na 48
tisíc vozidel v roce 2016, u silnice I/9 6,6 tisíce na 13,1 tisíc

užití ploch s rozdílným způsobem
využití“ textové části návrhu Změny č. 1
není třeba doplňovat. Je zcela obvyklé,
že se pro plochy technické infrastruktury nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty se
stanovují až při umísťování konkrétního
stavebního záměru v rámci územního řízení, při kterém musí být v jednotlivých
případech reagováno na jeho charakter
a specifika, a tyto nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 :
5000.

· Připomínka nebyla akceptována.

Zastavitelná plocha Z67 byla na základě stanovisek dotčených orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy ochrany) a
ochrany přírody a krajiny (zásah do
krajinného rázu) uplatněných ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1
upravena, a to, jak její výměra, tak i využití se zařazením této plochy do veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury WT8 – sběrný dvůr. Tím byl
jednoznačně deklarován veřejný zájem
na vytvoření této plochy a pořizovatel
toto řešení považuje za konečné.

· Připomínka nebyla akceptována.

Zpráva o uplatňování nestanovila žádný požadavek na vymezení prostoru pro
zvýšení kapacity mimoúrovňové křižovatky I/D8, I/9 a II/608, a proto se touto
problematikou návrh Změny č. 1 nezabýval a nebylo to požadováno ani žádným stanoviskem dotčeného orgánu na
úseku dopravy v procesu pořizování
Změny č. 1.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
(obchvat Líbeznice) a u silnice II/608 ze 7,1 tisíce na 9 tisíc
automobilů denně ve směru od Klíčan, realizovaná opatření
vedoucí ke zvýšení propustnosti křižovatky tento nárůst
pokryla pouze částečně. Z výše uvedeného důvodu požadujeme, aby ÚPD vymezila dostatečný prostor na realizaci
adekvátních dopravních opatření a podmínila vznik
jakýchkoliv rozvojových ploch pro skladování a výrobu
generující dopravní zátěž realizací tohoto opatření. Doporučuji, aby byla prověřena varianta rozšíření současného
uspořádání křižovatky o vybudování paralelního sjezdu I/D8
od Prahy na I/9 směr Líbezníce a nájezdu z okružní křižovatky mezi odbočkami na II/608 Pražská a I/9 přímo na I/D8
směr Praha, která by umožnila separovat nájezd vozidel ze
silnice I/9 a 11/608 od Klíčan tak, aby nedocházelo ke kolizi
dopravních proudů I/9 – II/608 ulice Pražská a II/608 od
Klíčan – I/D8 v ranních dopravních špičkách a průjezdu
II/608 Pražská – Klíčany proti I/9 –II/608 do Klíčan s II/608
od Klíčan na I/D8 ve špičkách večerních.
· Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné
projednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do
Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby.
Veřejné projednání se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných mikroklimatických
podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40° C). To vše bez
řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s
fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože
technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný
pořizovatel, že veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl
naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo
konání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán. Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným
rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1 ÚP, k
němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle §
52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z
pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj
nejširší veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného
zájmu z ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných
podmínek je potřeba zajistit skutečné veřejné projednání
návrhu ÚP, které neproběhlo.
Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné
projednání proběhlo. Dále žádám o zajištění nového,
řádného, veřejného projednání změny ÚP s tím, že pro
počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání
skutečného zákonného veřejného projednání.

· Připomínka nebyla akceptována.

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů předem veřejnou vyhláškou čj. 2074/18 ze dne 4. 7.
2018, vyvěšenou dne 9. 7. 2018, podle §
52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné
projednání nařídil pořizovatel na
čtvrtek dne 9. 8. 2018 podle § 22 stavebního zákona a zajistil při něm ve
spolupráci s projektantem, Ing. arch.
Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č.
1, a výklad VVURÚ jeho řešitelem, Dr.
Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve Společenském domě ve Veltěži, bylo zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy,
IČO 70883858,
Vyšehradská 2077/57,
128 00 Praha 2
(č. 106; D 16. 8. 2018;
čj. 2574/2018)

Připomínky k veřejnému projednání návrhu změny č. 1
ÚP Zdib
Dne 18.7. 2018 jsme obdrželi oznámení o veřejném projednám návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a VVURÚ podle § 52 odst.
1 stavebního zákona.
PŘIPOMÍNKY:
1. V textu odůvodnění změny je uvedeno, že v rámci Změny 1. Připomínka nebyla akceptována.
č. 1 ÚP Zdiby byly prověřeny enormní požadavky na zařaRozšiřování zastavitelných ploch je
zení nových rozvojových ploch do ÚP (zejména pro bydlenávrhem Změny č. 1 navrhováno
ní) a že výběr přijatelných záměrů a omezení jejich plošnépouze tam, kde je nebo bude zajištěna
ho rozsahu je v souladu s aktuálním stavem projektové příodpovídající veřejná doprava. Požapravy dopravní sítě a ekonomickými možnostmi obce. Přidavek na vyhodnocení dopadu zvýšepomínáme proto, že postupné zvýšení kapacity obytného
ných dopravních nároků na území hl.
území Zdib je podmíněno současným zajištěním odpovídam. Prahy z území obce Zdiby je
jící kvality příměstské autobusové dopravy a přijatelných
v kontextu zvýšených dopravních nápodmínek v pražských terminálech hromadné dopravy. Poroků z ostatních sídel neodůvodněné
žadujeme tedy do změny doplnit vyhodnocení dopadu zvýa bez reálných výsledků.
šených dopravních nároků na území hl. m. Prahy. Rozšiřování zastavitelných ploch pro novou obytnou zástavbu v
lokalitách, které nemají kvalitní obsluhu veřejnou dopravou, považujeme za nežádoucí z důvodu nárůstu nároků na
individuální automobilovou dopravu jejíž část nevhodně
zatíží dopravně přetíženou uliční síť hl. m. Prahy. Nároky
na nové rozvojové plochy pro novou obytnou zástavbu je
žádoucí z uvedeného důvodu redukovat.
2. Byli jsme informováni o záměru Středočeského kraje na
2. Připomínka nebyla akceptována.
budoucí prodloužení tramvajové tratě z Prahy na sever do
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
oblasti Zdib. Předmětem záměru je studie tramvajové trati
Zdib je záležitostí nadmístního význaKobylisy – Zdiby, jako součást Akce 189-16-00. Zlepšení
mu, která není vymezena v ZÚR Středopravní dostupnosti v okolí hl. m. Prahy (zprac. DIPRO,
dočeského kraje, a to ani v rámci její
spol.s.r.o., 3/2017). Tento záměr však není v návrhu změny 2. aktualizace. Zpráva o uplatňování
č. 1 nikterak zmíněn. Doporučujeme proto zohlednit územÚP Zdib neuvádí v pokynech pro
ní rezervu pro tento záměr v návrhu změny ÚP, aby v buzpracování návrhu Změny č. 1, které
doucnu nebylo toto tramvajové spojení v uvažované trase
jsou její součástí, žádný požadavek
týkající se tramvajové trati do Zdib.
znemožněno.
Pro informaci uvádíme, že k návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
Vymezení územní rezervy pro tramvajsme podávali připomínky do společného jednání dopisem čj.
jovou trať Praha-Kobylisy – Zdiby je
875/18 ze dne 8. 2. 2018. S výjimkou požadavku na znovu
předčasné a nedůvodné, zvláště když
vymezení koridoru Silničního okruhu kolem Prahy na území
bude trasovaná ve stávající ploše doobce Zdiby nebyly naše další připomínky vypořádány. Proto
pravní infrastruktury – silniční mající
je tímto uplatňujeme opětovně.
dostatečné prostorové parametry.

Město Odolena Voda,
IČO 00240559,
Dolní náměstí 14,
250 70 Odolena Voda
(č. 107; D 15. 8. 2018;
čj. 2501/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Podávám k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a
VVURÚ (dále jen změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
1. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „mi- 1. Připomínka byla akceptována.
nimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“
Podmínky využití plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení
pro plochu Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak,
jak bylo uvedeno v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společplošně rozsáhlá zastavitelné plochy
né jednání.
Z19, uvedené v kapitole Af „StanoveOdůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
ní podmínek pro využití ploch s rozosoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k prodílným způsobem využití“ textové
jektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu
části návrhu Změny č. 1 pro veřejné
změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu
projednání (07/2018) budou vráceny
Z19 min. 40 % zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 %
do stavu návrhu Změny č. 1 pro spozeleně. Stalo se tak nepochybně na základě výsledků projeklečné jednání (11/2017) – viz Pokyny
tové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě
(bod VP*1).
podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto
v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se
o nerovný přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na
procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených
min. 40 % zeleně pro zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro
obdobné areály. Případnou zeleň koncentrovat v jižní části
směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 % zeleně. Projektant nikterak
nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné areály“. Plochy OK
jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny netradičně jako
plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a
služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k
nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib zavazuje respektovat pro
veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění
2. aktualizace, vydané dne 26. dubna 2018, kde je uvedeno
v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a
vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce
bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na
vyšší koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v
přímém rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů
státní správy, a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní
památkové péče.
5. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy 5. Připomínka nebyla akceptována.
Z67, kde nejsou nastaveny základní podmínky prosZákladní podmínky prostorového ustorového uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je
pořádání a podmínky využití plochy
uvedeno v odůvodnění.
TI1 – technická infrastruktura – sběrOdůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
ný dvůr zastavitelné plochy Z67 starozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
novené kapitolou Af „Stanovení podTECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
mínek pro využití ploch s rozdílným
výměrou 1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití
způsobem využití“ textové části návrje uvedeno, že plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru
hu Změny č. 1 není třeba doplňovat.
odpadu v obci“, ale současně v popisu Vhodných a převJe zcela obvyklé, že se pro plochy
ládajících funkci připouští: „stavby a zařízení pro nakládání s
technické infrastruktury nestanovují
odpady – sběrný dvůr“, kde omezení jen na potřeby obce
žádné základní podmínky prostorovéchybí. Pozemek vymezený pro sběrný dvůr je obrovský a dle
ho uspořádání, protože ty se stanovukatastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na
jí až při umísťování konkrétního staveřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo možné jistit
vebního záměru v rámci územního říjakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a není tedy zení, při kterém musí být v jednotlimožné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená
vých případech reagováno na jeho
pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční účely
charakter a specifika, a tyto nelze
majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
paušalizovat regulativy v podrobnosti
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí,
měřítka ÚP 1 : 5000.
spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla
ve změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení pros-
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
torového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb
při respektování principů stanovených ve výrokové části
návrhu změny ÚP kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2.
Vodního hospodářství (minimalizovat rozsah zpevněných
ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně,
který by na horizontu kompenzoval vizuální dopady umístění
sběrného dvora a sousedních halových staveb.
6. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy 6. Připomínka nebyla akceptována.
Z67 jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Zastavitelná plocha Z67 byla na záOdůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
kladě stanovisek dotčených orgánů
ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy
rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
ochrany) a ochrany přírody a krajiny
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
(zásah do krajinného rázu) uplatněvýměrou 1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun
ných ke společnému jednání o návrhu
odpadu ročně a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný
Změny č. 1 upravena, a to, jak její výdvůr je nedůvodné. Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní
měra, tak i využití se zařazením této
půda spadající do ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona
plochy do veřejně prospěšných staveb
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zeměděltechnické infrastruktury WT8 – sběrskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v
ný dvůr. Tím byl jednoznačně deklapřípadech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
rován veřejný zájem na vytvoření této
veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek vymezený pro
plochy a pořizovatel toto řešení poplochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce
važuje za konečné.
Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr (podnikání
s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím rozlohou.
7. Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím 7. Připomínka nebyla akceptována.
Zprávou o uplatňování bylo požadose novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už
váno prověření možnosti úpravy etanení výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapipizace, kterou Projektant zpracoval
zace zachována v původním rozsahu.
v návrhu Změny č. 1 z 11/2017 pro
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v
společné jednání. Po vyhodnocení výobci Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v
sledků společného jednání podle § 51
ÚP Zdiby a vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního
odst. 1 stavebního zákona zajistil poprostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komuřizovatel pokyny SJ-III*1, SJ-III*2,
nikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce.
SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1
Výstavba v tzv. „červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybupřed veřejným projednání. Projektant
dováním nové obslužné komunikace (Nová Průběžná). Prozpracoval návrh Změny č. 1
voz na komunikaci v ulici Průběžná od schválení ÚP obce v
z 07/2018 pro veřejné projednání
roce 2006 významně narostl a vzhledem k tomu, že komua odůvodnil své řešení v textové části
nikace vede zastavěnou částí obce s objektem školy a školky,
odůvodnění návrhu Změny č. 1, zebylo by krajně nezodpovědné z hlediska dopadu na životní
jména pak v kapitole I „Komplexní
prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě zhoršovat.
zdůvodnění přijatého řešení“ a kapiDůvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a
tole L „Vyhodnocení splnění požak vybudování Nové Průběžné nedošlo.
davků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování a Pokynů do návrhu Změny č. 1
je výsledkem odborné činnosti Projektanta. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o námitce,
která se týká výsledku vysoce odborné
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1
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úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
Občanské sdružení Zdiby,
z.s.,
IČO 26542773,
Polní 164, 250 66 Zdiby
(č. 108; D 16. 8. 2018;
čj. 2570/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a
VVURÚ
Tímto podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona podáváme k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby (dále jen ,,ZÚP“) a
vyhodnocení jeho vliv na udržitelný rozvoj území (dále jen
„SEA“) tyto připomínky:
I. Připomínka č. 1
a) Označení
Plocha Z19 a všechny plochy „OK – občanské vybavení –
komerční zařízení plošně rozsáhlá“
b) Popis
1. PŘIPOMÍNKA:
1.1. Podle pokynu obce schváleného zastupitelstvem
obce dne 21. 12. 2016, usnesením č. 2/12/16, písm.
b) měla být ZÚP zpracována tak, aby: „bylo určeno
jasné nastavení % zastavěnosti, % zeleně s vymezením zastavěné plochy tak, že její součásti je plocha
zpevněná, jakož i výslovným stanovením požadavku
přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči okolní zástavbě“ (dále jen „Pokyn Obce“).
Regulativ uvedený v návrhu ZÚP ohledně ploch
„OK – občanské vybavení – komerční zařízení
plošně rozsáhlá, k nimž patří i plocha Z19, který
stanoví“ „maximální % zastavěni nadzemními
stavbami vzhledem k celkově ploše pozemku – 50
%“ (str. 19 výrokové textové části ZÚP) je s tímto
schváleným Pokynem Obce v přímém rozporu, jelikož v ZÚP mělo být naopak stanoveno, že plochy
zpevněné jsou součástí zastavěné plochy.
V rozporu s Pokynem Obce schváleným zastupitelstvem návrh ZÚP rovněž vůbec neupravuje požadavek přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči
okolní zástavbě.
Takový postup je v rozporu ustanovením § 50
odst. 1 stavebního zákona, podle kterého platí, že
pořizovatel pořídí pro obec návrh (změny) územního plánu na základě schváleného zadání, resp.
schválených pokynu.
Závěr: ZÚP je v tomto ohledu nezákonný, nelze
k němu přihlížet a musí byt zrušen nebo upraven
v souladu s Pokynem Obce.
1.2. Podle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
(dále jen „ZÚR SK“), textová část, účinná od 22. 2.
2012, je v kapitole 4.3. „Opatření pro předcházení,
snížení a kompenzaci možných vlivů na životni
prostředí“, bodě 191 písm. i) stanoveno: „ZÚR plochy a koridory dopravy a technické infrastruktury
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. “
Podle platného územního plánu obce Zdiby z r.
2006 k základnímu funkčnímu využití na plochách
„OK – občanské vybavení – komerční zařízení
plošně rozsáhlá“, patří umístění „výrobních a skla-

