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II.1 Textová část odůvodnění územního plánu
a) postup pořízení územního plánu
Územní plán Přestavlky u Čerčan se pořizuje pro celé správní území obce, které tvoří jedno katastrální území,
Přestavlky u Čerčan, a má rozlohu 647,75 ha.
Obec má tři části obce, Přestavlky u Čerčan, Čistec a Doubravice 1. díl
Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan usnesením ze dne 2. 11. 2011 rozhodlo o pořízení územního plánu
Přestavlky u Čerčan z vlastního podnětu.
Usnesením ze dne 2. 11. 2011 schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), fyzickou osobu
oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti, která zajistí Obecnímu úřadu Přestavlky u Čerčan splnění
kvalifikačních požadavků ve smyslu ustanovení § 24 stavebního zákona. Současně určilo p. Zdeňka Krejcárka,
místostarostu obce, spolupracovat s pořizovatelem na pořízení územního plánu.
Pořizovatel územního plánu Přestavlky u Čerčan, kterým je Obecní úřad Přestavlky u Čerčan jako obecní úřad,
který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst.
2 stavebního zákona, vyhodnotil všechny obdržené žádosti na změny v území. Připravil stanoviska k jednotlivým
žádostem jako podklad pro zastupitelstvo obce dle ust. § 46 odst. 3 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 15. 10. 2012, číslo 1/2012, rozhodlo o jejich vhodnosti.
Následně byl zahájen proces pořizování územního plánu s využitím pořízených územně analytických podkladů
správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Benešov, platné územně plánovací dokumentace a
doplňujících průzkumů a rozborů území. Pořizovatel zpracoval ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva obce
návrh zadání územního plánu Přestavlky u Čerčan, ve kterém zohlednil rozhodnutí zastupitelstva obce. Návrh
zadání byl zpracován v listopadu 2012 podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), § 11 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, a Přílohy č. 6 této vyhlášky.
Tento veřejně projednal postupem, který ukládá ustanovení § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Dotčeným
orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a dalším organizacím, které mohly hájit své zájmy v území, odeslal
pořizovatel oznámení a návrh zadání jednotlivě dopisem č.j. 325/2012 dne 8. listopadu 2012 na doručenku,
veřejnost byla vyrozuměna veřejnou vyhláškou – oznámením o zahájení projednávání, která byla vyvěšena na
úřední desce obce Přestavlky u Čerčan, č.j. 324/2012 od 8. listopadu do 19. prosince 2012 současně s
elektronickým uveřejněním na webové stránce obce Přestavlky u Čerčan http://www.prestavlkyucercan.cz, od
8. listopadu 2012 do 18. prosince 2012 (což naplňuje zákonem stanovenou dobu 30 dní).
Ve stejné lhůtě byl návrh zadání včetně grafické části vystaven na Obecním úřadu v Přestavlkách u Čerčan k
veřejnému nahlédnutí a na webových stránkách obce.
Krajský úřad Středočeského kraje ve svém koordinovaném stanovisku k zadání územního plánu Přestavlky u
Čerčan ze dne 29. 11. 2012, č.j. 162072/2012/KUSK, sdělil, že z hlediska svěřených kompetencí (tj. z hlediska
regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii
přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranných pásem, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů),
nemá připomínky k předloženému návrhu zadání. Dále jako orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 písm. n)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v souladu s ust. §
45i odst. 1 citovaného zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu samostatně i ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality a ptačí
oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními. S ohledem na charakter a lokalizaci záměru se nepředpokládá
možnost významného ovlivnění evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, protože návrh zadání obsahuje
požadavek na respektování přítomnosti EVL CZ0213068 Dolní Sázava a územního systému ekologické stability.
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně souvisejícíh zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, na základě předloženého návrhu zadání a kritérií uvedených v Příloze č. 8 citovaného zákona,
nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu Přestavlky u Čerčan na životní prostředí, protože
koncepce rozvoje obce nepředpokládá významné střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejného
zdraví v daném území.
4
Odůvodnění Územního plánu Přestavlky u Čerčan

