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1. Důvody k pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Zdib
Obec Zdiby má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Zdib (dále
také jen „ÚP Zdib“), vydaný dne 12. října 2010 (účinnosti nabyl 28. října 2010). V následujícím období nebyla zpracována žádná změna ÚP Zdib.
Zpráva o uplatňování územního plánu Zdib (dále jen „Zpráva“) byla zpracována na
základě § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 15 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“).
Pořizovatelem Zprávy je 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 s výkonným pořizovatelem, právnickou
osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich,
má osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování
č. 800017664 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení Zprávy schválilo Zastupitelstvo obce Zdiby usnesením
č. 1/3/2015 ze dne 18. března 2015 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona.

2. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6
stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.
2.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu
Území obce Zdiby je tvořeno katastrálními územími Zdiby, Přemyšlení a Brnky, jejíž
společná výměra je 995,4829 ha, z toho je:
– zemědělský půdní fond 737,4714 ha (74,09 % výměry)
– lesní půda 87,9388 ha (8,83 %)
– vodní plochy 18,0380 ha (1,81 %)
– zastavěné plochy 37,7981 ha a ostatní plochy 114,2366 ha (celkem 15,27 %)
V současnosti v obci žije celkem 2951 bydlících obyvatel.
Územní plán vymezuje zastavěné území, stanovuje základní koncepci rozvoje území,
základní koncepci ochrany a rozvoje hodnot řešeného území, výškovou regulaci zástavby,
urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, systému
zeleně a prvků ÚSES.
Z hlediska koncepce rozvoje území obce ÚP dělí řešené území na stabilizované území
(plochy stabilizované) a rozvojové území (plochy změn, zastavitelné plochy, plochy přestavby). Územní plán na území obce vymezil celkem 54 zastavitelných ploch.
Přehled zastavitelných ploch
k. ú. Zdiby
Označení
plochy

k. ú. Přemyšlení

Navržené využití

Označení
plochy

Navržené využití

k. ú. Brnky
Označení
plochy

Navržené využití

Z1

BI – bydlení v RD

Z51

BI – bydlení v RD

Z101

BI – bydlení v RD

Z2

BI – bydlení v RD

Z52

BI – bydlení v RD

Z102

BI – bydlení v RD
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Přehled zastavitelných ploch
k. ú. Zdiby
Označení
plochy