Připomínka č. 1 byla částečně akceptována.
Zpráva o uplatňování, jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny
č. 1, neobsahovala požadavek na vypuštění podmínek základního funkčního využití plochy OK – občanské vybavení –
komerční zařízení plošně rozsáhlá ani
na vypuštění zastavitelné plochy Z19
s využitím pro občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OKnávrh) a její vymezení jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná
půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č.
1 neobsahoval řešení těchto požadavků
Projektantem. Připomínku nelze akceptovat, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu
měněných částí a u zastavitelné plochy
Z19 se její statut v ÚP Zdib neměnil.
Připomínky, které podatel uplatnil, vycházejí z odlišných podkladů, než s kterými pracoval Projektant, a to s územně
analytickými podklady, doplňujícími
průzkumy a rozbory, s rozhodnutím Zastupitelstva obce o návrzích na pořízení
Změny č. 1 a se Zprávou o uplatňování.
Po společném jednání návrhu Změny č.
1 pak Projektant pracuje s Pokyny pro
úpravu návrhu Změny č. 1 po společném jednání zpracované pořizovatelem
ve spolupráci s určeným zastupitelem.
Podmínky využití plochy OK – občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá zastavitelné plochy Z19, uvedené v kapitole Af „Stanovení podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ textové části návrhu Změny č. 1
pro veřejné projednání (07/2018) budou vráceny do stavu návrhu Změny č.
1 pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení
plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19
kapitolou Af „Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu Změny č. 1
není třeba zpřesňovat, k tomuto účelu,
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dových ploch (i nadmístního či regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti“, tj. na těchto plochách lze postavit logistický a průmyslový
areál ve smyslu bodu 191 písm. i) ZÚR.
Návrh ZÚP stanovující podmínku základního prostorového uspořádání: „minimální % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku – 20 %, „ (str. 19 výrokové textové části ZÚP) je tudíž v rozporu se
ZÚR SK. Toto ustanovení je tak v rozporu s ustanovením § 36 odst. 5 stavebního zákona, podle kterého platí, že zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Závěr: Návrh ZÚP je v tomto ohledu nezákonný,
nelze k němu přihlížet, musí byt zrušen nebo
upraven v souladu se ZÚR SK.
1.3. Logistická centra jako plochy kombinované dopravy se podle § 9 odst. 2 písm. e) vyhlášky 501/2006
Sb., o'obecných požadavcích na využívání území, v
platném znění, řadí mezi plochy dopravní infrastruktury. Podle odst. 7 této vyhlášky platí, že „Logistická centra jako plochy kombinované dopravy
zahrnují zpravidla pozemky zařízení a staveb terminálů kombinované dopravy a pozemky pro související výrobu a skladování.“
Skladovací plochy by měly být v územním plánu
obce Zdiby správně zařazeny mezi plochy dopravní infastruktury a odpovídajícím způsobem nastaveny v souladu se ZÚR SK tak, aby na nich byl vymezen požadavek min, 40% zeleně a rovněž odpovídajícím způsobem posouzeny.
Zařazení ploch skladování mezi plochy „OK - občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“ v současném územním plánu obce Zdiby z r.
2006 je v rozporu s ustanovením této vyhlášky a
v rozpor s požadavky ZÚR SK.
Závěr: Územní plán obce Zdiby z r. 2006 je v
tomto ohledu v rozporu s ustanovením vyhlášky
a v ZÚP by měl být upraven v souladu s vyhláškou a se ZÚR SK.
1.4. Procento zeleně pro plochu Z19 bylo v původní
verzi návrhu ZÚP pro společné jednání vymezeno
ve výši minimálně 40 % zeleně. V ZÚP nicméně
došlo k jeho snížení na 20%, přičemž z odůvodnění
návrhu ZÚP (str. 101 výrokové textové části ZÚP)
plyne, že ke snížení ze 40 % na 20 % došlo na základě požadavku obce Zdiby, podle nějž „Navržených min. 40 % zeleně pro zastavitelnou plochu
Z19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály.“
K úpravě teda došlo na základě požadavku obce
Zdiby po společném jednání, a to aniž by došlo k
řádnému schválení tohoto požadavku zastupitelstvem. Takový postup je v rozporu ustanovením § 50
odst. 1 stavebního zákona, podle kterého platí, že
pořizovatel pořídí pro obec návrh (změny) územního plánu na základě schváleného zadání, resp.
schválených pokynů.
Pokud tedy pokyn na sníženi koeficientu zeleně
na 20% vydal zástupce obce bez schválení zastupitelstva, je to v rozporu se zákonem a takovým
pokynem se nelze při zpracování návrhu změny

mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž
zpracování je pro zastavitelnou plochu
Z19 stanoveno kapitolou Ak „Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení
podmínek pro její pořízení a přiměřené
lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti“
textové části návrhu Změny č. 1, jako
územně plánovací podklad pro rozhodování o změnách v území. Před zpracováním ÚS ÚS1 musí pořizovatel v zadání ÚS určit její obsah, rozsah, cíle a
účel podle § 30 odst. 2 stavebního zákona na základě podmínek pro její pořízení, které jsou pouze rámcové a usměrňující, nejsou však zadáním ÚS.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018,
bylo zpracováno autorizovanou osobou
podle požadavků orgánu posuzování
vlivů na životní prostředí, Krajského
úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o
uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze
dne 14. 1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1,
čj. 154657/2017/KUSK ze dne 7. 2.
2018, které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o specifickou
dokumentaci, zpracovanou autorizovanou osobou podle zákona č. 100/2001.,
která není součástí návrhu Změny č. 1,
jejíž úplnost a správnost posuzuje k tomu příslušný orgán. Zastavitelná plocha Z19 byla ve VVURÚ vyhodnocena
v souladu s požadavky orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, které
uvedl ve svém stanovisku k návrhu
Zprávy čj. 164379/2015/KUSK ze dne
14. 1. 2016 a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018.
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ÚP vůbec řídit.
Závěr: Návrh ZÚP je v tomto ohledu nezákonný
a nelze k němu přihlížet a musí byt zrušen.
1.5. Stanoviska dotčených orgánů státní správy se vztahují k jinému znění ZÚP než nyní předkládán, konkrétně s vztahují k navržené úpravě podle které mělo být na ploše Z19 minimálně 40 % plochy stanoveno pro zeleň a byl přesně definován pojem zeleň
(vysoká i nízká, při západní a jižní hranici zejména
s izolační funkcí, za zeleň nebude považována
zpevňovací zatravňovací dlažba). Neexistuje žádný
důvod, proč by dotčené orgány svůj názor na tuto
problematiku měnily a souhlasily s nižším podílem
zeleně a vypuštěním její bližší definice, jak je v nyní předkládané verzi ZÚP, když navíc tento požadavek vychází ze ZÚR SK. Dotčené orgány jsou totiž
podle § 4 odst. 4 věty první stavebního zákona svými předchozími stanovisky vázány.
Dotčené orgány se tudíž neměly možnost vyjádřit
k současnému návrh ZÚP, který přináší výrazné
změny a stanoviska dotčených orgánů nezohledňuje. Takový postup považujeme za hrubé porušení procesního postupu pořizování ZÚP a tudíž
za nezákonný.
Závěr: V ZÚP je potřeba odpovídajícím způsobem zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy nebo, vzhledem na zásadní změny
oproti předložené verzi, zpracovat nový návrh
ZÚP a vyžádat si nové stanoviska dotčených orgánů státní správa a dotčených osob, resp. zajistit soulad se stanovisky dotčených orgánů v dohodovacím řízení.
1.6. Využití plochy Z19 je podle ZÚP podmíněno zpracováním územní studie ÚS1 (str. 27 výrokové textové části ZÚP). Lhůta pro pořízení územní studie a
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je 72 měsíců od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává ZÚP.
Z důvodu velkého plošného rozsahu plochy Z1-9 a
jejího umístění ve vyvýšené poloze vzhledem k historickému jádru obce Zdiby s několika památkově
chráněnými objekty a hřbitovem, kdy je třeba v
rámci studie ověřit prostorové vztahy a vazby včetně měřítka zástavby a jejího uplatnění v dálkových
pohledech. Dalším důvodem pro zpracování územní studie je nutnost řešení odpovídajícího dopravního napojení pro obsluhu plochy se zohledněním dopravní kostry obce Zdiby a nadřazené silniční sítě a
dále řešení zejména izolační zeleně v rámci plochy
Z19 (str. 65-66 výrokové textové části ZÚP).
Podle ZÚR SK obec Zdiby spadá do rozvojové oblasti republikové úrovně OB1, pro kterou jsou stanoveny určité zásady, konkrétně „rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, silnice nadřazené sítě a na letiště, zejména
na plochy brownfields„rozvíjet retenční schopnost
krajiny„respektoval cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami“, „při umisťování staveb a
zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného
rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a
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2.

negativní dopady eliminovat". Tato zásada nebyla
ve vztahu k ploše Z19 a pro plochy OK – občanské
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ dodržena. K naplnění této zásady je potřeba řádně a
kvalitně před přijetím ZÚP zpracovat územní studii
a posouzení SEA.
Není žádný důvod, proč by územní studie ÚS1 měla být zpracována až po přijetí ZÚP, studie by měla
být zpracována ještě před přijetím ZÚP.
Navíc, vzhledem k tomu, že ohledně plochy Z19
nebylo nikdy zpracováno vyhodnocení vlivu využití
plochy na udržitelný rozvoj území (SEA), mělo by
toto být začleněno do územní studie SEA, tak aby
byly naplněny požadavky vyslovené v Pokynu Obce schváleném zastupitelstvem.
Rovněž se samotného odůvodnění návrhu ZÚP
plyne, že smyslem doplnění uvedených regulací
plochy Z19 má být nepřipuštění vzniku objemově nevhodného využití funkční této plochy OK
do budoucna. Jak je argumentováno výše, tento
záměr ZÚP zjevně nebyl naplněn, naopak, ke
zpracování ZÚP došlo k několika porušením zákona, které jeho platné přijetí ohrožují. Domníváme se, že bez řádného odborného zpracování
ZÚP na základě předchozího zpracování územní
studie ÚS1 k ZUP a vyhodnocení SEA plochy
Z19 ani naplněn být nemůže.
Závěr: K naplnění účelu zákona při zpracování
územního plánu je potřeba zpracovat chybějící
odbornou územní studii ÚS1 s detailním posouzením využití území dle ZÚR SK a posouzení
SEA ohledně plochy Z19 před přijetím ZÚP a v
ZÚP je následně odpovídajícím způsobem zohlednit.
POŽADAVEK:
2.1. U plochy Z19 a u všech ostatních ploch „OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ požadujeme:
2.1.1. V souladu s odůvodněnými připomínkami
1.1., 1.4., 1.5. a 1.6. výše Požadujeme u plochy Z19 změnit funkční využití této plochy
z „OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ na funkční plochu
„NZ – plocha zemědělská – orná půda“
A ZÁROVEŇ
2.1.2. V souladu s odůvodněnou připomínkou 1.2.
a 1.3. výše požadujeme u ostatních ploch
„OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ zúžit jejich přípustné
funkční využití tak, že z nich budou zcela
vypuštěny plochy výrobní a skladové, plochy ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.) a
prodejních skladů.
2.2. V případě, že změna funkčního využití plochy Z19
na NZ – plocha zemědělská – orná půda nebude
možná, a zároveň její nemožnost bude řádně a přesvědčivě zdůvodněna, požadujeme, alternativně:
2.2.1. V souladu s odůvodněnou připomínkou 1.2.
a 1.3. výše, u všech ploch „OK – občanské
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ zúžit jejich přípustné funkční využití
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tak, že z nich budou zcela vypuštěny plochy
výrobní a skladové, plochy ke skladování a
spediční činnosti, k nerušící k nerušící výrobě (technologické parky, ap.) a prodejních
skladů;
A ZÁROVEŇ
2.2.2. Pro plochu Z19 stanovit v souladu s odůvodněnými připomínkami 1.1., 1.4., 1.5. a
1.6. výše následující základní podmínky
prostorového uspořádání:
VYPOUŠTÍ SE:
· maximální % zastavěných ploch vzhledem
k celkové ploše pozemku – 50 %;
DOPLŇUJE SE:
· maximální % zastavění vzhledem k celkové ploše pozemku – 50 %; a to včetně
ploch zpevněných;
· minimální % zeleně vzhledem k celkové
ploše pozemku - 40 %, a to přednostně vysoké zeleně; zeleň v rámci plochy Z19 situovat zejména podél jižní a západní hranice plochy (zeleň koncentrovat směrem k
přilehlým obytným částem a areálu
kostela), přičemž se nezapočítávají zatravňovací dlaždice, popínavá zeleň ani zelené
plochy na střeše staveb nebo jiná podobná
výsadba, která ve skutečnosti nezabírá žádnou plochu pozemku a neplní tak ochrannou a izolační funkci;
· zástavba musí mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě; výstavba musí
respektovat charakter zástavby v navazujícím území směrem do centra obce, a to jak
se shodným, tak rozdílným způsobem využití, zejména výstavba nesmí narušit siluetu sídla, která je vytvářena historickým
jádrem obce, které tvoří zámek a kostel a
obytnou zástavbou v navazujícím území
obce. U staveb komerčního typu musí být
hmotově tyto menší nebo srovnatelné s budovami stejného typu a využití, které podél
místní komunikace II/608 na ul. Pražská
již v dané oblasti existují a jsou ve vizuálním kontaktu s historickými objekty, a které jsou výškově odstupňovány, kdy směrem ke stávající zástavbě se jejich výška
snižuje;
· stavby umísťované na tuto plochu musí být
zcela pohledově vysokou zelení odděleny
od areálu Zdibského zámku a kostela Povýšení sv. Kříže, a to především celoročně
zelenými dřevinami, které zajistí ochrannou a izolační funkci ve všech ročních obdobích.
2.3. V souladu s připomínkou 1.5. požadujeme, aby
pořizovatel podle ustanovení § 51 odst. 3 stavebního zákona posoudil změnu jako zásadní a pořídil
nový návrh ZÚP k novému projednání. Nedošlo-li
by ani po opakovaném projednání odlišných stanovisek ke shodě, je podle našeho názoru úprava pořizovatele v předložené verzi ZÚP v rozporu se stanovisky dotčených orgánů a jako taková má být po-
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3.