09/2018

Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona nebyly podány podněty sousedních obcí.
Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona “každý může uplatnit připomínky” byly v zákonné lhůtě
uplatněny připomínky, které byly řádně vyhodnoceny.
Pořizovatel po ukončení projednání návrhu zadání a po vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek, v souladu
s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona, ve spolupráci s určeným zastupitelem, návrh zadání upravil,
prokonzultoval požadavek, že nebude pořízen koncept územního plánu (dle současných právních předpisů
zpracování variantního řešení) a připravil další podklady, aby mohl v souladu s ustanovením § 47 odst 4 stavebního
zákona předložit výsledné znění zadání územního plánu Zastupitelstvu obce Přestavlky u Čerčan ke schválení.
Zastupitelstvo obce bylo s vyhodnocením všech obdržených písemností seznámeno a se zdůvodněním
navrhovaného řešení se ztotožnilo. Zpráva o vyhodnocení požadavků uplatněných k návrhu zadání územního plánu
Přestavlky u Čerčan je součástí dokladové dokumentace uložené na obci.
Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, byla výsledná verze zadání,
datovaná prosinec 2012, předložena zastupitelstvu obce ke schválení (§ 47 odst. 5 stavebního zákona).
Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan dne 27. prosince 2012.
Textová i grafická část návrhu územního plánu je zpracována v souladu se schváleným zadáním.
Na základě zpracovaného a projektantem předaného návrhu ÚP Přestavlky u Čerčan pak Obecní úřad Přestavlky u
Čerčan oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu územně plánovací dokumentace podle
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím dopisem ze
dne 17. března 2014. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním
obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla stanovena do 5. května 2014
včetně.
Pořizovatel všechny vyrozuměl o skutečnosti, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží a
že návrh územního plánu Přestavlky u Čerčan včetně odůvodnění bude vystaven na internetové adrese
pořizovatele: http://www.prestavlkyucercan.cz. Zároveň pořizovatel naplnil ust. § 50 odst. 3 stavebního
zákona, když doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou ze dne 17. 3. 2014, č.j. 74/2014, která byla
vyvěšena na úřední desce dne 19. 3. 2014, sejmuta dne 7. 5. 2014. Rovněž tato veřejná vyhláška–oznámení
obsahovala poučení o možnosti veřejnosti uplatňovat k vystavenému návrhu územního plánu písemné připomínky.
Veřejnost byla upozorněna na lhůtu, která byla v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona stanovena do 30
dnů od doručení veřejné vyhlášky s oznámením o vystavení návrhu územního plánu, nejpozději však do 5. května
2014 včetně. Dokumentace byla rovněž dopisem č.j. 73/2014 poskytnuta v tištěné podobě krajskému úřadu dne 18.
3. 2014 ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona.
V rámci oznámení o společném jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor vydávající koordinované stanovisko, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství s přílohou 1 výtisku územně plánovací dokumentace, Městský úřad Benešov, odbor financí
a majetku, Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Benešov, odbor životního
prostředí, koordinované stanovisko, Ministerstvo dopravy ČR, odbor technické infrastruktury a územního plánu,
Ministerstvo obrany ČR – Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájmů Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, odbor hornictví a stavebnictví, Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku, Ministerstvo
životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy I, Obvodní báňský úřad pro
území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní
město Prahu a Středočeský kraj, Státní pozemkový úřad, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního
rozvoje, Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, Obec Vranov,
Obec Soběhrdy, Obec Petroupim, Obec Čerčany, Obec Hvězdonice, Obec Lštění, Obec Kaliště.
Společné ústní jednání se konalo na Obecním úřadě Přestavlky u Čerčan dne 3. 4. 2014. Výklad k projednávanému
územnímu plánu provedl projektant Ing. arh. M. Horváthová.
Projektant, pořizovatel a určený zastupitel po ukončení zákonem stanovených termínů provedli vyhodnocení
připomínek a stanovisek k návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan ze společného jednání.
Podrobné vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je provedeno v části i.7), soulad se stanovisky dotčených
orgánů, tohoto odůvodnění. Na základě žádosti Obecního úřadu Přestavlky u Čerčan ze dne 9. 6. 2014 Krajský
úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal změnu stanoviska k návrhu územního
plánu z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdího fondu, ve znění pozdějších předpisů.
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Městský úřad Benešov z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ze dne 18. 7. 2014 konstatuje, že byly splněny
požadavky vyplývající z písemnosti ze dne 3. 12. 2012. Požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů byly
respektovány a byly odpovídajícím způsobem do dokumentace zapracovány. Následné řešení rozporu mezi orgány
podle stavebního zákona ani mezi dotčenými orgány nebylo potřebné provádět.
Žádná ze sousedních obcí k projednávanému návrhu ÚP Přestavlky u Čerčan neuplatnila, ve smyslu ustanovení §
50 odst. 2 stavebního zákona, písemné připomínky.
V rámci ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona byly pořizovateli ze strany veřejnosti doručeny písemné
připomínky, které jsou v některých případech mylně uplatněny jako námitky, přestože ve veřejné vyhlášce,
oznámení o vystavení návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan, je v poučení uveden způsob, jakým se mají
písemnosti uplatňovat. Citace: “Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení oznámení formou veřejné vyhlášky o
vystavení návrhu ÚP Přestavlky u Čerčan, tj. do 5. května 2014, může každý uplatnit své připomínky.”
Písemnosti uplatnil: Dušan Hopko, písemnost ze dne 28. 2. 2014, uplatněna u OÚ dne 2. 4. 2014, Marie Sislová,
písemnost ze dne 23. 4. 2014, uplatněna u OÚ dne 23. 4. 2014, Pavel Kučera, písemnost ze dne 22. 4. 2014,
uplatněna u OÚ dne 23. 4. 2014, Ing. Libuše Kučerová, písemnost ze dne 22. 4. 2014, uplatněna u OÚ dne 23. 4.
2014, Radek Kučera, písemnost ze dne 21. 4. 2014, uplatněna u OÚ dne 23. 4. 2014, Martin Kučera, písemnost ze
dne 24. 4. 2014, uplatněna u OÚ dne 28. 4. 2014, Richard Beneš, písemnost ze dne 25. 4. 2014, uplatněna u OÚ
dne 30. 4. 2014, Mgr. Magda Zacharieva, písemnost ze dne 2. 5. 2014, uplatněna u OÚ dne 5. 5. 2014.
Po ukončení projednávání podle § 50 odst. 2 až 3 stavebního zákona pak Obecní úřad Přestavlky u Čerčan ve
smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona požádal dopisem Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
Středočeského kraje o vydání stanoviska k návrhu ÚP Přestavlky u Čerčan. Krajský úřad Středočeského kraje toto
stanovisko vydal dne 18. 8. 2014 pod č.j. 122256/2014/KUSK, kde mimo jiné konstatuje, že neshledal žádné
rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu. Současně upozornil, že ve výkresové části nejsou
uvedeny některé místní názvy, které jsou v textu používány. Toto bylo v grafické části před vypsáním veřejného
projednání napraveno.
V průběhu vyhodnocení stanovisek a připomínek a v termínu dohodnutém pro úpravu dokumentace ve smyslu
ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona byl vyzván určený zastupitel, aby s upraveným návrhem územního
plánu seznámil zastupitelstvo obce. Lze proto konstatovat, že vstupy do dokumentace byly provedeny v součinnosti
s tímto orgánem.
Dne 17.09.2014 bylo oznámeno zahájení řízení o územním plánu, ve smyslu § 52 stavebního zákona aoznámeno
konání veřejného projednání. Dne 22.10.2014 bylo ukončeno veřejné projednání a oznámeno nové veřejné
projednání o návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan. Nové veřejné projednání se konalo dne 25.11.2014.
Návrh územního plánu Přestavlky u Čerčan byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 23.10.2014 do 2.12.2014 na
Obecním úřadě Přestavlky u Čerčan a na webových stránkách www.prestavlkyucercan.cz Ve smyslu § 52
stavebního zákona byly ze strany veřejnosti uplatněny námitky a připomínky, a ze strany zástupce veřejnosti
námitky, viz kapitola p) a o).
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem územního plánu vyhodnotil výsledky projednávání
a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu, viz kapitoly p) a o).
Dne 20.března 2018 Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan na svém zasedání č.30/2018 přijalo Usnesení
č.30/4/18 o projednání Územního plánu a vrátilo návrh pořizovateli k novému projednání s pokynem k takové
úpravě, aby v lokalitě Dubsko Z41 byla prověřena možnost omezit rozsah urbanizované funkční plochy.

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
b.1) postavení obce v systému osídlení
Obec Přestavlky u Čerčan je stabilní součástí sídelní struktury. Tvoří ji tři sídla, Přestavlky, Čistec a Doubravice 1.
díl. Postup utváření těchto sídel probíhal samostatně, Přestavlky jsou písemně zmiňovány r. 1428, Čistec je malá
vesnice asi 1,5 km jižně od Přestavlk, založená v r. 1844, o Doubravici je první písemná zmínka z r. 1444. Na území
obce se dále nachází několik samostatných zastavěných území, historických samot a statků, z novější doby pak
rekreační lokality, z nichž nejvýznamnější je osada Borka.
Přestavlky u Čerčan jsou středně velkou obcí (328 obyvatel), s převažující funkcí obytnou, rekreační a
zemědělskou. Leží v severovýchodní části správního území obce s rozšířenou působností Benešov, ve vzdálenosti
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3 km od Čerčan, Benešov je vzdálený cca 12 km.
Území obce není součástí žádné rozvojové oblasti republikového nebo krajského významu, nachází se v
mezilehlém prostoru mezi rozvojovými oblastmi a osami (OB1 rozvojová oblast Praha, rozvojová osa OS6 Praha –
Benešov – České Budějovice). Rozvojová oblast republikového významu OB1 – rozvojová oblast Praha, se dotýká
území obce podél západní hranice (hranice s obcemi Čerčany, Lštění).
Rozvojová osa OS6 se území obce dotýká - obce mimo rozvojové osy a mimo vymezené specifické oblasti, ale s
výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/3, železniční trať č. 220 a dálnici D1; významným centrem
osídlení je Benešov.
Tyto skutečnosti ovlivňují pozitivně rozvojové možnosti a příležitosti obce.
Obec Přestavlky u Čerčan je členem Svazku obcí Malé Posázaví, který zahájil činnost v r. 1999 a je tvořen 10
obcemi podél řeky Sázavy, v území s významným rekreačním potenciálem. Je to dobrovolné sdružení obcí v
tradičním rekreačním a turistickém regionu, s řadou přírodních a kulturních zajímavostí. Předměte m činnosti
sdružení je všeobecná ochrana životního prostředí, koordinace akcí, propagace a oživení kultury a místních tradic.