k. ú. Přemyšlení

Navržené využití

Označení
plochy

Navržené využití

k. ú. Brnky
Označení
plochy

Navržené využití

Z3

BI – bydlení v RD

Z53

BI – bydlení v RD

Z103

BI – bydlení v RD

Z4

BI – bydlení v RD

Z54

BI – bydlení v RD

Z104

BI – bydlení v RD

Z5

BI – bydlení v RD

Z55

BI – bydlení v RD

Z105

BI – bydlení v RD

Z6

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z56

BI – bydlení v RD

Z106

BI – bydlení v RD

Z7

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z57

BI – bydlení v RD

Z107

BI – bydlení v RD

Z8

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z58

BI – bydlení v RD

Z108

BI – bydlení v RD

Z9

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z59

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z109

BI – bydlení v RD

Z10

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z60

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z110

BI – bydlení v RD

Z11

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z61

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z111

BI – bydlení v RD

Z12

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z62

SV – plochy smíšené
obytné venkovské

Z112

BI – bydlení v RD

Z13

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Z63

OS – občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení

Z113

BI – bydlení v RD

Z14

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Z64

OS – občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení

Z114

BI – bydlení v RD

Z15

OS – občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení

Z115

BI – bydlení v RD

Z16

OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Z116

BI – bydlení v RD

Z17

OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Z117

BI – bydlení v RD

Z18

OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Z118

OS – občanské vybavení
– tělovýchovná a sportovní zařízení

Z19

OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá

Z20

OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá

Z21

OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá

Z22

OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá

K realizaci staveb, které jsou zapsány do katastru nemovitostí, došlo pouze na plochách Z1, Z2, Z6, Z13, Z21, Z53 až Z57, Z60, Z63, Z 64, Z101, Z103, Z106, Z108, Z109
a Z115. Vzhledem k této skutečnosti se změnou požaduje provést aktualizace zastavěného území. Pro další rozvoj obce je stále dostatek rozvojových ploch, není nutné vymezovat
další rozvojové plochy. Podmínkou pro realizaci staveb v k. ú. Brnky je zejména realizace
komunikace „Nová Průběžná“.
Územní plán vymezuje plochy přestavby P1 až P6.
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Územní plán vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň (ZV) v rámci jednotlivých
obytných souborů, v některých případech též mezi chatovými lokalitami. Ochranná zeleň
(ZO) je ve větším rozsahu navrhována po jižním a severním obvodě sídla Zdiby. Navrhuje
vymezení těchto prvků v plochách Z31 až Z41, Z71a,b, Z72, Z121 až Z127. Dle dostupných
podkladů nedošlo u těchto ploch k naplnění navrhovaného využití.
Územní plán stanovuje koncepci veřejné infrastruktury. Obec je zásobována pitnou
vodou z vodárenské soustavy KSKM. Pitná voda je přiváděna z pramenišť Mělnická Vrutice
a Řepínský důl hlavním přivaděčem DN 1000/800 do vodojemu (VDJ) Dolany. VDJ Dolany
je řídící vodojem pro obec Kralupy nad Vltavou, na jehož rozvodnou síť jsou Zdiby připojeny. Část území (lokalita Zlatý kopec) je napojena na pražský vodovod přivaděčem z Dolních
Chaber. Stávající vodovodní síť je již kapacitně naplněna a není možné připojovat další rozvojové lokality bez realizace zásahů do vodovodní sítě. Vzhledem k rozsahu vodárenských
systémů se jedná o zásahy mimo území řešené tímto územním plánem (zdvojení přivaděče
Odolena Voda – Panenské Břežany, výstavba věžového vodojemu Klecany II, napojení vodovodní ho přivaděče na káranský vodovod).
Z hlediska likvidace splaškových odpadních vod územní plán předpokládá realizaci
nové čistírny odpadních vod (ČOV) s kapacitou 3000 EO u Přemyšlenského potoka, cca 180 m
pod stávající ČOV. Kanalizační síť je založena jako gravitační, některé části území je však
nezbytné řešit přečerpáváním. V části Brnky jsou navrženy dvě podzemní čerpací stanice odpadních vod ČS1 a ČS2. Tlaková kanalizace je též navržena u stávající rekreační zástavby
v lokalitě Holosmetky.
Z hlediska likvidace dešťových vod jsou vzhledem k nízké kapacitě odvodňovacích
struh v lokalitách Zdiby a Brnky navrženy dešťové zdrže. Na Přemyšlenském potoce jsou
navrženy tři suché poldry, dva nad Dolním rybníkem a jeden nad Středním rybníkem.
Koncepce dopravní infrastruktury řeší doplnění a zlepšení komunikační osnovy tak,
aby odpovídala potřebám rozvoje obce. Nejvýznamnějším návrhem dopravní infrastruktury je
nová východozápadní komunikace („Nová Průběžná“), umožňující nové napojení prostoru
Brnky na silnici II/608 (Pražská ul.). Její součástí je i přestavba Přemyšlenské ulice.
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření
(VPO), pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Dle dostupných podkladů nedošlo u těchto ploch k naplnění navrhovaného využití.
2.2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán
V době vydání ÚP Zdib byla platná Politika územního rozvoje České republiky (dále
jen „PÚR ČR“) 2008 schválená usnesením vlády ČR č. 929/2009 ze dne 20. července 2009 –
vydaný územní plán byl v souladu s touto PÚR (řešené území je součástí rozvojové oblasti
„OB1 Rozvojová oblast Praha“, vymezené pro řešené území správním obvodem města
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, obce s rozšířenou působností).
Ve sledovaném období byla schválena usnesením vlády ČR č. 276/2015 ze dne 15. dubna 2015 Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „Aktualizace
č. 1 PÚR ČR“)
Obec Zdiby je dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR součástí rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“, vymezené pro řešené území správním obvodem města
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, obce s rozšířenou působností. Dále je dle Aktualizace č. 1
PÚR ČR přes část území obce vedena trasa koridoru kapacitní silnice SOKP – Silniční
okruh kolem Prahy.
Území obce se nenachází v rozvojových osách, ve specifických oblastech, v koridorech a plochách technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů vymezených dle
Aktualizace č. 1 PÚR ČR.
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Aktualizace č. 1 PÚR ČR stanovuje v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32,
obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Soulad s touto dokumentací se požaduje prověřit v rámci pořízení změny ÚP, jejíž pokyny
pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání jsou součástí této zprávy.
Územní plán Zdib byl pořízen v době platnosti Územního plánu velkého územního
celku Pražského regionu (ÚP VÚC PR), schválený Zastupitelstvem Středočeského kraje dne
18. prosince 2006. Ve sledovaném období byla vydána územně plánovací dokumentace kraje,
a to Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč. kraje), které byly vydány
dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyly dne 22. února
2012. Usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která nabyla účinnosti dne 26. srpna
2015.
Pro území obce Zdiby ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující hlavní požadavky, jejichž řešení bude zpřesněno (vymezeno) územním plánem jako veřejně prospěšné stavby
a opatření:
§ Koridor silničního okruhu kolem Prahy: úsek Ruzyně – Březiněves (VPS: D001).
Tento koridor byl na základě rozsudku soudu zrušen. Na základě této skutečnosti
se ve změně požaduje tento koridor zakreslit do ÚP jako územní rezervu. V současné době Krajský úřad Středočeského kraje pořizuje 2. aktualizaci ZÚR Stč. kraje, která opět umísťuje tento koridor.
§ Koridor silnice I/9: úsek Zdiby – Byškovice, vč. úpravy MÚK Zdiby (VPS: D017)
§ územní systémy ekologické stability
– nadregionální biocentrum Údolí Vltavy (VPO: NC 2001).
Dále ZÚR Stč. kraje stanovuje k řešení další níže uvedené požadavky:
§ ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití
s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti
rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje
území a ochranu krajiny;
§ navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepci zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje;
§ upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě
podrobnějších informací v řešeném území (krajinný typ v řešeném území je S –
krajina sídelní).
Soulad se ZÚR Stč. kraje se požaduje prověřit v rámci pořízení změny ÚP, jejíž
pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání jsou součástí této zprávy.
2.3. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
Od doby vydání ÚP, po celé sledované období, nebyly při realizaci jednotlivých záměrů, či přípravných prací, v souladu s platným územním plánem, zaznamenány žádné negativní
dopady na udržitelný rozvoj území. Platný územní plán vytváří předpoklady pro vyvážený
rozvoj obce, zachovává jeho převážně obytnou funkci, přičemž jsou respektovány stávající
kvality životního prostředí. Rozvojové plochy jsou s ohledem na velikost obce navrženy tak,
aby byla zachována stávající urbanistická koncepce a uspořádání sídla. Negativní dopady na
udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny a nepředpokládají se.
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3. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických
podkladů
Územně analytické podklady ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (ÚAP) byly pořízeny v souladu se stavebním zákonem a jsou průběžně aktualizovány. Třetí úplná aktualizace ÚAP byla provedena v roce 2014.
Určení některých problémů k řešení v ÚPD – požadavky na odstranění nebo
omezení:
problémy dopravy
§ nedostatečná kapacita silnice – nutnost zrealizovat nový příjezd do lokality Brnky;
problémy ochrany přírody
§ směr propojení regionálních biokoridorů – konkretizovat průběh a způsob využití území;
problémy hygienické
§ hluk z letecké dopravy na obyt. zástavbu přibližovací koridor k letišti Ruzyně;
§ hygienické závady chatových osad – likvidace splašků a komunálního odpadu;
problémy sociální
§ prudký rozvoj sídel – sociální soudržnost a kapacita občanského vybavení.

4. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Obec Zdiby je dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR součástí rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“, vymezené pro řešené území správním obvodem města
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, obce s rozšířenou působností). Dále je dle Aktualizace č. 1
PÚR ČR přes část území obce vedena trasa koridoru kapacitní silnice SOKP – Silniční
okruh kolem Prahy.
Území obce se nenachází v rozvojových osách, ve specifických oblastech, v koridorech a plochách technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů vymezených dle
Aktualizace č. 1 PÚR ČR.
Aktualizace č. 1 PÚR ČR stanovuje v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32,
obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Soulad s touto dokumentací se požaduje prověřit v rámci pořízení změny ÚP, jejíž pokyny
pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání jsou součástí této zprávy.
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského
kraje (ZÚR Stč. kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011
a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. Usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. července
2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která
nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015.
Pro území obce Zdiby ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující hlavní požadavky, jejichž řešení bude zpřesněno (vymezeno) územním plánem jako veřejně prospěšné stavby
a opatření:
§ Koridor silničního okruhu kolem Prahy: úsek Ruzyně – Březiněves (VPS: D001).
Tento koridor byl na základě rozsudku soudu zrušen. Na základě této skutečnosti
se ve změně požaduje tento koridor zakreslit do ÚP jako územní rezervu. V sou–7–
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§
§

časné době Krajský úřad Středočeského kraje pořizuje 2. aktualizaci ZÚR Stč. kraje, která opět umísťuje tento koridor.
Koridor silnice I/9: úsek Zdiby – Byškovice, vč. úpravy MÚK Zdiby (VPS: D017)
územní systémy ekologické stability
– nadregionální biocentrum Údolí Vltavy (VPO: NC 2001).

Dále ZÚR Stč. kraje stanovuje k řešení další níže uvedené požadavky:
§ ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území
a ochranu krajiny;
§ navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepci zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje;
§ upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě
podrobnějších informací v řešeném území (krajinný typ v řešeném území je S –
krajina sídelní).
Soulad se ZÚR Stč. kraje se požaduje prověřit v rámci pořízení změny ÚP, jejíž
pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání jsou součástí této zprávy.

5. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy
a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle
§ 55 odst. 4 stavebního zákona
Zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou dostačující, viz vyhodnocení
uvedené pod bodem 2.
Zastupitelstvo obec Zdiby na svém zasedání dne 9. listopadu 2015 rozhodlo celkem
o 278 návrzích na pořízení změny č. 1 územního plánu Zdib na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona. Vyhověno nebo částečně vyhověno bylo 109 návrhům. V několika případech se přesto jedná o rozšíření zastavitelných ploch.

6. Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu v rozsahu
zadání změny
6.1. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje.
Obec Zdiby je dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR součástí rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“, vymezené pro řešené území správním obvodem města
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, obce s rozšířenou působností). Dále je dle Aktualizace č. 1
PÚR ČR přes část území obce vedena trasa koridoru kapacitní silnice SOKP – Silniční
okruh kolem Prahy.
Území obce se nenachází v rozvojových osách, ve specifických oblastech, v koridorech a plochách technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů vymezených dle
Aktualizace č. 1 PÚR ČR.
Aktualizace č. 1 PÚR ČR stanovuje v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32,
obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Soulad s touto dokumentací se požaduje prověřit v rámci pořízení změny ÚP.
–8–
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6.2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Pro území obce Zdiby ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující hlavní požadavky, jejichž řešení bude zpřesněno (vymezeno) územním plánem jako veřejně prospěšné stavby
a opatření:
§ Koridor silničního okruhu kolem Prahy: úsek Ruzyně – Březiněves (VPS: D001).
Tento koridor byl na základě rozsudku soudu zrušen. Na základě této skutečnosti
se ve změně požaduje tento koridor zakreslit do ÚP jako územní rezervu. V současné době Krajský úřad Středočeského kraje pořizuje 2. aktualizaci ZÚR Stč. kraje, která opět umísťuje tento koridor.
§ Koridor silnice I/9: úsek Zdiby – Byškovice, vč. úpravy MÚK Zdiby (VPS: D017)
§ územní systémy ekologické stability
– nadregionální biocentrum Údolí Vltavy (VPO: NC 2001).
Dále ZÚR Stč. kraje stanovuje k řešení další níže uvedené požadavky:
§ ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území
a ochranu krajiny;
§ navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepci zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje;
§ upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě
podrobnějších informací v řešeném území (krajinný typ v řešeném území je S –
krajina sídelní).
6.3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících
průzkumů a rozborů
Určení některých problémů k řešení v ÚPD – požadavky na odstranění nebo
omezení:
problémy dopravy
§ nedostatečná kapacita silnice – nutnost zrealizovat nový příjezd do lokality Brnky;
problémy ochrany přírody
§ směr propojení regionálních biokoridorů – konkretizovat průběh a způsob využití území;
problémy hygienické
§ hluk z letecké dopravy na obyt. zástavbu přibližovací koridor k letišti Ruzyně;
§ hygienické závady chatových osad – likvidace splašků a komunálního odpadu;
problémy sociální
§ prudký rozvoj sídel – sociální soudržnost a kapacita občanského vybavení.
6.4. Požadavky obce
Změnou se požaduje prověřit (jedná se o podněty obce a návrhy na pořízení změny
schválené zastupitelstvem obce dne 9. listopadu 2015):
§ možnost vhodného využití pozemků v majetku obce k zastavění;
§ 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
–9–
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s vymezením zastavěné plochy tak, že její součásti je plocha zpevněná, jakož i výslovným
stanovením požadavku přiměřeného hmotového rozsahu objektu vůči okolní zástavbě;
§ možnost využití území kolem zastavitelné plochy Z22 dle ÚP k zastavění;
§ vymezit vhodné plochy k následujícímu využití: sběrný dvůr, technické služby, obchod
a služby, domy pro seniory a domy s pečovatelskou službou a další služby pro obyvatele
v rámci potřebné občanské vybavenosti;
§ v rozvojových plochách pro bydlení zajistit plochy pro umístění kontejnerovišť a vymezit
průchody pro pěší a cyklisty mezi jednotlivými lokalitami;
§ omezit výstavbu rodinných domů o více bytových jednotkách;
§ v lokalitách RI regulovat výšku objektů a odstupové vzdálenosti s ohledem na pohodu
bydlení;
§ možnosti úpravy etapizace s ohledem na dopravní obslužnost tak, aby nedocházelo k nárůstu výstavby bez patřičného navýšení kapacity dopravní sítě;
§ v oblasti dopravy prověřit možnosti opatření vedoucí ke snížení provozu na ulici Průběžná;
§ prověřit možnost efektivnějšího řešení likvidace dešťových vod a ochranu a obnovu vodních toků a vodotečí (udržení vody v krajině);
§ uvést ÚP do souladu s aktuálním stavem.
Dále se požaduje změnou prověřit následující:
pozemek
parc. č.

Výměra
v m2

Současné využití plochy dle ÚP

Zdiby

364/1

2404

ZS – zeleň soukromá a vyhrazená

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Zdiby

364/4

1807

ZS – zeleň soukromá a vyhrazená

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Zdiby

364/8

865

ZS – zeleň soukromá a vyhrazená

Ostatní místní obslužné komunikace

Zdiby

374/19

2393

ZS – zeleň soukromá a vyhrazená
Z11 – plochy zeleně

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Zdiby

247/6

5029

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Zdiby

403/1

4672

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Přemyšlení
Zdiby

107/2
466/1

477
4986
∑5463

DS – Dopravní infrastruktura
silniční

ZV – Zeleň na veřejném prostranství

Zdiby

371/2

1642

ZS – Zeleň soukromá a vyhrazená

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Zdiby

119/11

518

SV – plochy smíšené obytné
venkovské

SV – plochy smíšené obytné venkovské

Zdiby

455

4257

Hlavní místní obslužné komunikace (návrh)

Ostatní místní obslužné komunikace

Brnky

110/9

5060

NZ – plochy zemědělské – orná
půda + ÚSES – lokální biocentrum
LBC2 (návrh) + WD5 a WD6

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Brnky

100/33

3058

ZV – zeleň na veřejných prostranstvích (návrh)

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Brnky

83/3

6021

ZV – zeleň na veřejných prostranstvích (návrh)

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Brnky

100/36

2756

NZ – plochy zemědělské – orná
půda + ÚSES – lokální biocentrum
LBK8 (návrh)

Zahrada

Brnky

39/8

303

RI – Plochy staveb pro rodinnou
rekreaci

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

k. ú.