souzena jako rozpor a řešena podle § 4 odst. 8 stavebního zákona, tzn. rozpor by musely posoudit a
projednat příslušná ministerstva v tzv. dohodovacím řízení. Pokud by nebyl rozpor vyřešen ani dohodou ministerstev, rozhodla by o něm s konečnou
platností vláda.
2.4. V souladu s připomínkou 1.6. požadujeme rovněž
doplnit vyhodnocení vlivů plochy Z19 na životní
prostředí do vyhodnocení SEA tak, aby se na základě tohoto vyhodnocení zpřesnil zejména požadavek
na „přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ v souladu s Pokynem Obce schváleným zastupitelstvem, konkretizovaly se podmínky zpracování
územní studie ÚS1 a v souladu se ZÚR SK.
DALŠÍ ODŮVODNĚNÍ:
3.1. Plocha Z19 je jednou z největších zastavitelných
ploch v obci Zdiby, která se nachází v blízkosti
obytné zástavby a kulturních nemovitých památek,
navíc na horizontu obce a v místě, kde došlo v posledních letech k výrazné změně podmínek a
zátěže, která s ohledem na blízkost rodinných domů vyžaduje prověření a vhodnou regulaci této zastavitelné plochy. Regulace výstavby, odpovídající
současné dopravní i celkové imisní a hlukové zátěži daného místa je pro obyvatele obce Zdiby zcela
zásadní a nezbytná.
Navržené podmínky využití plochy Z19 v ZÚP
vznik objemově nevhodného využití této plochy
nejen umožňují, ale prokazatelně mu vychází
vstříc. Navíc, jak je prokázáno v bodech 1.1. až
1.3. Připomínky 1 výše, bylo určení podmínek zastavění jak plochy Z19 a tak ploch „OK – občanské
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“
provedeno v ZÚP v rozporu se zákonem
3.2. V bodě 2.1.1. požadujeme, aby byla plocha Z19
změněna z funkční plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá na funkční
plochu NZ – plocha zemědělská – orná půda, přičemž doplňujeme další odůvodnění připomínky:
3.2.1. Na ploše Zl9 nachází vysoce bonitní půda
spadající do ochrany I. třídy zemědělského půdního fondu (dále jen ,,ZPF“). Před
vydáním územního plánu obce Zdiby z roku
2006 byl sice vydán souhlas k odnětí půdy
ze ZPF, avšak tento souhlas byl výlučně
podkladem územního rozhodnutí pro stavbu
„Areál Mazda – Zdiby“. Jestliže by byla
uskutečněna výstavba areálu dle tohoto
územního rozhodnutí, platil by nadále již
vydaný souhlas s odnětím půdy ze ZPF pro
tuto konkrétní stavbu a změna č. 1 územního
plánu by nemohla mít zpěvně na tento projekt vliv, jak výkonný pořizovatel správně
konstatuje na str. 103 odůvodnění návrhu
ZÚP. Stejně tak ale naopak platí, že pro
jakékoliv jiné záměry je třeba prověřit
podmínky odnětí půdy ze ZPF znova, a to
i v rámci pořizování aktuální změny ÚP
Zdiby.
3.2.2. Změna funkčního využití plochy Z19 je žádoucí i z toho důvodu, aby nedošlo k porušení § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
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ochraně zemědělského půdního fondu, kde
je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II.
třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
3.2.3. Vymezení funkční plochy OK – občanské
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá je pro plochu Z19 zcela nevhodné především také z důvodu blízkosti obytné zástavby (proti výstavbě logistického centra bylo
nasbíráno okolo 9,5 tis. podpisů občanů) a
kulturně-historického jádra obce, jak se uvádí ve stanovisku Městského úřadu Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové
péče: „Ačkoliv zastáváme názor, že stanovená funkce občanského vybavení – komerční
zařízení plošně rozsáhlá, na ploše Z19 je řešena nevhodně a necitlivě, s hledem na její
umístění v blízkosti historického jádra obce,
rovněž v blízkosti kulturních památek, Zdibského zámku a kostela Povýšení sv. Kříže“.
3.2.4. Změnou plochy Z19 na NZ – plocha zemědělská – orná půda by proto došlo k vyřešení výše uvedených problémů a ukončení
dlouholetých sporů.
3.2.5. Rovněž, s ohledem na výrazné změny v
charakteru území, které nastaly v daném
místě od roku 2006, kdy bylo vydáno původní územní rozhodnutí, a s ohledem na
změnu legislativy, ke které v mezidobí
došlo, je z pohledu veřejného zájmu spravedlivé a žádoucí, aby v případě jakéhokoliv záměru na této ploše bylo znovu provedeno řádné a plnohodnotné posouzení
odnětí této půdy ze ZPF.
3.3. V bodě 2.2.2 navrhujeme pro plochu Z19 stanovit základní podmínky prostorového uspořádání,
přičemž doplňujeme další odůvodnění připomínky:
3.3.1. Jak je uvedeno v připomínkách 1.1., 1.3.,
1.4. a 1.5. výše, základní podmínky využili
plochy Z19 v ZÚP v rozporu se zákonem
nejsou v souladu s Pokynem Obce schváleným zastupitelstvem (blíže definovat plochy
zeleně a výslovně definovat požadavek přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči
okolní zástavbě), v souladu s požadavky na
využití území dle ZÚR, ani v souladu s vyjádřením dotčených orgánů.
3.3.2. Upozorňujeme na stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí jako orgánu ochrany ovzduší, podle nějž ,,Oproti původnímu ÚP je zejména u
plochy Z19, s ohledem na přilehlou obytnou
zástavbu, upřesněn regulativ – maximální
zastavění nadzemními stavbami vzhledem k
celkové ploše pozemku na 50 %. Dále je 40
% plochy stanoveno pro zeleň, kdy je přesně
definován pojem zeleň (vysoká i nízká, při
západní a jižní hranici zejména s izolační
funkcí, za zeleň nebude považována zpevňo-
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vací zatravňovací dlažba). Celá oblast Zdib
a okolí je opakovaně uvedena mezi OZKO z
důvodů překračování imisního limitu pro
benzo(a)pvren 1,08 ng/m3 (limit 1 ng/m3 ),
36. nejvyšší 24hodinová koncentrace PM 10
46,2 pg/m3 (limit 50 pg/m3 ). Vzhledem k
uvedeným skutečnostem s výše uvedenou
změnou (upřesnění regulativu ohledně podílu a charakteru zeleně), s ohledem na stávající imisní situaci a blízkost obytné zástavy,
souhlasíme. “ Z uvedené citace jednoznačně
vyplývá, že citované stanovisko orgánu
ochrany ovzduší bylo vydáno jako souhlasné zejména s ohledem na stanovené minimální procento zeleně 40 % a k bližší definici zeleně, která však v návrhu ZÚP již není
uvedena.
3.3.3. Ze stejného předpokladu vychází i souhlasné stanovisko Městského úřadu Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav, odboru stavebního
úřadu, územního plánování a památkové péče, ve kterém bylo uvedeno, že „Z hlediska
státní památkové péče souhlasíme se stanovenými podmínkami prostorového uspořádání plochy ozn. Z19, především s minimálně 40 % zeleně a její situování při jižní a západní hranici plochy. Ačkoliv zastáváme názor, že stanovená funkce občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, na
ploše Z19 je řešena nevhodně a necitlivě, s
ohledem na její umístění v blízkosti historického jádra obce, rovněž v blízkosti kulturních památek, Zdibského zámku a kostela
Povýšení sv. Kříže.“.
II. Připomínka č. 2
a) Označení
Plocha Z67
b) Popis
1. PŘIPOMÍNKA:
1.1. Půdu I. třídy bonity lze v souladu s § 4 odst. 3 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, odejmout ze ZPF
pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. O to
víc to platí, pokud se jedná o závěr velmi rozměrný
až 1,6557 ha, půd I. třídy bonity ZPF.
Tato převaha veřejného zájmu nebyla pořizovatelem ZÚP nijak prokázána. Plocha záboru byla
sice po uplatnění stanovisek dotčených orgánů
snížena, nicméně veřejný zájem samotný nebyl
nijak prokázán, což je v rozporu se zákonem.
Zábor nemá především opodstatnění za situace, kdy
v ÚP nejsou využity rozsáhlé zastavitelné plochy –
plochy občanského vybavení cca 27,8 ha; plochy
pro bydlení cca 41 ha. Základní složky obecních
služeb lze umístit na těchto nevyužitých plochách.
Plochy navrácené do ZPF nelze považovat za reciproční náhradu, jedná se (až na výjimku lokality
ZPF4 o výměře 0,812 ha) o lokality dopravní infrastruktury – silniční okruh kolem Prahy – R1, které
lze považovat za stavby ve veřejném zájmu.
Závěr: Jelikož nebyl prokázán veřejný zájem zá-

Připomínka č. 2 nebyla akceptována.
Zastavitelná plocha Z67 byla na základě stanovisek dotčených orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy ochrany) a
ochrany přírody a krajiny (zásah do
krajinného rázu) uplatněných ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1
upravena, a to, jak její výměra, tak i využití se zařazením této plochy do veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury WT8 – sběrný dvůr. Tím byl
jednoznačně deklarován veřejný zájem
na vytvoření této plochy a pořizovatel
toto řešení považuje za konečné. Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 –
technická infrastruktura – sběrný dvůr
zastavitelné plochy Z67 stanovené kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ textové části návrhu Změny č. 1
není třeba doplňovat. Je zcela obvyklé,
že se pro plochy technické infrastruktury nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty se
stanovují až při umísťování konkrétního
stavebního záměru v rámci územního řízení, při kterém musí být v jednotlivých
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boru půdy I. třídy bonity, je ZÚP je v tomto
ohledu nezákonný, nelze k němu přihlížet a musí
byt zrušen.
1.2. Veřejný zájem na užívání plochy Z67 jako sběrného dvora pro potřeby obce zpochybňuje rovněž deklarovaný účel užití. Argumentace obce uvedena
žádosti o změnu stanoviska orgánu ochrany ovzduší ZPF o tom, že potřebuje pro vlastní potřeby, tj.
pro likvidaci odpadu obce plochu až 1,6557 ha, za
situace, kdy se ročně v obci vyprodukuje cca 10 tun
odpadu za rok, sběrný dvůr v obci Zdiby se v současné době nachází v k. ú. Zdiby na pozemku parc.
č. 374/5, který má výměru 2.402 m2, avšak fakticky
použitá plocha pro sběrný dvůr činí max. do 1.000
m2, takový veřejný zájem rozhodně neprokazuje.
Tak radikální navýšení plochy sběrného dvora nebylo obcí nijak zdůvodněno. Navíc, za situace, kdy
likvidaci odpadu lze zajistit ve spolupráci s vedlejší
obcí Klecany, která na základě získaných dotací
buduje kapacitní sběrný dvůr, ve vztahu k němuž
byla vedením města Klecany deklarována event.
možnost využití i pro okolní obce. Navíc, sběrný
dvůr obce Klecany je umístěn pro většinu obyvatel
obce ve stejné vzdálenosti od jejich bydliště jako
plocha Z67.
Dále, nebyla vůbec prokázána ani hospodárnost takového opatření oproti využití sběrného dvora v
Klecanech. Plocha Z67 není ve vlastnictví obce,
bude-li ji chtít využívat pro sběrný dvůr, bude si
obec muset plochu pronajmout, takže je otázka,
jestli k takovému opatření někdy ze strany obce vůbec dojde.
Závěr: Jelikož nebyla prokázána skutečná potřebnost umístění sběrného dvora a hospodárnost takového opatření, což indikuje nenaplněni
požadavku na prokázáni veřejného zájmu, měla
by být ZÚP navržená změna ohledně plochy Z67
zcela vypuštěna.
1.3. Žádný veřejný zájem naproti tomu nemůže odůvodňovat další určení plochy Z67 nad rámec nakládání
s odpady výhradně jen pro potřeby obce Zdiby, jelikož ZÚP připouští: „stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, které nijak nejsou
omezeny pouze pro potřeby obce. Takové nastavení jednoznačně neomezuje využití plochy Z67 tak,
aby byla skutečně zajištěna možnost využití této
plochy pouze pro odpady produkované na území
obce Zdiby, ale naopak připouští do budoucna významné riziko možnosti provozování i jiné „stavby a zařízení pro nakládání s odpady, kterými
může být např. spalovna odpadů, mezideponie
odpadů apod.
Výše uvedené rizikové nastavení funkčního využití
plochy Z67 je navíc umocněno stanovením
,,Zvláštních podmínek“ – tj. přípustnosti staveb
prakticky bez jakéhokoliv jejich výškového a plošného omezení, neboť jak je uvedeno: „koeficient
zastavění – bude řešeno individuálně „ výšková
hladina zástavby – bude řešeno individuálně“.
Takové nastavení funkčního využití i regulativů
je v přímém rozporu s veřejným zájmem obyvatel obce Zdiby na zdravé životní prostředí a po-

případech reagováno na jeho charakter
a specifika, a tyto nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 :
5000. Vyhodnocení vlivů návrhu změny
č. 1 na udržitelný rozvoj území
(VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění
z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků orgánu
posuzování vlivů na životní prostředí,
Krajského úřadu Středočeského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu
Zprávy o uplatňování,
čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
2016, a ve stanovisku ke společnému
jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem k posouzení koncepce podle § 10g zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o specifickou
dokumentaci, zpracovanou autorizovanou osobou podle zákona č. 100/2001.,
která není součástí návrhu Změny č. 1,
jejíž úplnost a správnost posuzuje k tomu příslušný orgán.
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hodu bydlení, a do budoucna bude zdrojem možných hrozeb další zátěže této, již nyní nadlimitně
zatížené, oblasti Zdib.
Závěr: Jelikož nastaveni funkčního využili plochy bez stanovení koeficientu zastavění a výškové hladiny je v rozporu s veřejným zájmem, mělo by být ze ZÚP vypuštěno.
1.4. Vyhodnocení SEA k upravenému návrhu změny č.
1 ÚP Zdib popisuje (str. 70) Z67 jako plochu, jejíž
funkční využití je „OM – občanské vybavení komerční zařízení malá a střední“, a nereflektuje fakt,
že došlo ke změně ve funkčním využití na plochu
TI1 - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA –
SBĚRNÝ DVŮR.
Vyhodnocení SEA dále nijak nevyhodnotilo, zda
návrh sběrného dvora vychází z předpokládaného
množství vyprodukovaných odpadů v obci, nenavrhuje a nehodnotí rizika kontaminace okolních půd
a nehodnotí absenci eliminačních a kompenzačních opatření, ke zmírnění nevyhnutelných vlivů
na krajinný ráz (např. výsadba izolační vysoké zeleně).
Pokud by měl být sběrný dvůr umístěn na celé rozloze pozemku, muselo by dojít k zpěvném rozsáhlých ploch se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Vyhodnocení SEA se nezabývá absencí regulativů na uvedené ploše a bez dalšího konstatuje, že
„z hlediska vlivů na ZPF se tento zábor jeví jako
účelný“. Z těchto důvodů je vyhodnocení SEA zcela nedostatečné a je potřeba jej v tomto ohledu doplnit.
Závěr: Vyhodnocení SEA je nedostatečné a nelze
k němu pro posouzení věci přihlížet, ledaže by
bylo zpracováno znovu.
2. POŽADAVEK:
2.1. U plochy Z67 požadujeme v souladu s odůvodněnými připomínkami 1.1. až 1.5. výše ponechání
plochy Z67 v režimu „NZ – plocha zemědělská –
orná půda“.
III. Připomínka č. 3
a) Označení
Plocha Z18, DS II/608
b) popis
1. PŘIPOMÍNKA:
1.1. V návrhu ZÚP není v rozporu se zájmy Středočeského kraje a jeho krajského úřadu, obce Zdiby a
přilehlých obcí a v neposlední řadě hl. m. Prahy zanesena a jakkoli zohledněna dlouhodobě deklarovaná a plánovaná veřejně prospěšná stavba tramvajové linky, která může ovlivnit využití plochy Z18
(potažmo i Z19); změna OM na OK u plochy Z18
není pak jakkoli řádně zdůvodněna. Nebyl rovněž
vypořádán požadavek Institutu plánování a rozvoje
hl. m. Prahy ve věci budoucí tramvajové trati a její
zohlednění v ÚP (viz přip. 33 bod 3) Vyhodnocení
vypořádání připomínek ZÚP.
ZÚP nezahrnuje ani jakkoli nezohledňuje budoucí
veřejně prospěšnou stavbu, kterou nová tramvajová
trať bezesporu je. Podmínkou realizace je právě její
zanesení do územního plánu obcí, kterými daná
trať bude procházet. Jedná se o veřejně prospěšnou
stavbu, která pomůže k výraznému celkovému

Připomínka č. 3 nebyla akceptována.
Tramvajová trať z Prahy-Kobylis do
Zdib je záležitostí nadmístního
významu, která není vymezena v ZÚR
Středočeského kraje, a to ani v rámci
její 2. aktualizace. Zpráva o uplatňování ÚP Zdib neuvádí v pokynech pro
zpracování návrhu Změny č. 1, které
jsou její součástí, žádný požadavek týkající se tramvajové trati do Zdib. Vymezení územní rezervy pro tramvajovou
trať Praha-Kobylisy – Zdiby je předčasné a nedůvodné, zvláště když bude trasovaná ve stávající ploše dopravní infrastruktury – silniční mající dostatečné
prostorové parametry.
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zklidnění automobilové dopravy a preferenci veřejné hromadné dopravy, jež je v místě tak znečištěném a dopravně zatíženém více než žádoucí. Situace je s ohledem na možnost parkování vozidel obyvatel Středočeského kraje na území hl. m. Prahy a v
jeho okrajových městských částech kritická a bude
se velmi pravděpodobně nadále jen zhoršovat, neboť vytěsnění automobilové dopravy z hlavního
města Prahy je dlouhodobým cílem. Zavedení tramvajové tratě a vybudování záchytného parkovištěm
tak zcela jednoznačně bylo veřejnosti prospěšné.
Zanesení tramvajové trati do územního plánu by
mělo být provedeno na znamení zájmu tuto problematiku skutečně řešit a nejen ji pouze obecně a bez
realizace dalších kroku proklamovat.
K projektu tramvajové trati opakovaně uvádíme a
důrazně upozorňujeme na ze strany odpovědných
osob doposud opomíjený fakt, že existuje zpracovaný a Krajskému úřadu Středočeského kraje předaný projekt tramvaje, a že tento není změnou
územního plánu ani jeho zpracovatelem či pořizovatelem s tímto Krajským úřadem Středočeského
kraje zjevně koordinován.
Závěr: Tím, že by navrhovaná změna územního
plánu byla přijata bez vymezení tramvajové tratě, dojde k faktickému znemožnění realizace záměru Středočeského kraje směřujícího mimo jiné k zajištění dopravní obslužnosti a ochraně
obyvatel dotčených obcí před emisním zatížením.
2. POŽADAVEK:
2.1. Požadujeme ZÚP aktualizovat podle posledních informací pořizovatele a zakreslit navrhované vedení
tramvajové tratě z Kobylis přes Zdiby coby stavbu
veřejně prospěšnou, a to včetně případné vozovny,
smyčky a záchytného parkoviště. Navrhujeme neupravovat funkční využití plochy Z18 dříve, než
bude zřejmé, jaké požadavky ze stavby tramvajové
linky na plochu Z18 vyplývají.
IV. Připomínka č. 4
a) Označení
Veřejné projednání
b) Popis
1. PŘIPOMÍNKA:
1.1. Dne 9. 8. 2018 se mělo uskutečnit ve Společenském domě ve Veltěži (Průběžná 114, Zdiby), od
16:00 hodin veřejné projednání návrhu změny ÚP
a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání však vůbec neproběhlo, jelikož pořizovatel reprezentovaný starostou obce J.
Tvrdým a výkonný pořizovatele reprezentovaný
Ing. Vichem veřejná projednání ukončili bez toho,
aby byly splněny požadavky zákona na jeho projednání, tj. bez toho, aby byl v souladu s ustanovením
§ 22 odst. 4 stavebního zajištěn jakýkoliv výklad
územně plánovací dokumentace.
Pořizovatel ZÚP nezajistil dostatečně kapacitní,
technicky připravené, hygienické a důstojné
podmínky pro konání veřejného projednání návrhu ZÚP a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný
rozvoj SEA.
Lidé byli nuceni stát v místnosti těsně vedle sebe,
někteří se do místnosti nevešli a museli stát na