b.2) širší dopravní vztahy, vztahy technické infrastruktury
Dopravní vztahy
Dopravní napojení obce je velmi dobré. V rámci širšího území je pro obec významná blízkost dálnice D1 a silnice I/3
Praha - České Budějovice; spojení na tyto důležité dopravní tahy zprostředkuje silnice II/109 (Chocerady - Poříčí
nad Sázavou), procházející obcí.
Z dokumentace vydané krajem nevyplývají pro území obce Přestavlky žádné požadavky na změny v dopravní
infrastruktuře, silnice II/109 je ve své trase stabilizovaná a v dokumentu ZÚR nejsou navrženy směrové úpravy.
Určitý význam v dopravní obsluze území a v regionálních vztazích má rovněž železniční doprava, dostupná ze
stanice Čerčany, která je významnou železniční křižovatkou; trať č. 220 zprostředkuje spojení na Benešov, České
Budějovice a Prahu, a tratě č. 210 a 212 do prostoru Posázaví. Trať Čerčany - Světlá nad Sázavou (č. 212)
prochází krátkým úsekem územím obce v severovýchodní části, v údolí řeky Sázavy. V řešeném území nejsou na
této trati zastávky; významný je zejména turistický potenciál této trati (historické jízdy s parními lokomotivami údolím
Sázavy).
Širší vztahy technické infrastruktury
nadmístní systémy technické infrastruktury:
− trasa el. vedení VVN, síť el. vedení 22 kV,
− štolový vodovodní přivaděč Želivka – Praha,
− dálkový telekomunikační kabel.
Obec není zásobována plynem.
Zásobování obce pitnou vodou je zajištěno lokálně, obecním vodovodem (vlastní zdroje vody a vodojem).
Vybudování kanalizace s čistírnou odpadních vod je záměrem obce v příštím období.
Územní plán respektuje všechny nadmístní systémy dopravní a technické infrastruktury v jejich dosavadním
významu a rozsahu.

b.3) širší vztahy územního systému ekologické stability a dalších přírodních systémů
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Nadregionální a regionální ÚSES je vymezen v ZÚR Středočeského kraje.
V severní části zasahuje do řešeného území ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K61MH (= vegetační typ:
mezofilní hájový). Osa biokoridoru je vedena po pravém břehu Sázavy, mimo území obce Přestavlky u Čerčan.
Účelem ochranné zóny je podpora koridorového efektu, tzn. že všechny prvky regionálních a místních ÚSES,
významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm ekologické stability (“kostra ekologické stability”),
nacházející se v této zóně, jsou chápány jako součást nadregionálního biokoridoru (NRBK). Podpora koridorového
efektu v ochranných zónách se realizuje jako zvýšený zájem příslušného orgánu ochrany přírody v tomto území,
uplatňovaný v rámci platných právních předpisů.
Prvky územního systému ekologické stability regionální úrovně na území obce Přestavlky u Čerčan nevstupují.
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V návrhu lokálního ÚSES je zohledněna návaznost na prvky v rámci širších vztahů - NRBK Sázavy a RBC
Konopiště, a návaznost lokálního ÚSES na území sousedních obcí.
Chráněná území přírody
Do severní části území zasahuje evropsky významná lokalita (EVL) soustavy Natura 2000 Dolní Sázava, kód CZ
0213068, která je vymezena na dolním toku Sázavy mezi ústím Blanice do Sázavy a ústím Sázavy do Vltavy.

b.4) limity využití území
Územním plánem jsou respektovány limity využívání území v rámci širších vztahů:
kulturní památky
− nemovitá kulturní památka hrad Stará Dubá, číslo rejstříku ÚSKP 21760/2-55
− území archeologického zájmu - celé území obce
ochrana přírody a krajiny
− Natura 2000 - Evropsky významná lokalita Dolní Sázava, CZ 0213068
− ochranná zóna nadregionálního ÚSES
− významné krajinné prvky ze zákona
− vzdálenost 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa)
dopravní infrastruktura
− silnice II/109, ochranné pásmo
− silnice III/1097, ochranné pásmo
− trať č. 212 Čerčany - Světlá nad Sázavou, ochranné pásmo železnice
technická infrastruktura
− vodovodní přivaděč Želivka - Praha, ochranné pásmo
− ochranné pásmo el. vedení VVN a 22 kV
− ochranné pásmo dálkového telekomunikačního kabelu
záplavové území
− záplavové území řeky Sázavy
poddolované území
− poddolované území – bod
pásmo hygienické ochrany (PHO)
− PHO vodních zdrojů
− PHO živočišné výroby
Veškeré tyto limity využití území jsou v návrhu územního plánu respektovány.