Navrhované využití plochy
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pozemek
parc. č.

Výměra
v m2

Přemyšlení

98/1

1160

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

DS – dopravní infrastruktura silniční

Přemyšlení

98/3

995

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Přemyšlení

98/5
98/6

1435
1393
∑2828

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Přemyšlení

127

6492

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

OK – občanské vybavení komerční zařízení
plošně rozsáhlá

Přemyšlení

50/1

4152

TI – technická infrastruktura inženýrské sítě

SV – plochy smíšené obytné venkovské

Přemyšlení

21/3
21/17
21/19

154
781
1018
∑1953

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Přemyšlení

21/2

5688

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

Změna prověří následující možnosti řešení
Pozemek rozdělit na dvě části s různým
využitím.
Část pozemku (nudle) var. 1) RZ – rekreace, zahrádkové osady
ver. 2) RI – plochy staveb pro rodinnou
rekreaci
Část pozemku (rozšířený konec) var 1) SV
– plochy obytné smíšené venkovské
var. 2) BI – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
var. 3) OM – občanská vybavení, komerční
zařízení malá a střední
var. 4) OS – občanská vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení
var. 5) RZ – rekreace, zahrádkové osady
var. 6) RI – plochy staveb pro rodinnou
rekreaci

Přemyšlení

21/1
21/27
23
27
28

15072
8424
7668
5753
5969
∑42886

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Přemyšlení

126
128

17138
18289
∑35427

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

OK – občanské vybavení komerční zařízení
plošně rozsáhlá

Přemyšlení

102/13

20135

NZ – plochy zemědělské – orná
půda + ÚSES – lokální biokoridor
LBK6 (návrh) + WD6 a WD7

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Přemyšlení

90/75

4611

Část BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské
(návrh)
Z52 – zastavitelné plochy
Část NZ – plochy zemědělské –
orná půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Přemyšlení

102/8

18618

Část BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské
(návrh)
Z51 – zastavitelné plochy
Část NZ – plochy zemědělské –
orná půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

k. ú.

Současné využití plochy dle ÚP

Navrhované využití plochy
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pozemek
parc. č.

Výměra
v m2

Současné využití plochy dle ÚP

Přemyšlení

83/18

10430

ZS – zeleň soukromá a vyhrazená

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Přemyšlení

21/25
21/28

11118
8619
∑19737

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Přemyšlení

102/14
101/1

7474
2695
∑10169

Část BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské
(návrh)
Z51 – zastavitelné plochy
Část NZ – plochy zemědělské –
orná půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Zdiby

392/91
392/92
392/105

1120
458
9444
∑11022

392/91 a 392/92 NZ - plochy
zemědělské - orná půda + ÚSES
– lokální biocentrum LBC2 (návrh)
392/105 NZ - plochy zemědělské orná půda + ÚSES – lokální biokoridor LBK6 (návrh) + hlavní
místní komunikace (návrh)

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Brnky

100/27

4575

ZS – zeleň soukromá a vyhrazená

RI – Plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Zdiby

413/30
st. 657

458
150
∑608

RI – Plochy staveb pro rodinnou
rekreaci

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Brnky

80/84
st. 829

982
96
∑1078

RI – Plochy staveb pro rodinnou
rekreaci

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Přemyšlení

1/1
1/2
st. 1/1
st. 1/6
st. 294

8052
451
1776
1146
19
∑11444

OM – občanské vybavení komerční zařízení malá a střední
(návrh) + plochy přestavby P3
a P4

Par. 1/1 – domov důchodců
st. 294 a 1/1 – nemocnice
par. 1/6 – základní škola 3NP
par. 1/2 – výstavba 3NP (kavárna)

Brn

80/81

498

RI – Plochy staveb pro rodinnou
rekreaci

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Zdiby

266
267

74
8602
∑8676

NZ – plochy zemědělské – orná
půda + inundační území Přemyšlenského potoka suchý poldr +
WK1 – revitalizace Zdibského
potoka + ZO – zeleně ochranná
a izolační (návrh) Z37 + ÚSES –
lokální biokoridor LBK3 (návrh) +
VVn – toky a plochy vodní
a vodohospodářské (návrh)

Ponechání jako NZ – plochy zemědělské –
orná půda a prověření zrušení návrhu na
suchý poldr nad středním rybníkem a umístění koryta Přemyšlenského potoka ke
hraně pozemku bez nutnosti ochranné
a izolační zeleně na této parcele.

Zdiby

50

43639

NZ – plochy zemědělské – orná
půda + BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské
(návrh)
Z2 – zastavitelné plochy + ZO –
zeleně ochranná a izolační (návrh) Z40a + ÚSES – lokální biokoridor LBK5 (návrh) + hlavní místní
obslužné komunikace (návrh) –
WD5 – Nová Průběžná

Ponechání jako NZ – plochy zemědělské –
orná půda

Brnky

39/28
46/38

1807
1070
∑2877

39/28 – část NL - plochy lesní
a část RI – Plochy staveb pro
rodinnou rekreaci
46/38 – NL - plochy lesní

RI – Plochy staveb pro rodinnou rekreaci

k. ú.

Navrhované využití plochy
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pozemek
parc. č.