Připomínka č. 4 nebyla akceptována.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 a VVURÚ doručil pořizovatel 15 dnů předem veřejnou vyhláškou čj. 2074/18 ze dne 4. 7.
2018, vyvěšenou dne 9. 7. 2018, podle §
52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné
projednání nařídil pořizovatel na
čtvrtek dne 9. 8. 2018 podle § 22 stavebního zákona a zajistil při něm ve
spolupráci s projektantem, Ing. arch.
Jiřím Plašilem, výklad návrhu Změny č.
1, a výklad VVURÚ jeho řešitelem, Dr.
Ing. Romanem Kovářem. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 se uskutečnilo ve Společenském domě ve Veltěži, bylo zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona stanovena
lhůta do 16. 8. 2018.
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chodbě, přičemž všichni byli nuceni snášel nesnesitelné klimatické podmínky (teplota v místnosti byla
okolo 40 stupňů C). Vzhledem k počtu vznesených
připomínek muselo být přitom pořizovateli zřejmé,
že projednávání bude trvat v délce několika hodin.
Pořizovatel tak vystavil několik desítek lidí ohrožení jejich zdraví.
Připravení mluvčí neměli k dispozici žádné mikrofony. Již při prvních větách u kterých i zůstalo, nebylo vůbec slyšel, co osoby sedící za stolečky říkaly, z čehož lze logicky dovodit, že lidé, kteří se do
místnosti nevešli, nemohli rovněž slyšet vůbec nic.
Slyšet byl pouze blíže veřejnosti stojící starosta J.
Tvrdý, jehož vyjádření se týkala téměř výlučně odmítání požadavku veřejnosti na přeložení veřejného
projednání na jiný termín do kapacitně, ozvučením
i teplotně hygienicky vyhovujících podmínek. Přestože technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že veřejné projednání
proběhlo.
Účelem veřejného projednání je aktivně podat
výklad a vysvětlení k předloženému návrhu
územního plánu, přičemž tento účel nebyl v konkrétním případě naplněn. Konání veřejného projednání nepochybně slouží i k vyloučení pochybností, k objasnění a vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V daném případě však prostor pro dotazy k projednávanému návrhu změny UP nebyl
vůbec dán.
Závěr: Veřejné projednání ZÚP neproběhlo v
souladu se zákonem, je potřeba jej opakovat.
1.2. Upozorňujeme, že spolu s procesním pochybením
neprojednání návrhu změny ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, došlo i k procesnímu pochybení neprojednání „dopracovaného vyhodnocení SEA s veřejností“, což je v přímém rozporu se stanoviskem krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „KÚSK”) ze dne 26. 3.
2018, č.j. 040771/2018/KUSK, kde KÚSK výslovně upozornil, že „stanovisko SEA vydá po projednání dopracovaného vyhodnocení SEA
s veřejností“ a dále upozornil na to, že neprojednáním koncepce posuzování vlivů na životní prostředí
by byla veřejnost krácena na svých právech a současně konstatoval, že „Vyhodnocení stanoviska
SEA by tak bylo v rozporu se zákonem, neboť dopracované vyhodnocení SEA by nebylo projednáno
s veřejností ani dotčenými orgány před vydáním
stanoviska SEA.“
Závěr: Veřejné projednání SEA neproběhlo v
souladu se zákonem, je potřeba jej opakovat.
2. POŽADAVEK:
2.1. Požadujeme Veřejné projednání ZÚP a SEA, po
řádném doplnění ZÚP a SEA s ohledem na výše
uvedené připomínky opakovat.
ZÁVĚR:
Připomínky k ZÚP poukazují rozpory ZÚP a jeho projednávání splatnými právními předpisy, prokazují případná
pochybení odpovědných osob a další závažné nedostatky,
kterými je potřeba se zabývat, a to i z důvodů předejití
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budoucího možného vyvozování případné odpovědnosti
jak v rovině občanskoprávní, tak i případně trestněprávní
jak volených orgánů, tak i jiných osob, a to i ve vztahu k
možným škodám, nesprávnému úřednímu postupu, plnění
povinností při správě cizího majetku, zneužití pravomoci
úřední osoby, poškozování cizích práv.
Obec Veliká Ves,
IČO 43750486,
Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves
(č. 109; D 15. 8. 2018;
čj. 2495/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Podávám k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a
VVURÚ (dále jen změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
1. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „mi- 1. Připomínka byla akceptována.
nimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“
Podmínky využití plochy OK – občanpro plochu Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak,
ské vybavení – komerční zařízení
jak bylo uvedeno v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společplošně rozsáhlá zastavitelné plochy
né jednání.
Z19, uvedené v kapitole Af „StanoveOdůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
ní podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k pročásti návrhu Změny č. 1 pro veřejné
jektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu
projednání (07/2018) budou vráceny
změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu
do stavu návrhu Změny č. 1 pro spoZ19 min. 40 % zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 %
zeleně. Stalo se tak nepochybně na základě výsledků projeklečné jednání (11/2017) – viz Pokyny
tové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě
(bod VP*1).
podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto
v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl
pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se
o nerovný přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na
procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených
min. 40 % zeleně pro zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro
obdobné areály. Případnou zeleň koncentrovat v jižní části
směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 % zeleně. Projektant nikterak
nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné areály“. Plochy OK
jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny netradičně jako
plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a
služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k
nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib zavazuje respektovat pro
veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění
2. aktualizace, vydané dne 26. dubna 2018, kde je uvedeno
v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a
vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce
bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na
vyšší koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v
přímém rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů
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Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
státní správy, a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní
památkové péče.
2. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nas2. Připomínka nebyla akceptována.
tavením regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro Základní podmínky prostorového usplochu Z19 a žádám jejich zpřesnění.
pořádání stanovené pro plochu OK –
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje
občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné ploregulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí
chy Z19 kapitolou Af „Stanovení
mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a propodmínek pro využití ploch s rozdíljektant shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k
ným způsobem využití“ textové části
blízkosti historického jádra obce jako legitimní. Požaduji
návrhu Změny č. 1 není třeba zpřestedy, aby byl tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při
ňovat, k tomuto účelu, mimo jiných,
interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně
bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování
vymezeno, jaký je v dané ploše přiměřený hmotový rozsah,
je pro zastavitelnou plochu Z19 staoptimálně např. omezení do 3000 m2 na budovu, což odnoveno kapitolou Ak, včetně podmípovídá stávající zástavbě na plochách OK přiléhající ke
nek pro její pořízení, jako podklad
stejným místním komunikacím jako plocha Z19. Projektant si
pro rozhodování o změnách v území.
je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu
může vést k vleklým soudním sporům (viz rozsudek NSS 5
As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by
mělo být, takovým situacím zabránit.
3. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha 3. Připomínka nebyla akceptována.
Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vyZpráva o uplatňování, jejíž součástí
bavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji
byly pokyny pro zpracování návrhu
její zpětné převedení na funkční plochu zemědělskou –
Změny č. 1, neobsahovala požadavek
orná půda.
na vypuštění zastavitelné plochy Z19
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spas využitím pro občanské vybavení –
komerční zařízení plošně rozsáhlá
dající do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z
(OK-návrh) a její vymezení jako neroku 2006 byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF,
zastavěného území v ploše zemědělavšak tento souhlas byl výlučně podkladem územního rozské – orná půda (NZ-stav) a tudíž náhodnutí pro stavbu „Areál Mazda – Zdiby“. V odůvodnění
vrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řezměny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno, že i případě, že bylo vydáno
šení Projektantem. Námitce nelze vystavební povolení a byla zahájena stavba, nemá Změna č. 1
ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj. ať by bylo změnou č. hovět, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP
1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt lze realizovat;
zpracovává, projednává a vydává
změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná uzemní rozv rozsahu měněných částí a u zastavihodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost může
telné plochy Z19 se její statut v ÚP
marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
Zdib neměnil.
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že
je třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II.
třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem
ochrany ZPF.
4. Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný 4. Připomínka nebyla akceptována.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
rozvoj území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
rozsahu změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v
z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018,
některých ohledech chybné.
bylo zpracováno autorizovanou osoOdůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a regubou podle požadavků orgánu posuzolativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
vání vlivů na životní prostředí, KrajKonkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19
ského úřadu Středočeského kraje, od(40 % zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné
boru životního prostředí a zeměděljednání a 20 % zeleně po úpravě k veřejnému projednání),
ství, uplatněných ve stanovisku k nánebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyvrhu Zprávy o uplatňování,
hodnocena účelnost vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný
čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
dvůr (plocha Z67) a nebyl respektován pokyn, že vyhodno2016, a ve stanovisku ke společnému
cení SEA se zaměří na zachování a zlepšování kvality životjednání o návrhu Změny č. 1, čj.
ního prostředí a snižováni intenzity automobilové dopravy.
154657/2017/ /KUSK ze dne 7. 2.
Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky
2018, které bude doplněno stanovisKrajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné
kem k posouzení koncepce podle §
významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA
10g zákona č. 100/2001 Sb., o posudopracováno.
zování vlivů na životní prostředí a o
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o specifickou dokumentaci,
zpracovanou autorizovanou osobou
podle zákona č. 100/2001., která není
součástí návrhu Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost posuzuje k tomu příslušný orgán.
5. Připomínka nebyla akceptována.
Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy
TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné plochy Z67 stanovené kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití“ textové části návrhu Změny č. 1 není třeba doplňovat.
Je zcela obvyklé, že se pro plochy
technické infrastruktury nestanovují
žádné základní podmínky prostorového uspořádání, protože ty se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci územního řízení, při kterém musí být v jednotlivých případech reagováno na jeho
charakter a specifika, a tyto nelze
paušalizovat regulativy v podrobnosti
měřítka ÚP 1 : 5000.

5. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy
Z67, kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je
uvedeno v odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
výměrou 1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití
je uvedeno, že plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru
odpadu v obci“, ale současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští: „stavby a zařízení pro nakládání s
odpady – sběrný dvůr“, kde omezení jen na potřeby obce
chybí. Pozemek vymezený pro sběrný dvůr je obrovský a dle
katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na
veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo možné jistit
jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a není tedy
možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená
pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční účely
majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí,
spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla
ve změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb
při respektování principů stanovených ve výrokové části
návrhu změny ÚP kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2.
Vodního hospodářství (minimalizovat rozsah zpevněných
ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně,
který by na horizontu kompenzoval vizuální dopady umístění
sběrného dvora a sousedních halových staveb.
6. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy 6. Připomínka nebyla akceptována.
Zastavitelná plocha Z67 byla na záZ67 jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
kladě stanovisek dotčených orgánů
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy
rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
ochrany) a ochrany přírody a krajiny
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
(zásah do krajinného rázu) uplatněvýměrou 1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun
ných ke společnému jednání o návrhu
odpadu ročně a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný
Změny č. 1 upravena, a to, jak její výdvůr je nedůvodné. Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní
měra, tak i využití se zařazením této
půda spadající do ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona
plochy do veřejně prospěšných staveb
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zeměděltechnické infrastruktury WT8 – sběrskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v
ný dvůr. Tím byl jednoznačně deklapřípadech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
rován veřejný zájem na vytvoření této
veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek vymezený pro
plochy a pořizovatel toto řešení poplochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce
važuje za konečné.
Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr (podnikání
s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím rozlohou.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
7. Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím 7. Připomínka nebyla akceptována.
se novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už
Zprávou o uplatňování bylo požadonení výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapiváno prověření možnosti úpravy etazace zachována v původním rozsahu.
pizace, kterou Projektant zpracoval
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v
v návrhu Změny č. 1 z 11/2017 pro
obci Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v
společné jednání. Po vyhodnocení výÚP Zdiby a vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního
sledků společného jednání podle § 51
prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komuodst. 1 stavebního zákona zajistil ponikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce.
řizovatel pokyny SJ-III*1, SJ-III*2,
Výstavba v tzv. „červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybuSJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1
dováním nové obslužné komunikace (Nová Průběžná). Propřed veřejným projednání. Projektant
voz na komunikaci v ulici Průběžná od schválení ÚP obce v
zpracoval návrh Změny č. 1
roce 2006 významně narostl a vzhledem k tomu, že komuz 07/2018 pro veřejné projednání
nikace vede zastavěnou částí obce s objektem školy a školky,
a odůvodnil své řešení v textové části
bylo by krajně nezodpovědné z hlediska dopadu na životní
odůvodnění návrhu Změny č. 1, zeprostředí a bezpečnost provozu situaci ještě zhoršovat.
jména pak v kapitole I „Komplexní
Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a
zdůvodnění přijatého řešení“ a kapik vybudování Nové Průběžné nedošlo.
tole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování a Pokynů do návrhu Změny č. 1
je výsledkem odborné činnosti Projektanta. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o námitce,
která se týká výsledku vysoce odborné
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za
správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
8. Připomínka k nevymezení prostoru pro zvýšení kapacity
8. Připomínka nebyla akceptována.
mimoúrovňové křižovatky I/D8, I/9 a II/608: ÚP Zdib se
Zpráva o uplatňování nestanovila
nevypořádává se stále se zvyšující intenzitou dopravy v
žádný požadavek na vymezení prostoprostoru MÚK Zdiby včetně přilehlé okružní křižovatky.
ru pro zvýšení kapacity mimoúrovňoOdůvodnění: Mimoúrovňové křížení dálnice I/D8 se silnivé křižovatky I/D8, I/9 a II/608,
a proto se touto problematikou návrh
cemi I/9 a II/608 včetně při-lehlé okružní křižovatky je kaZměny č. 1 nezabýval a nebylo to popacitně přetížené, současné uspořádání vede k tvorbě kolon a
žadováno ani žádným stanoviskem
ve svém důsledku, v kombinaci s nemístními okolnostmi, k
dotčeného orgánu na úseku dopravy
přenášení dopravní zátěže do centrální části obce Zdiby –
v procesu pořizování Změny č. 1.
globálně ulice Pražská a regionálně ulice Průběžná, čehož
důsledkem je zvýšená emisní zátěž (hluk, škodlivé látky) v
obytné zástavbě. Zatímco intenzita provozu na dálnici I/D8
vzrostla z celkových 38 tisíc vozidel denně v roce 2010 na 48
tisíc vozidel v roce 2016, u silnice I/9 6,6 tisíce na 13,1 tisíc
(obchvat Líbeznice) a u silnice II/608 ze 7,1 tisíce na 9 tisíc
automobilů denně ve směru od Klíčan, realizovaná opatření
vedoucí ke zvýšení propustnosti křižovatky tento nárůst
pokryla pouze částečně. Z výše uvedeného důvodu požadujeme, aby ÚPD vymezila dostatečný prostor na realizaci
adekvátních dopravních opatření a podmínila vznik
jakýchkoliv rozvojových ploch pro skladování a výrobu
generující dopravní zátěž realizací tohoto opatření. Doporučuji, aby byla prověřena varianta rozšíření současného
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
uspořádání křižovatky o vybudování paralelního sjezdu I/D8
od Prahy na I/9 směr Líbezníce a nájezdu z okružní křižovatky mezi odbočkami na II/608 Pražská a I/9 přímo na I/D8
směr Praha, která by umožnila separovat nájezd vozidel ze
silnice I/9 a 11/608 od Klíčan tak, aby nedocházelo ke kolizi
dopravních proudů I/9 – II/608 ulice Pražská a II/608 od
Klíčan – I/D8 v ranních dopravních špičkách a průjezdu
II/608 Pražská – Klíčany proti I/9 –II/608 do Klíčan s II/608
od Klíčan na I/D8 ve špičkách večerních.
9. Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro- 9. Připomínka nebyla akceptována.
jednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
Oznámení o konání veřejného projedOdůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
nání návrhu Změny č. 1 a VVURÚ
doručil pořizovatel 15 dnů předem
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
veřejnou vyhláškou čj. 2074/18 ze
rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do
dne 4. 7. 2018, vyvěšenou dne 9. 7.
Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby.
2018, podle § 52 odst. 1 stavebního
Veřejné projednání se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci o veřejné projednání se do míst- zákona. Veřejné projednání nařídil
pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8. 2018
nosti nevešli) a v nesnesitelných mikroklimatických
podle § 22 stavebního zákona a zajispodmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40° C). To vše bez
til při něm ve spolupráci s projektanřádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností požatem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad
dováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
návrhu Změny č. 1, a výklad VVURÚ
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyjeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem
plývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s
fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního před- Kovářem. Veřejné projednání návrhu
Změny č. 1 se uskutečnilo ve Spolepisu k projektové činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože
technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný čenském domě ve Veltěži, bylo zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
pořizovatel, že veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vys- v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění návětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl
mitek a připomínek byla v souladu
naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo
s § 52 odst. 3 stavebního zákona stakonání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybnovena lhůta do 16. 8. 2018.
ností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán. Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným
rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1 ÚP, k
němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle §
52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z
pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj
nejširší veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného
zájmu z ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných
podmínek je potřeba zajistit skutečné veřejné projednání
návrhu ÚP, které neproběhlo.
Požadujeme, aby obec Zdiby, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP
Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že
veřejné projednání proběhlo. Dále žádám o zajištění nového,
řádného, veřejného projednání změny ÚP s tím, že pro
počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání
skutečného zákonného veřejného projednání.
Obec Větrušice,
IČO 00240974,
Vltavská 14,
250 67 Větrušice
(č. 110; D 16. 8. 2018;
čj. 2532/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Podávám k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a
VVURÚ (dále jen změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
1. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „mi- 1. Připomínka byla akceptována.
nimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“
Podmínky využití plochy OK – občanské vybavení – komerční zařízení
pro plochu Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak,
jak bylo uvedeno v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společplošně rozsáhlá zastavitelné plochy
né jednání.
Z19, uvedené v kapitole Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozOdůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k prodílným způsobem využití“ textové
jektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu
části návrhu Změny č. 1 pro veřejné
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Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu
projednání (07/2018) budou vráceny
Z19 min. 40 % zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 %
do stavu návrhu Změny č. 1 pro spozeleně. Stalo se tak nepochybně na základě výsledků projeklečné jednání (11/2017) – viz Pokyny
tové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě
(bod VP*1).
podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto
v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl
pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se
o nerovný přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na
procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených
min. 40 % zeleně pro zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro
obdobné areály. Případnou zeleň koncentrovat v jižní části
směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 % zeleně. Projektant nikterak
nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné areály“. Plochy OK
jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny netradičně jako
plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a
služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k
nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib zavazuje respektovat pro
veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění
2. aktualizace, vydané dne 26. dubna 2018, kde je uvedeno
v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a
vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce
bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na
vyšší koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v
přímém rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů
státní správy, a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní
památkové péče.
2. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nas2. Připomínka nebyla akceptována.
tavením regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro Základní podmínky prostorového usplochu Z19 a žádám jejich zpřesnění.
pořádání stanovené pro plochu OK –
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje
občanské vybavení – komerční zařízeregulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí
ní plošně rozsáhlá zastavitelné plomít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a prochy Z19 kapitolou Af „Stanovení
jektant shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k
podmínek pro využití ploch s rozdílblízkosti historického jádra obce jako legitimní. Požaduji
ným způsobem využití“ textové části
tedy, aby byl tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při
návrhu Změny č. 1 není třeba zpřesinterpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně
ňovat, k tomuto účelu, mimo jiných,
vymezeno, jaký je v dané ploše přiměřený hmotový rozsah,
bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování
optimálně např. omezení do 3000 m2 na budovu, což odje pro zastavitelnou plochu Z19 stapovídá stávající zástavbě na plochách OK přiléhající ke
noveno kapitolou Ak, včetně podmístejným místním komunikacím jako plocha Z19. Projektant si
nek pro její pořízení, jako podklad
je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu
pro rozhodování o změnách v území.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
může vést k vleklým soudním sporům (viz rozsudek NSS 5
As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by
mělo být, takovým situacím zabránit.
3. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha 3. Připomínka nebyla akceptována.
Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vyZpráva o uplatňování, jejíž součástí
bavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji
byly pokyny pro zpracování návrhu
její zpětné převedení na funkční plochu zemědělskou –
Změny č. 1, neobsahovala požadavek
orná půda.
na vypuštění zastavitelné plochy Z19
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spas využitím pro občanské vybavení –
komerční zařízení plošně rozsáhlá
dající do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z
(OK-návrh) a její vymezení jako neroku 2006 byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF,
zastavěného území v ploše zemědělavšak tento souhlas byl výlučně podkladem územního rozské – orná půda (NZ-stav) a tudíž náhodnutí pro stavbu „Areál Mazda – Zdiby“. V odůvodnění
vrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řezměny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno, že i případě, že bylo vydáno
šení Projektantem. Námitce nelze vystavební povolení a byla zahájena stavba, nemá Změna č. 1
ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj. ať by bylo změnou č. hovět, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP
1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt lze realizovat;
zpracovává, projednává a vydává
změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná uzemní rozv rozsahu měněných částí a u zastavihodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost může
telné plochy Z19 se její statut v ÚP
marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
Zdib neměnil.
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že
je třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II.
třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem
ochrany ZPF.
4. Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný 4. Připomínka nebyla akceptována.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
rozvoj území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
rozsahu změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v
z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018,
některých ohledech chybné.
bylo zpracováno autorizovanou osoOdůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a regubou podle požadavků orgánu posuzolativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
vání vlivů na životní prostředí, KrajKonkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19
ského úřadu Středočeského kraje, od(40 % zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné
boru životního prostředí a zeměděljednání a 20 % zeleně po úpravě k veřejnému projednání),
ství, uplatněných ve stanovisku k nánebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyvrhu Zprávy o uplatňování,
hodnocena účelnost vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný
čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
dvůr (plocha Z67) a nebyl respektován pokyn, že vyhodno2016, a ve stanovisku ke společnému
cení SEA se zaměří na zachování a zlepšování kvality životjednání o návrhu Změny č. 1, čj.
ního prostředí a snižováni intenzity automobilové dopravy.
154657/2017/ /KUSK ze dne 7. 2.
Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky
2018, které bude doplněno stanovisKrajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné
kem k posouzení koncepce podle §
významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA
10g zákona č. 100/2001 Sb., o posudopracováno.
zování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o specifickou dokumentaci,
zpracovanou autorizovanou osobou
podle zákona č. 100/2001., která není
součástí návrhu Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost posuzuje k tomu příslušný orgán.
5. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy 5. Připomínka nebyla akceptována.
Základní podmínky prostorového usZ67, kde nejsou nastaveny základní podmínky prospořádání a podmínky využití plochy
torového uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je
TI1 – technická infrastruktura – sběruvedeno v odůvodnění.
ný dvůr zastavitelné plochy Z67 staOdůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
novené kapitolou Af „Stanovení podrozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
mínek pro využití ploch s rozdílným
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
způsobem využití“ textové části návrvýměrou 1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití
hu Změny č. 1 není třeba doplňovat.
je uvedeno, že plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
odpadu v obci“, ale současně v popisu Vhodných a převJe zcela obvyklé, že se pro plochy
ládajících funkci připouští: „stavby a zařízení pro nakládání s
technické infrastruktury nestanovují
odpady – sběrný dvůr“, kde omezení jen na potřeby obce
žádné základní podmínky prostorovéchybí. Pozemek vymezený pro sběrný dvůr je obrovský a dle
ho uspořádání, protože ty se stanovukatastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na
jí až při umísťování konkrétního staveřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo možné jistit
vebního záměru v rámci územního říjakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a není tedy zení, při kterém musí být v jednotlimožné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená
vých případech reagováno na jeho
pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční účely
charakter a specifika, a tyto nelze
majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
paušalizovat regulativy v podrobnosti
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí,
měřítka ÚP 1 : 5000.
spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla
ve změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb
při respektování principů stanovených ve výrokové části
návrhu změny ÚP kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2.
Vodního hospodářství (minimalizovat rozsah zpevněných
ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně,
který by na horizontu kompenzoval vizuální dopady umístění
sběrného dvora a sousedních halových staveb.
6. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy 6. Připomínka nebyla akceptována.
Z67 jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Zastavitelná plocha Z67 byla na záOdůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
kladě stanovisek dotčených orgánů
ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy
rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
ochrany) a ochrany přírody a krajiny
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
(zásah do krajinného rázu) uplatněvýměrou 1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun
ných ke společnému jednání o návrhu
odpadu ročně a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný
Změny č. 1 upravena, a to, jak její výdvůr je nedůvodné. Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní
měra, tak i využití se zařazením této
půda spadající do ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona
plochy do veřejně prospěšných staveb
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zeměděltechnické infrastruktury WT8 – sběrskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v
ný dvůr. Tím byl jednoznačně deklapřípadech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
rován veřejný zájem na vytvoření této
veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek vymezený pro
plochy a pořizovatel toto řešení poplochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce
važuje za konečné.
Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr (podnikání
s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím rozlohou.
7. Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím 7. Připomínka nebyla akceptována.
Zprávou o uplatňování bylo požadose novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už
váno prověření možnosti úpravy etanení výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapipizace, kterou Projektant zpracoval
zace zachována v původním rozsahu.
v návrhu Změny č. 1 z 11/2017 pro
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v
společné jednání. Po vyhodnocení výobci Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v
sledků společného jednání podle § 51
ÚP Zdiby a vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního
odst. 1 stavebního zákona zajistil poprostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komuřizovatel pokyny SJ-III*1, SJ-III*2,
nikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce.
SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1
Výstavba v tzv. „červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybupřed veřejným projednání. Projektant
dováním nové obslužné komunikace (Nová Průběžná). Prozpracoval návrh Změny č. 1
voz na komunikaci v ulici Průběžná od schválení ÚP obce v
z 07/2018 pro veřejné projednání
roce 2006 významně narostl a vzhledem k tomu, že komua odůvodnil své řešení v textové části
nikace vede zastavěnou částí obce s objektem školy a školky,
odůvodnění návrhu Změny č. 1, zebylo by krajně nezodpovědné z hlediska dopadu na životní
jména pak v kapitole I „Komplexní
prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě zhoršovat.
zdůvodnění přijatého řešení“ a kapiDůvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a
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Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

tole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování a Pokynů do návrhu Změny č. 1
je výsledkem odborné činnosti Projektanta. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o námitce,
která se týká výsledku vysoce odborné
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za
správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
8. Připomínka k nevymezení prostoru pro zvýšení kapacity
8. Připomínka nebyla akceptována.
Zpráva o uplatňování nestanovila
mimoúrovňové křižovatky I/D8, I/9 a II/608: ÚP Zdib se
žádný požadavek na vymezení prostonevypořádává se stále se zvyšující intenzitou dopravy v
ru pro zvýšení kapacity mimoúrovňoprostoru MÚK Zdiby včetně přilehlé okružní křižovatky.
vé křižovatky I/D8, I/9 a II/608,
Odůvodnění: Mimoúrovňové křížení dálnice I/D8 se silnia proto se touto problematikou návrh
cemi I/9 a II/608 včetně při-lehlé okružní křižovatky je kaZměny č. 1 nezabýval a nebylo to popacitně přetížené, současné uspořádání vede k tvorbě kolon a
žadováno ani žádným stanoviskem
ve svém důsledku, v kombinaci s nemístními okolnostmi, k
dotčeného orgánu na úseku dopravy
přenášení dopravní zátěže do centrální části obce Zdiby –
v procesu pořizování Změny č. 1.
globálně ulice Pražská a regionálně ulice Průběžná, čehož
důsledkem je zvýšená emisní zátěž (hluk, škodlivé látky) v
obytné zástavbě. Zatímco intenzita provozu na dálnici I/D8
vzrostla z celkových 38 tisíc vozidel denně v roce 2010 na 48
tisíc vozidel v roce 2016, u silnice I/9 6,6 tisíce na 13,1 tisíc
(obchvat Líbeznice) a u silnice II/608 ze 7,1 tisíce na 9 tisíc
automobilů denně ve směru od Klíčan, realizovaná opatření
vedoucí ke zvýšení propustnosti křižovatky tento nárůst
pokryla pouze částečně. Z výše uvedeného důvodu požadujeme, aby ÚPD vymezila dostatečný prostor na realizaci
adekvátních dopravních opatření a podmínila vznik
jakýchkoliv rozvojových ploch pro skladování a výrobu
generující dopravní zátěž realizací tohoto opatření. Doporučuji, aby byla prověřena varianta rozšíření současného
uspořádání křižovatky o vybudování paralelního sjezdu I/D8
od Prahy na I/9 směr Líbezníce a nájezdu z okružní křižovatky mezi odbočkami na II/608 Pražská a I/9 přímo na I/D8
směr Praha, která by umožnila separovat nájezd vozidel ze
silnice I/9 a 11/608 od Klíčan tak, aby nedocházelo ke kolizi
dopravních proudů I/9 – II/608 ulice Pražská a II/608 od
Klíčan – I/D8 v ranních dopravních špičkách a průjezdu
II/608 Pražská – Klíčany proti I/9 –II/608 do Klíčan s II/608
od Klíčan na I/D8 ve špičkách večerních.
9. Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro- 9. Připomínka nebyla akceptována.
Oznámení o konání veřejného projedjednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
nání návrhu Změny č. 1 a VVURÚ
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
doručil pořizovatel 15 dnů předem
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
veřejnou vyhláškou čj. 2074/18 ze
rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do
dne 4. 7. 2018, vyvěšenou dne 9. 7.
Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby.
2018, podle § 52 odst. 1 stavebního
Veřejné projednání se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci o veřejné projednání se do míst- zákona. Veřejné projednání nařídil
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Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
nosti nevešli) a v nesnesitelných mikroklimatických
podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40° C). To vše bez
řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s
fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože
technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný
pořizovatel, že veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl
naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo
konání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán. Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným
rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1 ÚP, k
němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle §
52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z
pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj
nejširší veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného
zájmu z ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných
podmínek je potřeba zajistit skutečné veřejné projednání
návrhu ÚP, které neproběhlo.
Požadujeme, aby obec Zdiby, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP
Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že
veřejné projednání proběhlo. Dále žádám o zajištění nového,
řádného, veřejného projednání změny ÚP s tím, že pro
počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání
skutečného zákonného veřejného projednání.
Spolek Klecansko, Větrušicko a okolí,
IČO 22869026,
Východní 152, 250 67 Větrušice
(č. 111; D 17. 8. 2018;
čj. 2592/18)

pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8. 2018
podle § 22 stavebního zákona a zajistil při něm ve spolupráci s projektantem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad
návrhu Změny č. 1, a výklad VVURÚ
jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem
Kovářem. Veřejné projednání návrhu
Změny č. 1 se uskutečnilo ve Společenském domě ve Veltěži, bylo zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění námitek a připomínek byla v souladu
s § 52 odst. 3 stavebního zákona stanovena lhůta do 16. 8. 2018.