c) vyhodnocení splnění požadavků zadání a pokynů pro úpravu návrhu pro opakované
veřejné projednání
Návrh územního plánu byl zpracován na základě schváleného Zadání územního plánu Přestavlky u Čerčan,
ve kterém jsou specifikovány požadavky na řešení.
K bodu a) zadání, požadavky vyplývající z PÚR ČR a dokumentace vydané krajem
Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 nevyplývají pro zpracování územního plánu Přestavlky u Čerčan konkrétní
požadavky. Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy republikového významu.
Z dokumentace vydané krajem, kterou jsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), vyplývají
požadavky, které jsou splněny; územní plán vytváří podmínky pro rozvoj hospodářské základny, usměrňuje územní
rozvoj a respektuje požadavky na ochranu evropsky významné lokality (EVL) Dolní Sázava. Rozvojové oblasti a osy
krajského významu nezasahují na území obce, nejsou zde vymezeny koridory pro novou dopravní a technickou
infrastrukturu.
Požadavky vyplývající z širších územních vztahů jsou splněny, jsou respektovány požadavky ZÚR na vytváření
podmínek pro zlepšení spolupráce a vazeb v rámci sídelní soustavy, a řešení územního plánu je koordinováno s
územními plány sousedních obcí.
K bodu b) zadání, požadavky vyplývající z územně analytických podkladů: územně analytické podklady (ÚAP) byly
zpracovány úřadem územního plánování a doplněny o nové informace z průzkumů a rozborů pro zpracování
územního plánu; požadavky na řešení, vyplývající z ÚAP, jsou splněny a limity respektovány.
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Z bodu c) zadání vyplývají požadavky na rozvoj území obce, které jsou splněny. Návrh územního plánu je
zpracován tak, aby zabezpečil rozvoj obce, při zachování přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.
Navrhovaný rozvoj vychází z možností, které může obec Přestavlky u Čerčan nabídnout. Záměry na změny využití
území obsažené v zadání byly v průběhu zpracování územního plánu prověřeny a v redukovaném rozsahu
zahrnuty do návrhu. Rozsah zastavitelných ploch a navrhovaný způsob využití představuje vyvážené řešení a
zohledňuje navržené změny v území, které na základě dříve zpracované územně plánovací dokumentace byly již
dále řešeny a byla vydaná příslušná rozhodnutí.
Navržené řešení zajišťuje ochranu přírodního prostředí a vytváří předpoklady pro přiměřený hospodářský rozvoj i
zlepšení kvality bydlení v obci.
Etapizace výstavby není navržena, zastavitelné plochy jsou realizovatelné kdykoliv, s přednostním využitím volných
ploch v zastavěném území obce.
K bodu d) zadání, požadavky na plošné a prostorové uspořádání území: urbanistické řešení vychází z historické
struktury a měřítka obce; rozvoj je směrován zejména na vlastní Přestavlky, které zůstanou i nadále centrální částí
obce se soustředěným bydlením, ekonomickými aktivitami a občanskou vybaveností. Urbanistická struktura je
respektovaná a dále rozvíjená v měřítku odpovídajícímu charakteru stávající zástavby, a v přiměřeném rozsahu.
Základní komunikační kostra je navržená k rozšíření.
K bodu e) zadání, požadavky na řešení veřejné infrastruktury
dopravní infrastruktura: stávající silnice jsou ve svých trasách stabilizované; územní plán řeší koncepci dopravní
obsluhy jako celek, vč. vymezení ploch pro dopravu v klidu, účelových komunikací a pěší a cyklistické cesty;
technická infrastruktura: je řešeno zásobování pitnou vodou a koncepce kanalizace, i rozšíření sítě zásobování
elektrickou energií;
občanské vybavení: plochy jsou stabilizované,
V souladu s tímto bodem zadání v odstavci “požadavky na řešení veřejných prostranství” byly posouzeny řešené
zastavitelné plochy a vymezena lokalita Z09, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie.
K bodu f) zadání, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: návrhem územního plánu dochází k dotvoření
půdorysu obce, při respektování původní urbanistické struktury a kulturních hodnot. Je řešena ochrana přírodních
hodnot území a navržena koncepce uspořádání krajiny a struktura lokálního ÚSES. Hranice ochranné zóny
nadregionálního biokoridoru je do návrhu zapracovaná dle dokumentace vydané krajem, s upřesněním které
odpovídá podrobnosti územního plánu.
Návrh respektuje veškeré kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty obce, i mimořádné přírodní hodnoty
území (EVL soustavy Natura 2000).
Zásady ochrany půdního fondu jsou v návrhu dodrženy, odůvodnění obsahuje vyhodnocení vlivu řešení na ZPF dle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zák. č. 402/2010 Sb., ustanovení
vyhlášky č. 13/1994 Sb., § 3 a 4, a vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a dle Metodického pokynu
MŽP ze dne 1. 1. 2004 k provádění ustanovení § 18 odst. 3 ve vazbě na ust. § 3 odst. 1 až 3 zák. č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF ve znění pozdějších právních předpisů.
Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou návrhem dotčeny minimálně, v lokalitě Hořalka (plocha přestavby).
K požadavkům bodu g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace:
Jako veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu.
K bodu h), další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
ochrana veřejného zdraví: obec není zatížena hlukem z dopravy, prašností a dalšími negativními vlivy nad
přípustnou mez; zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na akustické poměry v území, plochy pro bydlení
nejsou navržené v blízkosti dopravních tras, nejsou dotčeny negativními účinky hluku z dopravy; v řešeném území
je respektována ochrana ovzduší a stanovena koncepce odpadového hospodářství;
pro stávající plochy výroby a skladování – V v centru Přestavlk není stanovené PHO, negativní vlivy provozů a
činností zde umístěných nesmí překročit hranici areáu (vymezené plochy s rozdílným způsobem využití); pomocné
provozy a dílny, sloužící zemědělskému podniku, budou přemístěny do nově vymezených ploch navazující na
zemědělský areál na východním okraji sídla. Návrhem je sledován záměr vyloučit zemědělskou dopravu z centra
obce a zlepšit obytné prostředí.
Zemědělská výroba - VZ – stanovené PHO je respektované, v areálu nebudou v následujícím období rozšířeny
stájové kapacity ani umístěné provozy a činnosti s negativními vlivy na životní prostředí. Navrhované plochy
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rozšíření Z10, Z11 jsou určené pro pomocné provozy farmy, které sem budou přemístěny z centra Přestavlk (záměr
zlepšení prostředí v obci).
civilní ochrana - nejsou požadavky;
ochrana ložisek nerostných surovin - v území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory, bez
požadavků;
ochrana před povodněmi - záplavové území Sázavy Q100 se okrajově dotýká skupiny chat pro rodinnou rekreaci,
návrhem jsou stanovené podmínky využití území - neumísťovat nové stavby, odstranit veškeré překážky příp.
povodňové vlny (např. ploty, kůlny, sypký materiál a pod.);
jsou navržená opatření k ochraně zastavěného území obce před důsledky přívalových dešťů;
K bodu i) zadání, požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území:
územní plán respektuje veškeré limity a omezení využití území.
K bodu j) zadání, požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose:
Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené PÚR a upřesněné dokumentací vydanou
krajem;
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch jsou splněny, rozvojové plochy popsané v zadání byly v průběhu
zpracování územního plánu prověřeny a navržené řešení konzultováno se zástupci obce.
Do předkládaného územního plánu jsou částečně převzaty zastavitelné plochy již prověřené a vyhodnocené dříve
zpracovanou územně plánovací dokumentací, dosud platným územním plánem obce z r. 2003. Část těchto ploch
byla již zastavěna, nezastavěné plochy byly posouzeny a v lokalitách, kde nebyla zahájena příprava výstavby, byl
rozsah ploch redukován.
Navrhované řešení nemění současný charakter obce, navrhuje přiměřený rozvoj, plochy pro bydlení umísťuje
zejména do sídla Přestavlky; zachovává rekreační charakter jednotlivých lokalit rodinné rekreace a stanovuje
podmínky využití území.
K bodu k) zadání, požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití
územní studií:
Zadáním byl uložen požadavek prověření změn využití územní studií v lokalitách, které svým rozsahem a
charakterem nelze jednoznačně vyřešit v rámci požadavků kladených na podrobnost stanovenou pro dokumentaci
územního plánu.
Tento požadavek se vztahuje ke dvěma řešeným lokalitám, Z01 a Z09.
Pro lokalitu Z01 byla již územní studie zpracovaná a následně vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení na
stavbu komunikací a sítí technické infrastruktury, takže požadavek na zpracování územní studie pozbyl smyslu.
Pořízení územní studie je uloženo pro lokalitu Z09 (§ 30 odst. 1 SZ). Lhůtu pro pořízení územní studie a vložení dat
o této studii do evidence územně plánovací činnosti stanoví územní plán na 5 let od nabytí účinosti územního
plánu. Rozšíření lhůty na 5 let vyplývá ze skutečnosti, kdy je třeba v odůvodněných případech lhůtu pro pořízení
územní studie prodloužit. Pokud ze zprávy o uplatňování územního plánu, předložené zastupitelstvu obce do 4 let
od vydání územního plánu, vyplyne požadavek na prodloužení lhůty pro vložení dat o územní studii do evidence
územně plánovací činnosti, zbývá 1 rok pro pořízení změny tohoto územního plánu, která lhůtu pro vložení dat o
územní studii pro lokalitu Z09 do evidence územně plánovací činnosti přiměřeně prodlouží, než povinnost zpracovat
tuto územní studii jako podklad pro rozhodování o změnách v území zanikne.
K bodu l) zadání: v souladu se zadáním není stanovena podmínka zpracování regulačního plánu.
K bodu m) zadání: požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebyl uplatněn,
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska
vlivů na životní prostředí. Evropsky významná lokalita Dolní Sázava je návrhem respektovaná, vzhledem k umístění
i charakteru záměrů není dotčena. Navrhované záměry na změny ve využití území nejsou ve střetu s územním
systémem ekologické stability.
V souladu s bodem n) zadání, navrhované změny v území nejsou řešeny variantně a nebyl zpracován koncept
územního plánu.
Z bodu o) vyplývají požadavky na uspořádání obsahu dokumentace, které jsou splněny. Dokumentace má textovou
a grafickou část a obsahuje údaje v souladu se zadáním. Obsahový standard odpovídá ustanovením vyhlášky č.
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500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění, a je zpracován v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění, a s dalšími navazujícími právními předpisy.
Regulace je vyjádřena stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Grafická část je zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemovitostí a odevzdána v měřítku 1 : 5 000.
Mapový podklad byl v jednom případě doplněn zákresem objektu rodinného domu, který byl v průběhu zpracování
územního plánu zanesen do katastru nemovitostí.Jak vyplývá z výše uvedeného, všechny požadavky zadání jsou
splněny.