Výměra
v m2

Zdiby

247/3
247/4
247/5
217/2
214/6
520
521
522
525
573
st. 600
st. 604

8427
2091
279
109
8
16
15
16
25
17
17
15
∑11035

OM – občanská vybavení komerční malá a střední (návrh)
a RZ – rekreace zahrádkové
osady (stav)

OK – občanská vybavení komerční zařízení
plošně rozsáhlá (ubytování, restaurace
výška 13 m a reklamní pylon – rozhledna
výška 22 m)

Brnky

89/42

434

NL – plochy lesní

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

Zdiby
Brnky
Přemyšlení

Celé
území

–

Výškové omezení nemovitostí –
u BI 8 m u RI chybí jen omezení
na přízemí a podkroví (obcházeno, stavby mají i 9m)

Navrhuji u chat pro rodinnou rekreaci zavést výškové omezení v metrech a zároveň
ponechat i původní omezení na přízemí
a podkroví.

Přemyšlení

21/26

13337

NZ – plochy zemědělské – orná
půda

BI – bydlení v rodinných domech městské
a příměstské

k. ú.

Současné využití plochy dle ÚP

Navrhované využití plochy

6.5. Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1
stavebního zákona
Ze Zprávy vyplývají požadavky na úpravu ÚP Zdib uvedené v předešlých kapitolách 2
až 5. Dále ze Zprávy vyplývá požadavek uvedení územně plánovací dokumentace do souladu
s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb. a se stavebním zákonem.
6.6. Požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány a veřejností.
Uplatněné požadavky dotčených orgánů a veřejnosti byly na základě projednání zapracovány do dílčích kapitol Zprávy.
6.7. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
6.7.1. Požadavky na urbanistickou koncepci
Na urbanistickou koncepci, stanovenou ve vydaném ÚP Zdib, se změny nepožadují.
6.7.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury
Požaduje se zpřesnění průběhu územní rezervy koridoru silničního okruhu kolem Prahy, koridoru silnice I/9 a navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepcí zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje.
Dále se požaduje prověřit možnosti úpravy etapizace s ohledem na dopravní obslužnost tak, aby nedocházelo k nárůstu výstavby bez patřičného navýšení kapacity dopravní sítě vztažené zejména k navrhované komunikaci „Nová Průběžná“.
Trasování „Nové Průběžné“ se požaduje prověřit s souvislosti s dohodami, které byly
mezi obcí Zdiby a vlastníky dotčených pozemků uzavřeny, pokud jsou platné a pro
zpracování návrhu Změny č. 1 akceptovatelné.
Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury
Změna bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury,
včetně příslušných ochranných pásem.
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Vodohospodářské sítě
Koncepce zásobování území města pitnou vodou bude v návrhu změny č. 1 doplněna
o údaje, vyplývající z požadovaných bilancí nově navrhovaných ploch.
Změna č. 1 bude řešit koncepci odkanalizování nově definovaného území a bude se
podle potřeby zabývat řešením dopadů nově zastavovaných ploch na odtokové poměry
v území.
Zásobování zemním plynem
Požadavky se nestanovují.
Zásobování elektrickou energií
Požadavky se nestanovují.
Nakládání s odpady
Požadavky se nestanovují.
6.7.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
Změnou se nepředpokládají nové skutečnosti, které by se projevily na plošné a prostorové uspořádání krajiny řešené v ÚP Zdib.
Změnou se nepožaduje vymezit plochy, ve kterých se vylučuje umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
6.7.4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny
Při řešení požadavků provedených změnou ÚP se požaduje respektovat rozsah vymezených prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a zajistit jejich ochranu.
Při zpracování 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
§ kolidujících s prvky ÚSES a významnými krajinnými prvky (VKP)
v k. ú. Zdiby parc. č. 364/1, 364/4, 364/8, 371/2, 392/91, 392/92, 392/105,403/1,
v k. ú. Brnky parc. č. 39/28, 46/38, 110/9,
v k. ú. Přemyšlení parc. č. 50/1;
§ které jsou naprosto nevhodné z pohledu krajinného rázu, nevhodným šířením zástavby do volné krajiny nebo zástavba nevhodně navazuje na sousední katastry
v k. ú. Zdiby parc. č. 247/6, 374/19
v k. ú. Brnky parc. č. 83/3, 100/33,
v k. ú. Přemyšlení parc. č. 21/1, 21/25, 21/26, 21/27, 21/28, 23, 27, 28, 83/18, 90/75,
98/1, 98/3, 98/5, 98/6 (též kolize s prvkem ÚSES), 101/1, 102/8, 102/13, 126, 128,
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 (viz poř. č. 8 vyhodnocení projednávání zprávy o uplatňování ÚP Zdib).
Ochrana nemovitých kulturních památek
Změnou ÚP se požaduje respektovat všechny nemovité kulturní památky nacházející
se v řešeném území v souladu se zákonem č. 20/1887 Sb., o státní památkové péči.
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Ve změně č. 1 bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.
Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, budou v návrhu
změny územního plánu doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných
půdně ekologických jednotkách, podklady budou zpracovány ve smyslu zásad ochrany
ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
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půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou
se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF.
V souladu se zásadami ochrany ZPF a nezastavěného území bude součástí odůvodnění
územního plánu vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v souladu s § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona.
Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Požadavkem na řešení změny funkčního využití na pozemku parc. č. 89/42 v k. ú.
Brnky, dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Část řešeného území
leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. K dotčení tohoto území je nutný, dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, souhlas orgánu státní správy lesů. Udělení tohoto
souhlasu není nárokové a nelze předjímat výsledky jednotlivých správních řízení.
Žádné požadavky se nestanovují.
Ochrana ovzduší
Změnou nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší.
V souladu s upozorněním orgánu ochrany ovzduší, Krajského úřadu Středočeského
kraje v souhrnném vyjádření čj. 164379/2015/KUSK ze dne 14. ledna 2016, 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. Jakýkoli průmysl či výroba by měly být umístěny mimo obytnou zástavbu nebo v dostatečné vzdálenosti.
6.7.5. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Změnou nebudou dotčeny zájmy obrany a bezpečnosti státu.
Požadavky na ochranu veřejného zdraví
V řešeném území změnou se požaduje dodržování veškerých hygienický předpisů.
Požadavky na požární a civilní ochranu
Z hlediska zájmů požární a civilní ochrany bude změna dle potřeby obsahovat:
1. požadavek na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle
charakteru jejich požárního nebezpečí vyplývajícího z požadavků ČSN o požární
bezpečnosti staveb.
2. jednoznačné řešení zásobování požární vodou dle ČSN 730873, vztahující se k zamýšleným lokalitám změn, a to ve vztahu k jejich charakteru.
3. požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb., a to v případě
nutnosti podle požadavku na technologie provozu a stavebního využití zamýšlené
zástavby.
4. požadavky civilní ochrany v souladu s § 19 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, vyhláškou č. 380/2002 Sb. a stanoviskem dotčeného orgánu.
Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin
V řešeném území není evidováno žádné výhradní ložisko, dobývací prostor či CHLÚ,
které by bylo nutné respektovat. Pouze v k. ú. Zdiby je evidováno prognózní ložisko
štěrkopísků (negativní, neperspektivní).
Sesuvy, tj. území s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, se v řešeném území nevyskytují. Území je poddolováno. Tuto skutečnost je zapotřebí změnou respektovat.
Požadavky na ochranu geologické stavby území
Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují.
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Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Změnou se požaduje prověřit možnost efektivnějšího řešení likvidace dešťových vod
a ochranu a obnovu vodních toků a vodotečí (udržení vody v krajině).
Jiné požadavky se nestanovují. Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují.
6.8. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit
Požaduje se vymezit jako územní rezervu koridor silničního okruhu kolem Prahy.
6.9. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Změnou se nepředpokládá vymezení dalších veřejně prospěšných staveb pro dopravní
a technickou infrastrukturu.
Prvky územního systému ekologické stability k založení budou podle potřeby vymezeny jako veřejně prospěšná opatření.
Požadavek na asanaci se nestanovuje.
6.10. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
Žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které by regulační plán stanovil
podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití, se nestanovují.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo uzavřením dohody o parcelaci, se nestanovují.
6.11. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Změna územního plánu bude zpracována v souladu s ustanoveními stavebního zákona
v digitální podobě a formátu podle metodiky doporučené Krajským úřadem Středočeského
kraje „MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS“
(verze 2.2, aktualizace duben 2010). Obsah územně plánovací dokumentace a způsob jejího
zpracování bude odpovídat ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Změna územního plánu bude obsahovat textovou a grafickou část, včetně textové
a grafické části odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Textová část návrhu změny č. 1 bude zpracována formou doplnění/vypuštění relevantních kapitol textové části platného ÚP Zdib (kapitoly, které nejsou změnou č. 1 dotčeny,
nebudou do textové části návrhu změny č. 1 zařazeny a zůstávají nadále platné v původním
znění); textová část odůvodnění bude vycházet z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Textová část odůvodnění bude ve zprávě o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
územního plánu Zdib na udržitelný rozvoj území v souladu s § 53 odst. 5 písm. d) stavebního
zákona obsahovat základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí s uvedením, jak byly do návrhu změny č. 1 územního
plánu zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory ve vyhodnocení SEA, příp. bude odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení SEA
zapracovány nebyly.
Grafická část návrhu změny č. 1 zahrne výkresy (případně jejich aktuální výřezy)
dle struktury a členění v platném ÚP Zdib, grafická část odůvodnění zahrne výkresy ve smyslu
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkresy budou zpracovány v měřítku a v pojetí shodném s grafickou částí platného ÚP Zdib. Názvy výkresů budou převzaty z odpovídajících výkresů platného územního plánu.
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Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemovitostí,
která bude převedena do měřítka 1 : 5000 s ponecháním parcelních čísel.
Návrh i odůvodnění změny č. 1 budou odevzdány ve 2 vyhotovení pro společné jednání a jednou pro veřejné projednání, po vydání (čistopis) pak ve 4 vyhotovení, vše bude odevzdáno také 1× na CD ve zdrojových (editovatelných) souborech a v PDF.

7. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního
zákona)
Na základě uplatněného stanoviska orgánu posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Zdib s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1, Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 164379/2015/KUSK ze dne
14. ledna 2016, se v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona požaduje zpracování vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Zdib na udržitelný rozvoj území, tj. vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad,
v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, v částech A až F, bez části B „Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti“, protože orgán ochrany přírody významný vliv změny č. 1 na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti vyloučil, a to
A) Vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu Zdib na životní prostředí zpracované
podle přílohy stavebního zákona (tzv. vyhodnocení SEA).
B) Neobsazeno.
C) Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.
D) Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak
nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.
E) Vyhodnocení přínosu změny č. 1 k naplnění priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách
územního rozvoje.
F) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.
Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře
konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem.
Důvodem požadavku zpracování vyhodnocení SEA je zejména vymezení několik
ploch pro funkční využití OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá
o výměře 6,04 ha. Navržené funkční využití a výměra těchto ploch mohou zakládat rámec záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona. V k. ú. Přemyšlení je navržena jedna plocha o výměře
0,57 ha pro prověření několika možných funkčních využití (rekreace, bydlení, občanské vybavení komerční i sportovní), kde by mohly být realizovány podlimitní záměry. Dále má být dle
návrhu zadání změny č. 1 ÚP prověřeno několik nových ploch pro bydlení v RD – městské
a příměstské (zejména v k. ú. Přemyšlení) na ZPF I. a II. třídy ochrany dle BPEJ; čtyři největší
plochy dosahují řádově jednotky hektarů (max. plocha má výměru 3,5 ha). Takový rozvoj sídla
může být dle poslední novely zákona charakterizován také jako podlimitní záměr.
Vzhledem k potenciálnímu negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví orgán posuzování vlivů na životní prostředí stanovuje pro zpracování dokumentace
SEA následující požadavky:
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§ zdůvodnit a posoudit účelnost plánovaného zastavění ploch; tj. zejména vymezení
lokalit na nejkvalitnějších půdách (I. a II. třídy ochrany dle BPEJ);
§ vyhodnotit dopravní napojení nových rozvojových ploch a případné důsledky na stávající dopravní situaci v obci;
§ vyhodnotit způsob nakládání s vodami (srážkové, splaškové a jiné odpadní vody)
a jeho vliv na podzemní a povrchové vody;
§ vyhodnotit vlivy z hlediska změn v uspořádání krajiny, zejména její průchodnost pro
biotu, a vliv na krajinný ráz;
§ vyhodnotit vlivy navrhovaných ploch, které mohou významným způsobem měnit
stav a kvalitu životního prostředí, je nutné zaměřit se na celé řešené území;
§ stanovit, za jakých podmínek jsou zjištěné vlivy přípustné, příp. navrhnout kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy eliminovat nebo zmírnit;
§ vypracovat kapitolu závěry a doporučení vč. návrhu stanoviska dotčeného orgánu
s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní
prostředí s lokalitami souhlasit, souhlasit s podmínkami vč. jejich upřesnění, nebo
nesouhlasit.
Ve vyhodnocení SEA se požaduje vypracovat kapitolu závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska SEA dotčeného orgánu s uvedením zejména jednoznačných výroků,
zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s lokalitami souhlasit, souhlasit
s podmínkami vč. jejich upřesnění, nebo nesouhlasit.
Vyhodnocení SEA bude zpracováno oprávněnou osobou podle ust. § 19 zákona č. 100/
/2001 Sb. Autorizovaná osoba případně vyhodnotí i jiné v návrhu zadání nebo výše neuvedené změny v koncepci zpracované ve fázi návrhu změny č. 1.
Vyhodnocení SEA se zaměří na zachování a zlepšování kvality životního prostředí
a snižováni intenzity automobilové dopravy.
Řešené území změny č. 1 nezasahuje do evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí soustavy Natura 2000.
K návrhu zprávy vydal stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody, čj. 165572/2015/KUSK ze
dne 4. ledna 2016, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve kterém sděluje, že lze vyloučit významný vliv projednávaného návrhu zprávy o uplatňování ÚP Zdib samostatně nebo ve
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními.
S ohledem na charakter a lokalizaci záměru se nepředpokládá možnost významného ovlivnění
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
V blízkosti území řešeného ÚP Zdib cca 2 km západně se nachází evropsky významná
lokalita Kaňon Vltavy u Sedlce označená kódem CZ 0110154. Předložený návrh zprávy nezakládá důvod k předpokladu, že dojde k působení na toto území EVL.

8. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního
plánu
Vzhledem k rozsahu a charakteru změny se zpracování variant nepožaduje, postačí
vyhodnocení k tzv. nulovému stavu.
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9. Návrh na pořízení nového územního plánu
Na základě provedeného vyhodnocení uplatňování Územního plánu Zdib se pořízení
nového územního plánu nenavrhuje.

10. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních
dopadů na udržitelný rozvoj území
Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly při vyhodnocení územního plánu
Zdiby zjištěny.

11. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje
Žádné návrhy se neuplatňují.

12. Grafické přílohy zprávy o uplatňování územního plánu Zdib
Příloha č. 1: Přehledná mapa oblasti (na podkladě výřezu platného koordinačního výkresu
ZÚR Stř. kraje), grafické měřítko
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