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Podávám k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a
VVURÚ (dále jen změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
1. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „mi- 1. Připomínka byla akceptována.
nimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“
Podmínky využití plochy OK – občanpro plochu Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak,
ské vybavení – komerční zařízení
jak bylo uvedeno v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společplošně rozsáhlá zastavitelné plochy
né jednání.
Z19, uvedené v kapitole Af „StanoveOdůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
ní podmínek pro využití ploch s rozosoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k prodílným způsobem využití“ textové
jektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu
části návrhu Změny č. 1 pro veřejné
změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu
projednání (07/2018) budou vráceny
Z19 min. 40 % zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 %
do stavu návrhu Změny č. 1 pro spozeleně. Stalo se tak nepochybně na základě výsledků projeklečné jednání (11/2017) – viz Pokyny
(bod VP*1).
tové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě
podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto
v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl
pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se
o nerovný přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na
procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených
min. 40 % zeleně pro zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro

– 30 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP

Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
údaje o podateli
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úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
obdobné areály. Případnou zeleň koncentrovat v jižní části
směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 % zeleně. Projektant nikterak
nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné areály“. Plochy OK
jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny netradičně jako
plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a
služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k
nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib zavazuje respektovat pro
veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění
2. aktualizace, vydané dne 26. dubna 2018, kde je uvedeno
v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a
vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce
bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na
vyšší koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v
přímém rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů
státní správy, a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní
památkové péče.
2. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nas2. Připomínka nebyla akceptována.
tavením regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro Základní podmínky prostorového usplochu Z19 a žádám jejich zpřesnění.
pořádání stanovené pro plochu OK –
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje
občanské vybavení – komerční zařízeregulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí
ní plošně rozsáhlá zastavitelné plomít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a prochy Z19 kapitolou Af „Stanovení
jektant shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k
podmínek pro využití ploch s rozdílblízkosti historického jádra obce jako legitimní. Požaduji
ným způsobem využití“ textové části
tedy, aby byl tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při
návrhu Změny č. 1 není třeba zpřesinterpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně
ňovat, k tomuto účelu, mimo jiných,
vymezeno, jaký je v dané ploše přiměřený hmotový rozsah,
bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování
optimálně např. omezení do 3000 m2 na budovu, což odje pro zastavitelnou plochu Z19 stapovídá stávající zástavbě na plochách OK přiléhající ke
noveno kapitolou Ak, včetně podmístejným místním komunikacím jako plocha Z19. Projektant si
nek pro její pořízení, jako podklad
je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu
pro rozhodování o změnách v území.
může vést k vleklým soudním sporům (viz rozsudek NSS 5
As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by
mělo být, takovým situacím zabránit.
3. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha 3. Připomínka nebyla akceptována.
Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vyZpráva o uplatňování, jejíž součástí
bavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji
byly pokyny pro zpracování návrhu
její zpětné převedení na funkční plochu zemědělskou –
Změny č. 1, neobsahovala požadavek
orná půda.
na vypuštění zastavitelné plochy Z19
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spas využitím pro občanské vybavení –
dající do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z
komerční zařízení plošně rozsáhlá
roku 2006 byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF,
(OK-návrh) a její vymezení jako neavšak tento souhlas byl výlučně podkladem územního rozzastavěného území v ploše zemědělhodnutí pro stavbu „Areál Mazda – Zdiby“. V odůvodnění
ské – orná půda (NZ-stav) a tudíž názměny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno, že i případě, že bylo vydáno
vrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řestavební povolení a byla zahájena stavba, nemá Změna č. 1
šení Projektantem. Námitce nelze vyÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj. ať by bylo změnou č. hovět, protože podle § 55 odst. 6 sta1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt lze realizovat;
vebního zákona platí, že se změna ÚP
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Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná uzemní rozzpracovává, projednává a vydává
hodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost může
v rozsahu měněných částí a u zastavimarně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
telné plochy Z19 se její statut v ÚP
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že
Zdib neměnil.
je třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II.
třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem
ochrany ZPF.
4. Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný 4. Připomínka nebyla akceptována.
rozvoj území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
rozsahu změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
některých ohledech chybné.
z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018,
Odůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a regubylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků orgánu posuzolativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
vání vlivů na životní prostředí, KrajKonkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19
ského úřadu Středočeského kraje, od(40 % zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné
boru životního prostředí a zeměděljednání a 20 % zeleně po úpravě k veřejnému projednání),
ství, uplatněných ve stanovisku k nánebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyvrhu Zprávy o uplatňování,
hodnocena účelnost vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný
čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
dvůr (plocha Z67) a nebyl respektován pokyn, že vyhodno2016, a ve stanovisku ke společnému
cení SEA se zaměří na zachování a zlepšování kvality životjednání o návrhu Změny č. 1, čj.
ního prostředí a snižováni intenzity automobilové dopravy.
154657/2017/ /KUSK ze dne 7. 2.
Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky
2018, které bude doplněno stanovisKrajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné
kem k posouzení koncepce podle §
významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA
10g zákona č. 100/2001 Sb., o posudopracováno.
zování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o specifickou dokumentaci,
zpracovanou autorizovanou osobou
podle zákona č. 100/2001., která není
součástí návrhu Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost posuzuje k tomu příslušný orgán.
5. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy 5. Připomínka nebyla akceptována.
Základní podmínky prostorového usZ67, kde nejsou nastaveny základní podmínky prospořádání a podmínky využití plochy
torového uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je
TI1 – technická infrastruktura – sběruvedeno v odůvodnění.
ný dvůr zastavitelné plochy Z67 staOdůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
novené kapitolou Af „Stanovení podrozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
mínek pro využití ploch s rozdílným
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
způsobem využití“ textové části návrvýměrou 1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití
hu Změny č. 1 není třeba doplňovat.
je uvedeno, že plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru
Je zcela obvyklé, že se pro plochy
odpadu v obci“, ale současně v popisu Vhodných a převtechnické infrastruktury nestanovují
ládajících funkci připouští: „stavby a zařízení pro nakládání s
žádné základní podmínky prostorovéodpady – sběrný dvůr“, kde omezení jen na potřeby obce
ho uspořádání, protože ty se stanovuchybí. Pozemek vymezený pro sběrný dvůr je obrovský a dle
jí až při umísťování konkrétního stakatastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na
vebního záměru v rámci územního říveřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo možné jistit
jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a není tedy zení, při kterém musí být v jednotlivých případech reagováno na jeho
možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená
charakter a specifika, a tyto nelze
pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční účely
paušalizovat regulativy v podrobnosti
majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
měřítka ÚP 1 : 5000.
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí,
spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla
ve změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koefi-

– 32 –
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – Změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP

Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
cientu zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb
při respektování principů stanovených ve výrokové části
návrhu změny ÚP kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2.
Vodního hospodářství (minimalizovat rozsah zpevněných
ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně,
který by na horizontu kompenzoval vizuální dopady umístění
sběrného dvora a sousedních halových staveb.
6. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy 6. Připomínka nebyla akceptována.
Z67 jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
Zastavitelná plocha Z67 byla na záOdůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
kladě stanovisek dotčených orgánů
ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy
rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
ochrany) a ochrany přírody a krajiny
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
(zásah do krajinného rázu) uplatněvýměrou 1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun
ných ke společnému jednání o návrhu
odpadu ročně a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný
Změny č. 1 upravena, a to, jak její výdvůr je nedůvodné. Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní
měra, tak i využití se zařazením této
půda spadající do ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona
plochy do veřejně prospěšných staveb
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zeměděltechnické infrastruktury WT8 – sběrskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v
ný dvůr. Tím byl jednoznačně deklapřípadech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
rován veřejný zájem na vytvoření této
veřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek vymezený pro
plochy a pořizovatel toto řešení poplochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce
važuje za konečné.
Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr (podnikání
s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím rozlohou.
7. Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím 7. Připomínka nebyla akceptována.
Zprávou o uplatňování bylo požadose novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už
váno prověření možnosti úpravy etanení výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapipizace, kterou Projektant zpracoval
zace zachována v původním rozsahu.
v návrhu Změny č. 1 z 11/2017 pro
Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v
společné jednání. Po vyhodnocení výobci Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v
sledků společného jednání podle § 51
ÚP Zdiby a vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního
odst. 1 stavebního zákona zajistil poprostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komuřizovatel pokyny SJ-III*1, SJ-III*2,
nikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce.
SJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1
Výstavba v tzv. „červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybupřed veřejným projednání. Projektant
dováním nové obslužné komunikace (Nová Průběžná). Prozpracoval návrh Změny č. 1
voz na komunikaci v ulici Průběžná od schválení ÚP obce v
z 07/2018 pro veřejné projednání
roce 2006 významně narostl a vzhledem k tomu, že komua odůvodnil své řešení v textové části
nikace vede zastavěnou částí obce s objektem školy a školky,
odůvodnění návrhu Změny č. 1, zebylo by krajně nezodpovědné z hlediska dopadu na životní
jména pak v kapitole I „Komplexní
prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě zhoršovat.
zdůvodnění přijatého řešení“ a kapiDůvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a
tole L „Vyhodnocení splnění požak vybudování Nové Průběžné nedošlo.
davků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování a Pokynů do návrhu Změny č. 1
je výsledkem odborné činnosti Projektanta. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o námitce,
která se týká výsledku vysoce odborné
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany
veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
8. Připomínka k nevymezení prostoru pro zvýšení kapacity
8. Připomínka nebyla akceptována.
Zpráva o uplatňování nestanovila
mimoúrovňové křižovatky I/D8, I/9 a II/608: ÚP Zdib se
žádný požadavek na vymezení prostonevypořádává se stále se zvyšující intenzitou dopravy v
ru pro zvýšení kapacity mimoúrovňoprostoru MÚK Zdiby včetně přilehlé okružní křižovatky.
vé křižovatky I/D8, I/9 a II/608,
Odůvodnění: Mimoúrovňové křížení dálnice I/D8 se silnia proto se touto problematikou návrh
cemi I/9 a II/608 včetně při-lehlé okružní křižovatky je kaZměny č. 1 nezabýval a nebylo to popacitně přetížené, současné uspořádání vede k tvorbě kolon a
žadováno ani žádným stanoviskem
ve svém důsledku, v kombinaci s nemístními okolnostmi, k
dotčeného orgánu na úseku dopravy
přenášení dopravní zátěže do centrální části obce Zdiby –
v procesu pořizování Změny č. 1.
globálně ulice Pražská a regionálně ulice Průběžná, čehož
důsledkem je zvýšená emisní zátěž (hluk, škodlivé látky) v
obytné zástavbě. Zatímco intenzita provozu na dálnici I/D8
vzrostla z celkových 38 tisíc vozidel denně v roce 2010 na 48
tisíc vozidel v roce 2016, u silnice I/9 6,6 tisíce na 13,1 tisíc
(obchvat Líbeznice) a u silnice II/608 ze 7,1 tisíce na 9 tisíc
automobilů denně ve směru od Klíčan, realizovaná opatření
vedoucí ke zvýšení propustnosti křižovatky tento nárůst
pokryla pouze částečně. Z výše uvedeného důvodu požadujeme, aby ÚPD vymezila dostatečný prostor na realizaci
adekvátních dopravních opatření a podmínila vznik
jakýchkoliv rozvojových ploch pro skladování a výrobu
generující dopravní zátěž realizací tohoto opatření. Doporučuji, aby byla prověřena varianta rozšíření současného
uspořádání křižovatky o vybudování paralelního sjezdu I/D8
od Prahy na I/9 směr Líbezníce a nájezdu z okružní křižovatky mezi odbočkami na II/608 Pražská a I/9 přímo na I/D8
směr Praha, která by umožnila separovat nájezd vozidel ze
silnice I/9 a 11/608 od Klíčan tak, aby nedocházelo ke kolizi
dopravních proudů I/9 – II/608 ulice Pražská a II/608 od
Klíčan – I/D8 v ranních dopravních špičkách a průjezdu
II/608 Pražská – Klíčany proti I/9 –II/608 do Klíčan s II/608
od Klíčan na I/D8 ve špičkách večerních.
9. Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné pro- 9. Připomínka nebyla akceptována.
Oznámení o konání veřejného projedjednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
nání návrhu Změny č. 1 a VVURÚ
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
doručil pořizovatel 15 dnů předem
změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
veřejnou vyhláškou čj. 2074/18 ze
rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do
dne 4. 7. 2018, vyvěšenou dne 9. 7.
Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby.
2018, podle § 52 odst. 1 stavebního
Veřejné projednání se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci o veřejné projednání se do míst- zákona. Veřejné projednání nařídil
pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8. 2018
nosti nevešli) a v nesnesitelných mikroklimatických
podle § 22 stavebního zákona a zajispodmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40° C). To vše bez
til při něm ve spolupráci s projektanřádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností požatem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad
dováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
návrhu Změny č. 1, a výklad VVURÚ
vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyjeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem
plývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s
fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního před- Kovářem. Veřejné projednání návrhu
Změny č. 1 se uskutečnilo ve Spolepisu k projektové činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože
technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný čenském domě ve Veltěži, bylo zahájeno v 16:00 hodin a ukončeno
pořizovatel, že veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vys- v 16:55 hodin. V listině přítomných je
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění návětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl
mitek a připomínek byla v souladu
naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo
s § 52 odst. 3 stavebního zákona stakonání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybnovena lhůta do 16. 8. 2018.
ností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor pro dotazy k pro-
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Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
jednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán. Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným
rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1 ÚP, k
němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle §
52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z
pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj
nejširší veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného
zájmu z ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných
podmínek je potřeba zajistit skutečné veřejné projednání
návrhu ÚP, které neproběhlo.
Požadujeme, aby obec Zdiby, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP
Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že
veřejné projednání proběhlo. Dále žádám o zajištění nového,
řádného, veřejného projednání změny ÚP s tím, že pro
počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání
skutečného zákonného veřejného projednání.
Spolek pro ochranu přírody
a krajiny obce Husinec,
IČO 04095251,
Nad Údolím 123, Řež,
250 68 Husinec;
(č. 112; D 16. 8. 2018;
čj. 2569/2018)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby
Podávám k předmětnému návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a
VVURÚ (dále jen změny č. 1 ÚP Zdib) tyto připomínky:
1. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „mi- 1. Připomínka byla akceptována.
nimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“
Podmínky využití plochy OK – občanpro plochu Z19 na 20 % a požaduji stanovení 40 % tak,
ské vybavení – komerční zařízení
jak bylo uvedeno v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společplošně rozsáhlá zastavitelné plochy
né jednání.
Z19, uvedené v kapitole Af „StanoveOdůvodnění: Odborný zpracovatel změny č. 1 ÚP Zdib, tedy
ní podmínek pro využití ploch s rozosoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k prodílným způsobem využití“ textové
jektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu
části návrhu Změny č. 1 pro veřejné
změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu
projednání (07/2018) budou vráceny
Z19 min. 40 % zeleně a pro ostatní komerční plochy 30 %
do stavu návrhu Změny č. 1 pro spozeleně. Stalo se tak nepochybně na základě výsledků projeklečné jednání (11/2017) – viz Pokyny
(bod VP*1).
tové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě
podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní
oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto
v upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Zdib projektant vyhověl
pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno
procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se
o nerovný přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na
procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených
min. 40 % zeleně pro zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro
obdobné areály. Případnou zeleň koncentrovat v jižní části
směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20 % zeleně. Projektant nikterak
nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné areály“. Plochy OK
jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny netradičně jako
plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a
služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k
nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č. 1 ÚP Zdib zavazuje respektovat pro
veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění
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Bod 14 odùvodnìní OOP è. 1/2018/OOP – změna č. 1 ÚP Zdib – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib
a VVURÚ z 07/2018 konanému dne 9. srpna 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
2. aktualizace, vydané dne 26. dubna 2018, kde je uvedeno
v čl. 191 odst. i) 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. Stanovení
min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a
vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce
bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na
vyšší koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v
přímém rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů
státní správy, a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní
památkové péče.
2. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nas2. Připomínka nebyla akceptována.
tavením regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro Základní podmínky prostorového usplochu Z19 a žádám jejich zpřesnění.
pořádání stanovené pro plochu OK –
Odůvodnění: Výroková část změny č. 1 ÚP Zdib doplňuje
občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá zastavitelné ploregulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí
chy Z19 kapitolou Af „Stanovení
mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a propodmínek pro využití ploch s rozdíljektant shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k
ným způsobem využití“ textové části
blízkosti historického jádra obce jako legitimní. Požaduji
návrhu Změny č. 1 není třeba zpřestedy, aby byl tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při
ňovat, k tomuto účelu, mimo jiných,
interpretaci ÚP docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně
bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž zpracování
vymezeno, jaký je v dané ploše přiměřený hmotový rozsah,
je pro zastavitelnou plochu Z19 staoptimálně např. omezení do 3000 m2 na budovu, což odnoveno kapitolou Ak, včetně podmípovídá stávající zástavbě na plochách OK přiléhající ke
nek pro její pořízení, jako podklad
stejným místním komunikacím jako plocha Z19. Projektant si
pro rozhodování o změnách v území.
je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu
může vést k vleklým soudním sporům (viz rozsudek NSS 5
As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by
mělo být, takovým situacím zabránit.
3. Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha 3. Připomínka nebyla akceptována.
Zpráva o uplatňování, jejíž součástí
Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybyly pokyny pro zpracování návrhu
bavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji
Změny č. 1, neobsahovala požadavek
její zpětné převedení na funkční plochu zemědělskou –
na vypuštění zastavitelné plochy Z19
orná půda.
s využitím pro občanské vybavení –
Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spakomerční zařízení plošně rozsáhlá
dající do ochrany I. třídy ZPF. Před vydáním ÚPO Zdiby z
(OK-návrh) a její vymezení jako neroku 2006 byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF,
zastavěného území v ploše zemědělavšak tento souhlas byl výlučně podkladem územního rozské – orná půda (NZ-stav) a tudíž náhodnutí pro stavbu „Areál Mazda – Zdiby“. V odůvodnění
vrh Změny č. 1 neobsahoval jeho řezměny č. 1 ÚP Zdib je uvedeno, že i případě, že bylo vydáno
šení Projektantem. Námitce nelze vystavební povolení a byla zahájena stavba, nemá Změna č. 1
ÚP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj. ať by bylo změnou č. hovět, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP
1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt lze realizovat;
zpracovává, projednává a vydává
změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná uzemní rozv rozsahu měněných částí a u zastavihodnutí, či stavební povolení, neboť jejich platnost může
telné plochy Z19 se její statut v ÚP
marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být
Zdib neměnil.
plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že
je třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II.
třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem
ochrany ZPF.
4. Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný 4. Připomínka nebyla akceptována.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
rozvoj území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
rozsahu změny č. 1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v
z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018,
některých ohledech chybné.
bylo zpracováno autorizovanou osoOdůvodnění: Ve změně č. 1 ÚP dochází k řadě změn a regubou podle požadavků orgánu posuzolativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno.
vání vlivů na životní prostředí, KrajKonkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19
(40 % zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné
ského úřadu Středočeského kraje, od-
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
jednání a 20 % zeleně po úpravě k veřejnému projednání),
nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný
dvůr (plocha Z67) a nebyl respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity automobilové dopravy.
Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky
Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné
významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA
dopracováno.