Vyhodnocení pokynů pro úpravu návrhu k opakovanému veřejnému projednání
Upravený návrh k opakovanému veřejnému projednání byl zpracován v souladu s pokyny pořizovatele a s
Usnesením zastupitelstva obce č.30/4/18 o projednání Územního plánu. Dle pokynů pořizovatele byl upraven tvar a
zmešena velikost zastavitelné plochy Z41:
-došlo k úpravě řešení tak, že byl omezen rozsah urbanizované funkční plochy SV zhruba na polovinu (na 0,25 ha
oproti původním 0,46 ha),
-do regulativů plochy Z41 byla doplněna podmínka o možném umístění stavby max. jednoho rodinného domu,
-byla vypuštěna přípustnost ekofarmy v dané lokalitě.

d) výčet záležitostní nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1SZ)
V území se nenacházejí, nejsou řešeny.

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa
e.1) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na
zemědělský půdní fond
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní fond je
zpracováno dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 13/1994 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení
tříd ochrany, ve znění pozdějšího předpisu, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějšího předpisu, a vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
společným metodickým doporučením “Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond v územním plánu” Odboru územního plánování MMR, Odboru ochrany horninového a
půdního prostředí MŽP a Ústavu územního rozvoje (07/2011, aktualizace 08/2013), zveřejněným též ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí, částce 8-9 ze září 2011.
Předkládaný návrh by si vyžádal zábory ZPF v uvedených hodnotách:
celkový rozsah požadovaných ploch

16,73 ha

z toho
zemědělský půdní fond

nezemědělská půda (ostatní plochy)

16,24 ha

0,51 ha

Údaje o investicích do půdy
Meliorace (odvodnění) byly provedeny v několika lokalitách na nejvíce podmáčených plochách luk. V lokalitách
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navržených k odnětí nebyly provedeny meliorační stavby.
Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech, a o jejich předpokládaném
porušení
V obce Přestavlky u Čerčan nedojde v důsledku návrhu územního plánu k narušení žádných objektů zemědělské
výroby, zemědělský areál návrh územního plánu respektuje.
Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu
Návrhem územního plánu nedochází k narušení ekologické stability území ani k narušování krajinné zeleně.
Pro nezemědělské účely je používána zemědělská půda nižší třídy ochrany (III., IV. a V. tř.).
Návrh nenaruší organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území ani zemědělskou cestní síť; přístup k
okolním zemědělsky obhospodařovaným pozemkům nebude omezen.
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a katastrálních území
V grafické příloze jsou znázorněny hranice katastrálního území, a dále hranice ploch navržených k odnětí v rámci
k.ú. Přestavlky u Čerčan, dle jednotlivých parcel.
Zdůvodnění, proč je navrhované řešení nejvhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních
zákonem chráněných obecných zájmů
Územní plán Přestavlky u Čerčan je řešen s cílem soustředit budoucí rozvojové plochy především do sídla
Přestavlky, do volných ploch ve stávajícím zastavěném území a na plochy, které na zastavěné území
bezprostředně navazují.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na velikost a význam obce, její charakter a rozvojový potenciál.
Přednostně byly vymezeny lokality prověřené již dříve zpracovanou ÚPD obce, a plochy, kde dojde ke scelení
stávající zástavby. Vodítkem pro jejich vymezení byly záměry obce, vhodnost k zastavění a dosažitelnost dopravní
a technické infrastruktury.
Zemědělská půda I. třídy ochrany není návrhem dotčena a půda II. třídy pouze v nejnutnější míře.
Předmětem vyhodnocení nejsou (v souladu s citovaným společným metodickým doporučením MMR a MŽP):
zastavitelná plocha pro bydlení: část plochy lokality Z04, která se nachází v zastavěném území
plochy změn v krajině:
−
K01 – nepobytová rekreace ve volné krajině,
−
K02 obnova polní cesty
−
plochy pro založení prvků ÚSES
Pro doplnění krajinné zeleně jsou využity linie mezí, polních cest a vodotečí.
Znázornění průběhu hranice zastavěného území obce a hranic pozemkové držby, tras základních zemědělských
účelových komunikací
V grafické části dokumentace je zakreslena hranice zastavěného území k 1. 7. 2013. Dále jsou v grafické
dokumentaci zakresleny veřejné účelové komunikace.

souhrnná přehledná tabulka
V přiložené tabulkové části jsou jednotlivé očíslované lokality charakterizovány navrhovaným způsobem využití.
Dále je uvedena kultura jednotlivých ploch, třída ochrany ZPF, kód BPEJ a plocha záboru v (ha).
Tabulkovou část uzavírá přehled celkových záborů pro jednotlivé třídy ochrany ZPF.
V grafické části je v řešeném území vyznačen zákres hranic a kódu BPEJ, a třída ochrany ZPF. Lokality
navrhovaného záboru jsou rozlišeny barevně, podle třídy ochrany ZPF jednotlivých pozemků.
V tabulce jsou rozlišeny plochy (zábory) které jsou přebírány z předchozí ÚPD a byly již orgánem ochrany ZPF
odsouhlaseny, a které jsou nově navrhované.