boru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o uplatňování,
čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
2016, a ve stanovisku ke společnému
jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/ /KUSK ze dne 7. 2.
2018, které bude doplněno stanoviskem k posouzení koncepce podle §
10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o specifickou dokumentaci,
zpracovanou autorizovanou osobou
podle zákona č. 100/2001., která není
součástí návrhu Změny č. 1, jejíž úplnost a správnost posuzuje k tomu příslušný orgán.
5. Připomínka nebyla akceptována.
Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy
TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr zastavitelné plochy Z67 stanovené kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití“ textové části návrhu Změny č. 1 není třeba doplňovat.
Je zcela obvyklé, že se pro plochy
technické infrastruktury nestanovují
žádné základní podmínky prostorového uspořádání, protože ty se stanovují až při umísťování konkrétního stavebního záměru v rámci územního řízení, při kterém musí být v jednotlivých případech reagováno na jeho
charakter a specifika, a tyto nelze
paušalizovat regulativy v podrobnosti
měřítka ÚP 1 : 5000.

5. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy
Z67, kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového uspořádání a žádám jejich doplnění tak, jak je
uvedeno v odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
výměrou 1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití
je uvedeno, že plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru
odpadu v obci“, ale současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští: „stavby a zařízení pro nakládání s
odpady – sběrný dvůr“, kde omezení jen na potřeby obce
chybí. Pozemek vymezený pro sběrný dvůr je obrovský a dle
katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na
veřejném projednání dne 9. 8. 2018 nebylo možné jistit
jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a není tedy
možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená
pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční účely
majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak
mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí,
spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla
ve změně č. 1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce
Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb
při respektování principů stanovených ve výrokové části
návrhu změny ÚP kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2.
Vodního hospodářství (minimalizovat rozsah zpevněných
ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně,
který by na horizontu kompenzoval vizuální dopady umístění
sběrného dvora a sousedních halových staveb.
6. Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy
Z67 jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.
6. Připomínka nebyla akceptována.
Zastavitelná plocha Z67 byla na záOdůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými
kladě stanovisek dotčených orgánů
rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 –
ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s
ochrany) a ochrany přírody a krajiny
výměrou 1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun
(zásah do krajinného rázu) uplatněodpadu ročně a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný
ných ke společnému jednání o návrhu
dvůr je nedůvodné. Na ploše Z67 se nachází vysoce bonitní
Změny č. 1 upravena, a to, jak její výpůda spadající do ochrany I. třídy ZPF. § 4 odst. 3 zákona
měra, tak i využití se zařazením této
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, kde je uvedeno, že zeměděl-
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
skou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v
plochy do veřejně prospěšných staveb
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
technické infrastruktury WT8 – sběrveřejným zájmem ochrany ZPF. Pozemek vymezený pro
ný dvůr. Tím byl jednoznačně deklaplochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce
rován veřejný zájem na vytvoření této
Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr (podnikání
plochy a pořizovatel toto řešení pos odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odvažuje za konečné.
padů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přináší rizika na
mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím rozlohou.
7. Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím
se novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už 7. Připomínka nebyla akceptována.
není výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapiZprávou o uplatňování bylo požadozace zachována v původním rozsahu.
váno prověření možnosti úpravy etaOd roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v
pizace, kterou Projektant zpracoval
obci Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v
v návrhu Změny č. 1 z 11/2017 pro
ÚP Zdiby a vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního
společné jednání. Po vyhodnocení výprostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komusledků společného jednání podle § 51
nikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce.
odst. 1 stavebního zákona zajistil poVýstavba v tzv. „červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybuřizovatel pokyny SJ-III*1, SJ-III*2,
dováním nové obslužné komunikace (Nová Průběžná). ProSJ-V*3, úpravu návrhu Změny č. 1
voz na komunikaci v ulici Průběžná od schválení ÚP obce v
před veřejným projednání. Projektant
roce 2006 významně narostl a vzhledem k tomu, že komuzpracoval návrh Změny č. 1
nikace vede zastavěnou částí obce s objektem školy a školky,
z 07/2018 pro veřejné projednání
bylo by krajně nezodpovědné z hlediska dopadu na životní
a odůvodnil své řešení v textové části
prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě zhoršovat.
odůvodnění návrhu Změny č. 1, zeDůvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a
jména pak v kapitole I „Komplexní
k vybudování Nové Průběžné nedošlo.
zdůvodnění přijatého řešení“ a kapitole L „Vyhodnocení splnění požadavků pokynů“ a toto řešení považuje
pořizovatel za konečné i když ne za
ideální, ale za kompromisní. Zapracování požadavků Zprávy o uplatňování a Pokynů do návrhu Změny č. 1
je výsledkem odborné činnosti Projektanta. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o námitce,
která se týká výsledku vysoce odborné
projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta ÚPD, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za
správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany
veřejných zájmů a za jejich koordina8. Připomínka k nevymezení prostoru pro zvýšení kapacity
ci.
mimoúrovňové křižovatky I/D8, I/9 a II/608: ÚP Zdib se
8. Připomínka nebyla akceptována.
nevypořádává se stále se zvyšující intenzitou dopravy v
Zpráva o uplatňování nestanovila
prostoru MÚK Zdiby včetně přilehlé okružní křižovatky.
žádný požadavek na vymezení prostoOdůvodnění: Mimoúrovňové křížení dálnice I/D8 se silniru pro zvýšení kapacity mimoúrovňové křižovatky I/D8, I/9 a II/608,
cemi I/9 a II/608 včetně při-lehlé okružní křižovatky je kaa proto se touto problematikou návrh
pacitně přetížené, současné uspořádání vede k tvorbě kolon a
Změny č. 1 nezabýval a nebylo to pove svém důsledku, v kombinaci s nemístními okolnostmi, k
žadováno ani žádným stanoviskem
přenášení dopravní zátěže do centrální části obce Zdiby –
dotčeného orgánu na úseku dopravy
globálně ulice Pražská a regionálně ulice Průběžná, čehož
v procesu pořizování Změny č. 1.
důsledkem je zvýšená emisní zátěž (hluk, škodlivé látky) v
obytné zástavbě. Zatímco intenzita provozu na dálnici I/D8
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
vzrostla z celkových 38 tisíc vozidel denně v roce 2010 na 48
tisíc vozidel v roce 2016, u silnice I/9 6,6 tisíce na 13,1 tisíc
(obchvat Líbeznice) a u silnice II/608 ze 7,1 tisíce na 9 tisíc
automobilů denně ve směru od Klíčan, realizovaná opatření
vedoucí ke zvýšení propustnosti křižovatky tento nárůst
pokryla pouze částečně. Z výše uvedeného důvodu požadujeme, aby ÚPD vymezila dostatečný prostor na realizaci
adekvátních dopravních opatření a podmínila vznik
jakýchkoliv rozvojových ploch pro skladování a výrobu
generující dopravní zátěž realizací tohoto opatření. Doporučuji, aby byla prověřena varianta rozšíření současného
uspořádání křižovatky o vybudování paralelního sjezdu I/D8
od Prahy na I/9 směr Líbezníce a nájezdu z okružní křižovatky mezi odbočkami na II/608 Pražská a I/9 přímo na I/D8
směr Praha, která by umožnila separovat nájezd vozidel ze
silnice I/9 a 11/608 od Klíčan tak, aby nedocházelo ke kolizi
dopravních proudů I/9 – II/608 ulice Pražská a II/608 od
Klíčan – I/D8 v ranních dopravních špičkách a průjezdu
II/608 Pražská – Klíčany proti I/9 –II/608 do Klíčan s II/608
od Klíčan na I/D8 ve špičkách večerních.
9. Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.
9. Připomínka nebyla akceptována.
Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu
Oznámení o konání veřejného projedzměny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
nání návrhu Změny č. 1 a VVURÚ
rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do
doručil pořizovatel 15 dnů předem
Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby.
veřejnou vyhláškou čj. 2074/18 ze
Veřejné projednání se mělo odehrávat v místnosti s nedodne 4. 7. 2018, vyvěšenou dne 9. 7.
statečnou kapacitou (zájemci o veřejné projednání se do míst- 2018, podle § 52 odst. 1 stavebního
nosti nevešli) a v nesnesitelných mikroklimatických
zákona. Veřejné projednání nařídil
podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40° C). To vše bez
pořizovatel na čtvrtek dne 9. 8. 2018
řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností požapodle § 22 stavebního zákona a zajisdováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do
til při něm ve spolupráci s projektanvyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vytem, Ing. arch. Jiřím Plašilem, výklad
plývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s
návrhu Změny č. 1, a výklad VVURÚ
fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního před- jeho řešitelem, Dr. Ing. Romanem
pisu k projektové činnosti ve výstavbě výklad ÚPD. Přestože
Kovářem. Veřejné projednání návrhu
technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný Změny č. 1 se uskutečnilo ve Spolepořizovatel, že veřejné projednání proběhlo. Zákonem vyčenském domě ve Veltěži, bylo zahámezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vys- jeno v 16:00 hodin a ukončeno
větlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl
v 16:55 hodin. V listině přítomných je
naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo
zapsáno 34 osob. Pro uplatnění nákonání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybmitek a připomínek byla v souladu
ností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z přis § 52 odst. 3 stavebního zákona stapomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení
novena lhůta do 16. 8. 2018.
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu ÚP nebyl vůbec dán. Veřejné projednání návrhu změny ÚP je klíčovou fází před samotným
rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1 ÚP, k
němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle §
52 stavebního zákona. Mají-li být změny ÚP posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání
návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší
veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu
z ÚPD zcela rozhodující K dodržení zákonných podmínek je
potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu ÚP, které
neproběhlo.
Požadujeme, aby obec Zdiby, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP
Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání proběhlo. Dále žádám o zajištění nového,
řádného, veřejného projednání změny ÚP s tím, že pro počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného veřejného projednání.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
VIZE 21, z.s.,
IČO 26655730,
Oblouková 681,
250 66 Zdiby
(č. 113; D 16. 8. 2018;
čj. 2539/18)

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby a
VVURÚ
Tímto podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona podáváme k návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby (dále jen ,,ZÚP“) a
vyhodnocení jeho vliv na udržitelný rozvoj území (dále jen
„SEA“) tyto připomínky:
Označení plochy v návrhu změny č. 1 územního plánu obce Zdiby, které se týká připomínka č. 1:
Obec Zdiby, plocha Z19
Připomínka č. 1 (popis a odůvodnění podávané připomínky,
návrh)
PŘIPOMÍNKA:
Podatel nesouhlasí s vymezením plochy Z19, tak jak byla
předložena v návrhu změny č. 1 územního plánu (ÚP) obce
Zdib pro veřejné projednání, zejména nesouhlasí se/s:
– snížením % zeleně, navrženým „obcí Zdiby“, tedy se snížením % zeleně ze 40 % na 20 %,
– nedostatečným nadefinováním zeleně, která je započitatelná
do uvedeného % zeleně,
– nastavením % zastavěnosti, které je v přímém rozporu se
zadáním změny č. 1 ÚP,
– nedostatečným vymezením „přiměřeného hmotového rozsahu“,
– nedostatečným nastavením požadavků na zpracování
Územní studie k ploše Z19, jejíž parametry jsou v návrhu
změny č. 1 územního plánu obce Zdiby nastaveny pro
ochranu území neúčelně a neúplně,
– tím, že ve vztahu ke změnové ploše Z19 vůbec nedošlo k
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA)
ODŮVODNĚNÍ:
V rámci zadání změny č. 1 ÚP byl vznesen požadavek obce:
„prověřil možnosti doplnění podmínek využití (regulativy)
zastavitelné plochy Z19 pro občanské vybavení – komerční
zařízení plošné rozsáhlá (OK) s ohledem na okolní obytnou
zástavbu a nemovité kulturní památky tak, aby při zachování
stávající maximální výšky stavby nad rostlým terénem bylo
určeno jasné nastavení % zastavěnosti, % zeleně s vymezením
zastavěné plochy tak, že její součásti je plocha zpevněná, jakož i výslovným stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči okolní zástavbě. “
K PROVĚŘENÍ % ZELENĚ:
V rámci prověření % zeleně odborným zpracovatelem bylo navrženo 40 % zeleně. Toto nastavení 40 % zeleně bylo
následně potvrzeno závaznými stanovisky Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší, jakož i závazným stanoviskem Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
odboru stavebního úřadu územního plánování a památkové
péče, ve kterých bylo souhlasné stanovisko podmíněno min.
40 % zeleně.
Následně bylo toto odborné nastavení 40 % zeleně, provedené na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě, která
vyžaduje zvláštní oprávnění projektanta územně plánovací
dokumentace, podmíněné stanovisky výše uvedených dotčených orgánů státní správy, sníženo k pokynu obce, a to z důvodu:
– „nesmyslnosti“ – nikde není v předkládané dokumentaci
zdůvodněno, v čem je „nesmyslnost“ spatřována; projektant nikde nezdůvodnil, proč změnil na podkladě takovéhoto neodborného neodůvodněného pokynu výsledek provedeného prověření, vycházejícího z jeho odborných závěrů;