Vyhodnocení záborů
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁLDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
k.ú. PŘESTAVLKY U ČERČAN
číslo
lokality

způsob
využití

zábory podle jednotlivých kultur
orná
půda

zahrady ovoc.
sady

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

Kód
BPEJ

V.

celkový
zábor
ZPF
(ha)

PLOCHY (ZÁBORY)
PŘEVZATÉ Z PŘEDCHOZÍ ÚPD
PLOCHY BYDLENÍ
Z01

BV, PV

Z02

BV, PV

Z03

BV, PV

0,21

0,58

0,21

2,78

2,78

5.27.44

0,01

0,01

5.40.68

1,59

1,59

5.40.78

1,25

1,83

0,19

0,19

0,89

0,89

0,49
Z04

BV

BV

Z06

BV

0,01

Z07

BV

Z09
část

BV

5.27.44

1,82

5.23.11

1,57

5.40.77
5.40.77

0,09

0,02

0,02

5.26.51

1,27

5.40.77

0,04

5.26.51

0,48

0,48

0,58
0,18

5.26.51

0,58
0,95

0,78

5.26.51

0,05

0,12

0,17

5.68.11

0,19

0

0,52

5.40.78

0,33

0

1,29

0,58
0,27

PLOCHY BYDLENÍ - PŘEVZATÉ

0,10

5.26.51

1,27
0,04

4,59

5.26.51
0,49

0,01
0,09

Z05

5.26.51

3,97

7,27

11,43

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Z21

SR

Z31

SR

0,03

0,03

0,33

0,33

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ PŘEVZATÉ

0

0

0,33

5.27.01

0,03

5.27.01

0,33

0,03

0,36

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Z11

VZ

0,93

0,93

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ PŘEVZATÉ

0

0

0

0,93

5.29.51
0

0,93
0,93

PLOCHY DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
WD1.3

DU

0,15

0,15

5.15.50

0,02
PLOCHY DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY - PŘEVZATÉ

0,02
0

0

0,15

0

0,02

0,17

5.68.11
0,17

PLOCHY TECHNICKÉ
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁLDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
k.ú. PŘESTAVLKY U ČERČAN
číslo
lokality

způsob
využití

zábory podle jednotlivých kultur
orná
půda

zahrady ovoc.
sady

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

Kód
BPEJ

celkový
zábor
ZPF
(ha)

5.15.50

0,01

INFRASTRUKTURY
Z12

TI
(ČOV)

0,01

0,01

PLOCHY DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY - PŘEVZATÉ

0

0,01

0

0

0

0,01

CELKEM PLOCHY (ZÁBORY) PŘEVZATÉ
Z PŘEDCHOZÍ ÚPD

0

0,20

0,48

4,90

7,32

13,19

NOVĚ NAVRHOVANÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY
PLOCHY BYDLENÍ
Z08

BV

0,01

0,01

5.47.10

0,12
Z09
část

0,13

5.27.11

1,40

1,40

PLOCHY BYDLENÍ NOVĚ
NAVRHOVANÉ

0

0

0,01

1,52

5.26.51
0

1,40
1,53

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Z22

SR

Z32

SR

0,20

0,20

0,13

0,13

0,15
Z41

SV

0,15

0,25
0

0

0,59

0,20

5.27.01

0,28

5.27.11

0,25

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
NOVĚ NAVRHOVANÉ

5.40.67

5.47.10
0,15

0,20

0,25
0,73

PLOCHY VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ
Z10

VZ

0,60

0,60

0,38

5.15.10
0,38

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
NOVĚ NAVRHOVANÉ

0

0,60

0,38

0,98

5.15.50
0

0

0,98

PLOCHY VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
WD1.5

PV

0,07

0,07

5.27.11

0,07

WD1.6

PV

0,03

0,03

5.27.11

0,03

0

PLOCHY VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ – NOVĚ
NAVRHOVANÉ

0

0

0,10

0

0,10
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁLDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
k.ú. PŘESTAVLKY U ČERČAN
číslo
lokality

způsob
využití

zábory podle jednotlivých kultur
orná
půda

zahrady ovoc.
sady

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

Kód
BPEJ

V.

celkový
zábor
ZPF
(ha)

CELKEM
NOVĚ
NAVRHOVANÉ
ZASTAVITELNÉ PLOCHY

0

0,60

0,98

1,77

0,20

3,55

ÚHRNEM

0

0,80

1,25

6,67

7,52

16,24

Poznámka: význam zkratek navrženého způsobu využití viz kapitola f) textové části územního plánu.