Připomínka č. 1 byla částečně akceptována.
Zpráva o uplatňování, jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu Změny
č. 1, neobsahovala požadavek na vypuštění podmínek základního funkčního využití plochy OK – občanské vybavení –
komerční zařízení plošně rozsáhlá ani
na vypuštění zastavitelné plochy Z19
s využitím pro občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OKnávrh) a její vymezení jako nezastavěného území v ploše zemědělské – orná
půda (NZ-stav) a tudíž návrh Změny č.
1 neobsahoval řešení těchto požadavků
Projektantem. Připomínku nelze akceptovat, protože podle § 55 odst. 6 stavebního zákona platí, že se změna ÚP zpracovává, projednává a vydává v rozsahu
měněných částí a u zastavitelné plochy
Z19 se její statut v ÚP Zdib neměnil.
Připomínky, které podatel uplatnil, vycházejí z odlišných podkladů, než s kterými pracoval Projektant, a to s územně
analytickými podklady, doplňujícími
průzkumy a rozbory, s rozhodnutím Zastupitelstva obce o návrzích na pořízení
Změny č. 1 a se Zprávou o uplatňování.
Po společném jednání návrhu Změny č.
1 pak Projektant pracuje s Pokyny pro
úpravu návrhu Změny č. 1 po společném jednání zpracované pořizovatelem
ve spolupráci s určeným zastupitelem.
Podmínky využití plochy OK – občanské
vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá zastavitelné plochy Z19, uvedené v kapitole Af „Stanovení podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ textové části návrhu Změny č. 1
pro veřejné projednání (07/2018) budou vráceny do stavu návrhu Změny č.
1 pro společné jednání (11/2017) – viz
Pokyny (bod VP*1).
Základní podmínky prostorového uspořádání stanovené pro plochu OK – občanské vybavení – komerční zařízení
plošně rozsáhlá zastavitelné plochy Z19
kapitolou Af „Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu Změny č. 1
není třeba zpřesňovat, k tomuto účelu,
mimo jiných, bude sloužit ÚS ÚS1, jejíž
zpracování je pro zastavitelnou plochu
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
– „nerovného přístupu“ – snížení % zeleně ve vztahu k tomuto důvodu je také zcela nejasné, dokumentace neobsahuje žádné odůvodnění k tvrzenému „nerovnému přístupu“;
nezabývá se skutečností, že plocha Z19 je v rámci k.ú. Zdiby velmi ojedinělá svojí velkou rozlohou, jejíž přípustnou
vytěžitelnost je nesporně žádoucí nastavit přímo úměrně této plošné ojedinělosti – např. z důvodu hrozby výrazného
ovlivnění odtokových poměrů v území (vysoké % zastavěnosti, nízké % zeleně), z důvodů bezprostředně navazující
obytné zástavby, přilehlých kulturních památek apod. Tedy
v rámci nesporně žádoucí potřeby individuálního prověření
každé plochy, tedy i plochy Z19.
Chybí jednoznačné vymezení zeleně tak, aby % zeleně skutečně plnilo ochrannou funkci a přírodní bariéru ve vztahu k
přilehlým obytným územím, tzn. s vyloučením započtení popínavé zeleně, zatravněných dlaždic a ozelenění střechy stavby do nastaveného min. % zeleně.
K PROVĚŘENÍ % ZASTAVĚNOSTI TAK, ŽE „JEJÍ SOUČÁSTÍ JE PLOCHA ZPEVNĚNÁ“:
V této otázce nebylo zpracovatelem návrhu změny respektováno zadání změny č. 1 ÚP, a to konkrétně požadavek obce
Zdiby na „prověření % zastavěnosti tak, že její součástí je
plocha zpevněná. Zpracovatel naopak nastavil % zastavěnosti
s vymezením zastavěné plochy tak, že plocha zpevněná NENÍ SOUČÁSTÍ plochy zastavěné, což je v přímém rozporu se
zadáním změny ÚP, které spolu s neodůvodněným snížením
% zeleně vede k nepřiměřenému vytěžení území (80 % zpevněných ploch), bez jakéhokoliv vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj (SEA).
Takové nastavení je současně zásadním rozporu s principy
uváděnými v návrhu změny ÚP, které říkají, že regulace směřuje k vysokému zastoupení zeleně na všech zastavitelných
plochách a že, respektuje potřeby zajištění retenční schopnosti krajiny.
K VYMEZENÍ PŘIMĚŘENÉHO HMOTOVÉHO ROZSAHU:
Požadavek přiměřeného hmotového rozsahu vůči okolní zástavbě není stále jasně definován, a to ačkoliv jasné
nastavení, řádné vysvětlení a odůvodnění použitých pojmů je
zásadní jak pro ochranu tohoto území, tak i pro následný jednoznačný výklad územního plánu stavebním úřadem a dalšími subjekty.
Nastavení zcela postrádá jasné vymezení ve vztahu k okolní zástavbě podél místní komunikace Pražská, tj. místní
komunikace II/608, a to tak, aby na tomto horizontu obce bylo zajištěno shodná hladina zástavby, tj. aby nebyla připuštěna výškově a plošně dominantní výstavba a nedošlo tak k narušení dominant obce, kterými jsou Kostel Povýšení sv. Kříže a Zdibský zámek s tím, že u staveb komerčního typu musí
být hmotově tyto menší nebo srovnatelné s budovami stejného typu a využití, které podél místní komunikace Pražská již
v dané oblasti existují.
K NASTAVENÍ PARAMETRŮ ÚZEMNÍ STUDIE:
Územní studie je nastavena neúčelně. Její současné nastavení
neochrání tuto plochu od výrazné, obytnou lokalitu nepřiměřeně zatěžující, výstavby. Chybí jasné nadefinování dopravních požadavků - formulace „napojení na dopravní kostru
obce“ je velmi vágní a absolutně nic neříkající. Chybí jasné
nastavení tak, aby doprava byla napojena zcela mimo obytná
území, resp. byla odvedena přímo na dálnici D8. Chybí jasné
a konkrétní prostorové uspořádání staveb.

Z19 stanoveno kapitolou Ak „Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení
podmínek pro její pořízení a přiměřené
lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti“
textové části návrhu Změny č. 1, jako
územně plánovací podklad pro rozhodování o změnách v území. Před zpracováním ÚS ÚS1 musí pořizovatel v zadání ÚS určit její obsah, rozsah, cíle a
účel podle § 30 odst. 2 stavebního zákona na základě podmínek pro její pořízení, které jsou pouze rámcové a usměrňující, nejsou však zadáním ÚS.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
z 11/2017, včetně doplnění z 07/2018,
bylo zpracováno autorizovanou osobou
podle požadavků orgánu posuzování
vlivů na životní prostředí, Krajského
úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu Zprávy o
uplatňování, čj. 164379/2015/KUSK ze
dne 14. 1. 2016, a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1,
čj. 154657/2017/KUSK ze dne 7. 2.
2018, které bude doplněno stanoviskem
k posouzení koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o specifickou
dokumentaci, zpracovanou autorizovanou osobou podle zákona č. 100/2001.,
která není součástí návrhu Změny č. 1,
jejíž úplnost a správnost posuzuje k tomu příslušný orgán. Zastavitelná plocha Z19 byla ve VVURÚ vyhodnocena
v souladu s požadavky orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, které
uvedl ve svém stanovisku k návrhu
Zprávy čj. 164379/2015/KUSK ze dne
14. 1. 2016 a ve stanovisku ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018.
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POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
K NEPROVEDENÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (SEA) VE VZTAHU KE ZMĚNOVÉ PLOŠE Z19:
Z výše uvedeného je zřejmé, že plocha Z19 je plochou, která
je, mimo jiné, předmětem změny č. 1 územního plánu obce
Zdiby. Jako taková měla být předmětem vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území (SEA), a to tím spíše, že se jedná
o území, které je již dnes nadlimitně imisně, hlukově i dopravně velmi přetížené. Navíc se jedná o největší plochu v
obci Zdiby, kde hrozí zcela zjevně nepřiměřená výstavba viz.
např. probíhající řízení k záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE44,
https://portal.cenia.cz/ciasea/detail/EIA STC1980. Z předmětného řízení přitom již v tuto chvíli vyplývají jednoznačné
deficity plochy Z19, a to nadlimitní zatížení obytných území
hlukem a imisemi, nedostatečná retenční schopnost této plochy, která při nadměrném zpevnění nepropustnými plochami
může znamenat hrozbu pro níže položenou obec Zdiby, výrazná hrozba negativního vlivu nepřiměřené výstavby pro
krajinný ráz a v neposlední řadě blízkost kulturních památek,
které mají být dle ÚP obce Zdiby dominantou obce.
NÁVRH:
Navrhujeme:
– navýšení % zeleně pro plochu Z19 min. na 40 % (ideálně s
převažujícím podílem neopadavé zeleně k zajištění ochranného a vizuálního účinku zeleně i v zimních měsících); situování této zeleně výlučně podél silnice Pražská 11/608
jako bariéry pro obyvatele v ul. Vilová a pro další protější
obytné ulice a dále v jižní části plochy Z19 jako bariéra pro
obyvatele z ul. J. Kámena a ochrana vizuálního vyznění
kulturních památek; to vše s vyloučením započtení popínavé zeleně, zatravňovacích dlaždic a zeleně na střechách staveb do stanoveného % zeleně,
– nastavení % zastavěnosti tak, jak bylo předmětem zadání
změny č. 1 ÚP – tj. plocha zpevněná bude součástí vymezené plochy zaslavčné, za současného respektování výše uvedeného min % zeleně (tj. min. 40%),
– vymezení „přiměřeného hmotového rozsahu” tak, že bude
respektována okolní zástavba podél místní komunikace
Pražská, a to jak svojí výškovou hladinou, tak plošnými parametry – tzn. 1 budova – max. do 3000 m2
– podrobné nastavením požadavků na zpracování Územní
studie k ploše Z19, zejména jasná regulace výšky, plošné
velikosti budov a konkrétnosti a jasnosti dopravního řešení
- přímé odvedení dopravy na D8
– provedení řádného posouzení plochy Z19 ve vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA)
Označení plochy v návrhu změny č. 1 územního plánu obce Zdiby, které se týká připomínka č. 2:
Obec Zdiby, plocha Z67
Připomínka č. 2 (popis a odůvodnění podávané připomínky, návrh)
PŘIPOMÍNKA:
Zásadně nesouhlasíme s vymezením plochy Z67 na bonitní
půdě I. tř. ochrany, a to ani po jejím zmenšení ze 4,0187 ha
na 1,6557 ha. Veřejný zájem na zřízení sběrného dvora na celé této výměře 1,6557 ha nebyl řádně odůvodněný ani prokázaný.
ODŮVODNĚNÍ:
Návrh změny č. 1 ÚP obce Zdiby po společném jednání omezila plochu Z67 ze 4,0187 ha na 1,6557 ha. Dále došlo ke
změně funkčního vymezení plochy z OM – komerční zařízení

Připomínka č. 2 nebyla akceptována.
Zastavitelná plocha Z67 byla na základě stanovisek dotčených orgánů ochrany ZPF (zábor ZPF 1. třídy ochrany) a
ochrany přírody a krajiny (zásah do
krajinného rázu) uplatněných ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1
upravena, a to, jak její výměra, tak i využití se zařazením této plochy do veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury WT8 – sběrný dvůr. Tím byl
jednoznačně deklarován veřejný zájem
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Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
malá a střední na TI1 – občanské vybavení – technická infrastruktura. Veřejný zájem je odůvodněn vybudováním sběrného dvora.
Podatel je přesvědčen o tom, že veřejný zájem lze považovat
za prokázaný max. k výměře cca 2000 m2, jenž může odpovídat požadavkům obce Zdiby, která dle dokumentů Odpadového hospodářství obce Zdiby produkuje cca 10 t odpadu/
rok. I současný stav, resp. výměra současného sběrného dvora jednoznačně naznačuje, že výměra cca do 2.000 m2 je pro
obec více než dostatečná.
Souhlasíme s tím, že je třeba hledat vhodnější umístnění současného sběrného dvora v obci Zdiby, ale na odpovídajících
výměrách, ideálně v současných zastavitelných plochách,
event. formou participace na provozu sběrného dvora v okolních obcích – např. budování nového rozsáhlého sběrného
dvora v sousedním městě Klecany a nikoliv vytvořením prostoru pro další zátěž obce Zdiby, jak zdůvodňujeme níže.
Zdůrazňujeme, že chybí doložení veřejného zájmu k více
než 14 ha bonitní půdy 1. tř. ochrany! A to proto, že tak
velká plocha nemůže být odůvodněna skutečnými plošnými
potřebami na vybudování sběrného dvora pro obec Zdiby, jak
je v návrhu změny č. 1 ÚP opakovaně čtenáři podsouváno.
Nastavení regulativ této plochy je naopak velmi do budoucna nebezpečné a zcela nevhodné. Regulativa hovoří
nejen o sběrném dvoře, který by byl výlučně určený pro odpady produkované v obci Zdiby, ale zcela jednoznačně připouští vybudování „staveb a zařízení pro nakládání s
odpady“!
Nebezpečí další zátěže pro obec Zdiby (vedle skládky Ďáblice, nadměrné dopravy, výstavby logistických hal za obcí) připuštěním staveb a zařízení pro nakládání s odpady, bez jasného omezení pouze na odpad produkovaný v obci Zdiby, je
umocněno tím, že vlastníkem pozemku není obec Zdiby,
nýbrž Zemědělské družstvo Klecany, tedy subjekt na obci
zcela nezávislý, který jednoznačně do budoucna může využít
toto „nevhodné nastavení“ regulativ plochy Z67 a do této
oblasti přinese další znečištění, znehodnocení horizontu
obce a tím i obce jako takové. To rozhodně není ve veřejném zájmu, který by odůvodnil CELÝ ZÁBOR více než
16 ha té nejkvalitnější půdy v ČR!
Analogické nastavení územně plánovací dokumentace, byť
ve vazbě k odpadním vodám, (namísto odpadů na ploše Z67)
bylo dáno v minulosti i u plánované spalovny kalů v Drastech, kterou zastavila až korupční aféra. Jako občané obce
Zdiby, která trpí nadlimitními zátěžemi a výraznou absencí
zeleně již v dnešní době, odmítáme připustit, fakt, že budeme mít v budoucnu na horizontu obce např. mezideponie
odpadů, apod...tzn. jakékoliv „stavby a zařízení pro nakládání s odpady“. S tím, že navíc dle „Zvláštních podmínek“
není nastaven pro tyto stavby a zařízení ani výškový ani plošný regulativ ani povinný podíl zeleně.
NÁVRH:
Navrhujeme:
–aby plocha Z67 byla ponechána ve stávajícím funkčním využití jako plocha NZ – zemědělská plocha – orná půda

na vytvoření této plochy a pořizovatel
toto řešení považuje za konečné. Základní podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití plochy TI1 –
technická infrastruktura – sběrný dvůr
zastavitelné plochy Z67 stanovené kapitolou Af „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ textové části návrhu Změny č. 1
není třeba doplňovat. Je zcela obvyklé,
že se pro plochy technické infrastruktury nestanovují žádné základní podmínky
prostorového uspořádání, protože ty se
stanovují až při umísťování konkrétního
stavebního záměru v rámci územního řízení, při kterém musí být v jednotlivých
případech reagováno na jeho charakter
a specifika, a tyto nelze paušalizovat regulativy v podrobnosti měřítka ÚP 1 :
5000. Vyhodnocení vlivů návrhu změny
č. 1 na udržitelný rozvoj území
(VVURÚ) z 11/2017, včetně doplnění
z 07/2018, bylo zpracováno autorizovanou osobou podle požadavků orgánu
posuzování vlivů na životní prostředí,
Krajského úřadu Středočeského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, uplatněných ve stanovisku k návrhu
Zprávy o uplatňování,
čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14. 1.
2016, a ve stanovisku ke společnému
jednání o návrhu Změny č. 1, čj.
154657/2017/KUSK ze dne 7. 2. 2018,
které bude doplněno stanoviskem k posouzení koncepce podle § 10g zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o specifickou
dokumentaci, zpracovanou autorizovanou osobou podle zákona č. 100/2001.,
která není součástí návrhu Změny č. 1,
jejíž úplnost a správnost posuzuje k tomu příslušný orgán.

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního
plánu Zdib“, dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
Pokyny (bod VP*x) = pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Zdib – viz příloha č. 7 usnesení č. 2/10/18 Zastupitelstva obce Zdiby ze dne 4. října 2018.
KN = katastr nemovitostí k. ú. = katastrální území Pokyny po SJ = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Zdib po SJ (SJ*číslo
bodu) Projektant = fyzická osoba oprávněná podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektové činnosti ve výstavbě PUPFL = pozemky
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Připomínky právnických a fyzických osob – 105 až 113 (dle Vyhodnocení)
určené k plnění funkcí lesa PÚR = Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1 RD = rodinný dům RP =
regulační plán SJ = společné jednání správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stavební
zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ÚP = územní plán (Zdib)
ÚPD = územně plánovací dokumentace ÚPO = územní plán obce (Zdiby) ÚS = územní studie ÚSES = územní systém ekologické
stability VP = veřejné projednání, ale také i fáze pořizování návrhu Změny č. 1 VKP = významný krajinný prvek VVURÚ = vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území Změna č. 1 = změna č. 1 ÚP Zdib ZPF = zemědělský půdní fond
Zpráva o uplatňování = zpráva o uplatňování ÚP Zdib s pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ZÚR = Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. aktualizace
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