ROZDĚLENÍ ZÁBORŮ PODLE TŘÍDY OCHRANY
ZPF

ostatní plochy

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

0,80 ha

1,25 ha

6,67 ha

7,52 ha

0,51 ha

0

4,93 %

7,70 %

41,07 %

46,31%

3,14 %

e.2) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na pozemky
určené k plnění funkce lesa
Rozsáhlé lesní komplexy se nacházejí zejména v severní části území, podél údolí řeky Sázavy, Doubravického a
Dubského potoka.
Celé správní území obce Přestavlky u Čerčan je kulturní krajinou, se zbytky původních ekosystémů. Z hlediska
lesního hospodářství je nutné zachovat ty druhy dřevin, které jsou původní pro tento ekosystém. Lesní porosty
většinou nevykazují původní druhovou skladbu. Proto bude nutné v příštím období dosáhnout dřevinné a porostové
skladby, která se nejvíce přiblíží rekonstruované přirozené skladbě.
V řešeném území bude i nadále převládat hospodářské využívání lesů.
Územní plán nevymezuje pozemky k zalesnění. Některé části vymezených prvků ÚSES mohou být zalesněny
následně, podle prováděcího projektu.
Ochranné pásmo lesa
Do ochranného pásma lesa zasahují navržené zastavitelné plochy v lokalitách Z01, Z04, Z05, Z41.
V případě dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa a pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je nutno
postupovat podle § 14, odst. (2) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), a je vždy třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění
podmínek.
Hospodaření na pozemcích a ošetřování vegetace v těchto lokalitách bude prováděno tak, aby nebyly narušeny
krajinářské a ekologické hodnoty sousedících lesních pozemků. Podmínky využití území vymezených
zastavitelných ploch jsou stanoveny tak, aby nepřipouštěly umístění jakýchkoliv provozů s negativními dopady na
pozemky určené k plnění funkce lesa.
Realizací návrhu nedojde k omezení přístupu do porostů.
Stávající chaty na lesní půdě
Ve správním území obce je větší počet chat pro rodinnou rekreaci umístěn na pozemcích určených k plnění funkce
lesa. Tyto chaty jsou v návrhu územního plánu ponechány, užívání dosavadních staveb je přípustné v současném
rozsahu. Nová výstavba chat na pozemcích určených k plnění funkce lesa je nepřípustná. Podmínky využití území
stávajících objektů pro rodinnou rekreaci na lesní půdě jsou formulovány v kap. f) textové části územního plánu.
Nepřípustné jsou nástavby a přístavby stávajících chat a vjezd a parkování motorových vozidel na lesní pozemky.
Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa
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Návrhem územního plánu jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa v jedné lokalitě.
Návrh na vynětí z plnění funkce lesa:
lokalita P01 Hořalka,
plocha určená k přestavbě (rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci - RH)
− k.ú. Přestavlky u Čerčan,
− pozemek parc č. 924/1 se nachází v oploceném areálu bývalé podnikové rekreace Hořalka, který nelze pro
plnění funkce lesa plně využívat
− plocha 0,5 ha
− současný stav: nesouvislý porost náletových dřevin v zastavěném území, v oploceném areálu, vynětí z plnění
funkce lesa bylo v minulosti provedeno pouze pro části pozemku pod stávajícími objekty,
okolní plochy jsou v KN evidovány jako lesní půda (pozemky určené k plnění funkce lesa),
− vzhledem k havarijnímu stavu stávajících objektů nelze předpokládat jejich rekonstrukci pro původní funkci
− návrh: vynětí celého pozemku parc. č. 924/1, plocha 5059 m2, tak aby budoucí stavební činnost nebyla
limitována půdorysy stávajících stavebních objektů; podmínky využití území jsou formulovány v kap. “f)
stanovení podmínek pro využití ploch” návrhu územního plánu;
příjezdová komunikace (dopravní infrastruktura – veřejné účelové komunikace - DU)
− k.ú. Přestavlky u Čerčan
− plochy změn v krajině: K03
− pozemek parc. č. 924/4 část, lesní porost
− plocha 0,1 ha
− současný stav: nezpevněná lesní cesta jako součást pozemků určených k plnění funkce lesa
− návrh na vynětí z plnění funkce lesa části pozemku parc. č. 924/4, pro příjezdovou komunikaci k
zastavěnému pozemku;

f) výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
f.1) výsledek přezkoumání souladu návrhu s politikou územního rozvoje
Územní plán je vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (PÚR), schválenou usnesením Vlády
ČR č. 929 ze dne 20. července 2009.
Území obce Přestavlky u Čerčan není součástí žádné rozvojové oblasti republikového nebo krajského významu,
nachází se v mezilehlém prostoru mezi rozvojovými oblastmi a osami (OB1 - rozvojová oblast Praha, rozvojová osa
OS6 Praha – Benešov). Pro zpracování územního plánu Přestavlky u Čerčan nevyplývají z tohoto dokumentu
konkrétní požadavky.

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje
Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (PÚR
ČR 2008) naplňuje územní plán Přestavlky u Čerčan požadavky jednotlivých bodů takto:
bod (14) chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, zachovat jedinečný ráz území a být v
souladu s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji obce; zajistit územní ochranu jedinečných hodnot
území a vyvážený všestranný rozvoj:
koncepce územního plánu klade důraz na ochranu historicky založené urbanistické struktury, dálkových průhledů a
panoramat, ochranu stávajících a doplnění chybějících krajinných prvků, a přispívá k ochraně hodnot krajiny, která
je dlouhodobě intenzivně využívaná;
bod (15) předcházet vyytváření urbánního prostředí prostorově sociální segragaci s negativními vlivy na sociální
soudržnost obyvatel:
navržené řešení, umístění a rozsah zastavitelných ploch je přiměřený velikosti obce a vylučuje nežádoucí míru
segregace;
bod (16) při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území:
územním plánem navržené využití území představuje komplexní řešení, vytváří předpoklady pro zvyšování kvality
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života obyvatel i pro přiměřený hospodářský rozvoj a pro rozvoj rekreační funkce, a zachovává hodnoty přírodního
prostředí;
bod (17) vytvářet územní podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn:
je řešeno přiměřeně možnostem obce a jejímu významu ve struktuře osídlení, ekonomicky aktivní obyvatelstvo je v
určité míře odkázáno na vyjížďku za prací mimo obec;
bod (18) podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury:
obec Přestavlky u Čerčan je stabilní součástí sídelní struktury;
bod (19) vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, hospodárně využívat
zastavěné území a zachování veřejné zeleně:
územní plán navrhuje nové využití opuštěné bývalé rekreační lokality, navrhuje hospodárné využití zastavěného
území obce, a v maximální míře zajišťuje ochranu nezastavěného území; je navržena revitalizace zeleně na
veřejných prostranstvích, a rozšíření těchto ploch v zastavitelných plochách a v návaznosti na turistické odpočívky,
s vybavením pro krátkodobou rekreaci;
bod (20) rozvojové záměry, které mohou významě ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření:
navrhované řešení neovlivní významně charakter krajiny, zastavitelné plochy jsou určené pro zástavbu rodinných
domů; řešení krajiny respektuje a chrání přírodní hodnoty území a směřuje k posílení ekologických funkcí; pro
rozvojové záměry v exponovaných polohách, tj. lokality Z01 Vepří a Z41 Dubsko, byly zpracované podkladové
studie, hodnocení vlivů zástavby na krajinný ráz a doporučení k prostorovému uspořádání byla zapracována do
návrhu územního plánu;
bod (21) vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a rozvojových osách:
obec Přestavlky u Čerčan se nenachází v rozvojové ose ani rozvojové oblasti republikového významu, nezastavěné
území vytváří souvislé plochy volné krajiny významných přírodních hodnot, s návazností na území sousedních obcí;
návrh: revitalizace návsi v Přestavlkách, včetně řešení zeleně, nové plochy sídelní zeleně jsou navrženy v rámci
plochy veřejného prostranství v lokalitě Z01, a budou řešeny v odpovídajícím rozsahu územní studií pro lokalitu
Z09;
bod (22) vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu, pří zachování
a rozvoji hodnot území:
v současné době na území obce převažuje forma individuální rodinné rekreace; návrhem územního plánu jsou
vytvořeny podmínky pro posílení forem volného cestovního ruchu (pěší a cyklo- turistiku, agroturistiku) a pro
krátkodobou rekreaci obyvatel;
bod (23) vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury:
územní plán navrhuje koncepci dopravní obsluhy území a zkvalitnění technické infrastruktury;
bod (24) vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravy s ohledem na
požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os:
obec Přestavlky u Čerčan leži mimo rozvojové oblasti a osy; zastavitelné plochy jsou navržené s ohledem na
ochranu veřejného zdraví, mimo oblasti možného negativního působení hluku z dopravy, negativních vlivů z
výrobních a zemědělských provozů a pod.;
bod (25) vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území:
zastavěné území obce není ohrožováno záplavami; územní plán vytváří podmínky pro retenci vody v krajině;
bod (26) nevymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a neumísťovat do nich veřejnou infrastrukturu:
v záplavovém území řeky Sázavy nejsou vymezeny zastavitelné plochy;
bod (27) vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktry:
územní plán podporuje účelné využívání veřejné infrastruktry;
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bod (28) pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, řešení ve všech
dlouhodobých souvislostech:
územní plán navrhuje vhodná řešení z hlediska dlouhodobých souvislostí;
bod (29) pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy, hromadné dopravy; vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest:
veřejná doprava autobusová je zajištěna uspokojivě, s návazností na železniční dopravu (Čerčany); návrh
územního plánu respektuje stávající pěší a cyklistické cesty;
bod (30) úroveň technické infrastruktury:
zásobování pitnou vodou je dlouhodobě vyřešeno obecním vodovodem s vlastními zdroji vody, územní plán řeší
koncepci kanalizace;
bod (31) rozvoj decentralizované výroby energie:
řešeného území se netýká;
bod (32) posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech:
řešeného území se netýká.
Územní plán je zpracován v souladu s tímto dokumentem, požadavky, které z Politiky územního rozvoje ČR
vyplývají, jsou respektovány. Plochy navržené ke změně využití se nenacházejí v žádném omezení, které by
neumožnilo realizovat nové záměry v území. Navrhovaná koncepce rozvoje obce, která směřuje k podpoře bydlení
a podnikání, k vytvoření podmínek pro rozvoj rekreačního využití území (cestovního ruchu) a ke zkvalitnění
technického vybavení, je v souladu s rozvojovými tendencemi v území.

f.2) výsledek přezkoumání souladu návrhu s ÚPD vydanou krajem
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR) byly vydány podle § 41 stavebního zákona dne 19. 12. 2011,
číslo usnesení 4-20/2011/ZK.
Správní území obce Přestavlky u Čerčan leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy republikového i krajského
významu.
Vyhodnocení
1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
Územní plán je v souladu se stanovenými prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje:
(01) vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj území, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel: navržená koncepce územního plánu zajišťuje
přiměřený rozvoj a současně vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, pro zlepšení kvality
života obyvatel; řešení územního plánu je vyvážené, zachovává funkční a urbanistickou celistvost jednotlivých sídel
a vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj;
(02) vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v PUR: území
obce Přestavlky u Čerčan se tento bod nedotýká, nejsou zde navrhované záměry vyplývající ze strategických cílů
republikového významu;
(03) obec Přestavlky u Čerčan není součástí vymezeného regionu se soustředěnou podporou státu;
(04) vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje: Přestavlky u Čerčan jsou
stabilní součástí sídelní struktury, obec se rozvíjí a její význam ve struktuře osídlení posiluje, významné jsou vazby
na cetrum lokálního významu Čerčany a město Benešov;
(05) vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a
dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
bod q) zlepšení spojení nižších center k vyšším centrům a k trasám nadřazené silniční sítě: spojení obce Přestavlky
u Čerčan k vyšším centrům a k trasám nadřazené silniční sítě zajištuje silnice II. třídy, která prochází obcí, ta
zprostředkuje spojení na silnici I/3 Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice, východním směrem k dálnici D1,
a rovněž spojení s lokálním centrem Čerčany, které je zahrnuté do rozvojové oblasti republikového významu OB1
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Praha, a je významnou železniční křižovatkou; trasa této silnice je v úseku území obce stabilizovaná a ze ZÚR
nevyplývají požadavky na směrové úpravy;
(06) vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje
a) zachování a obnova rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability: koncepce řešení krajiny klade důraz na
včleňování přírodních prvků do zemědělské krajiny, intenzivně využívané zemědělskou velkovýrobou, s cílem
zvýšení ekologické stability území a zkvalitnění krajinného rázu
b) ochrana pozitivních znaků krajinného rázu: současné uspořádání krajiny se návrhem výrazně nezmění,
podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny s
ohledem na ochranu krajinného rázu; pro lokality zastavitelných ploch v exponovaných polohách z hlediska vlivu na
krajinný ráz byly zpracované podkladové studie hodnocení vlivů další zástavby na krajinný ráz (lokalita Z01);
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel: zastavitelné plochy plynule navazují na zastavěné území obce,
respektují urbanistickou strukturu a charakter jednotlivých sídel a lokalit; zahrady na okrajích zástavby vytvoří
přirozený přechod zastavěného území do krajiny;
d) upřesnit a zapracovat cílové charakteristiky krajiny: území obce Přestavlky u Čerčan je zařazeno do cílové
charakteristiky typu krajina rekreační (R);
ZÚR vymezují krajinu rekreační v územích odpovídajících těmto charakteristikám:
intenzivní zástavby objekty individuání rekreace, případně vyšší koncentrace zařízení hromadné rekreace, nabídka
sportovně rekreačních aktivit,
umístění rekreační výstavby souvisí se zvýšenou rekreační atraktivitou krajiny a příznivou dostupností z velkých
center osídlení;
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
zachování, případný rozvoj rekreačního potenciálu krajiny,
zásadní snižování znečišťování vod a ovzduší,
změny využití území nesmí výrazněji snižovat její rekreační potenciál.
Tyto zásady jsou návrhem územního plánu dodrženy, navrhované řešení nenarušuje charakter krajiny a neomezuje
rekreační potenciál,
v území převládá v současné době typ individuální - rodinné rekreace,
rekreační areál Hořalka neslouží původnímu účelu, územní plán navrhuje jeho obnovu - využití opuštěného areálu
pro rekreaci, volný cestovní ruch
návrh územního plánu klade důraz na měkký turismus, tj. na pěší turistiku, cykloturistiku a na denní rekreaci
obyvatel;
snižování znečišťování vod je řešeno návrhem obecní kanalizace a stanovením podmínek pro likvidaci splaškových
odpadních vod v lokalitách bez kanalizace;
e) vytvářet podmínky pro šetrné využívání přírodních zdrojů územní plán řeší:
návrhem optimalizace vodního režimu v krajině (revitalizace vodních ploch, protierozní opatření, zadržování vody v
krajině – retenční nádrže, zastavitelné plochy nesmí výrazně měnit vodní režim v krajině - minimalizace zpevněných
ploch, vsakování srážkových vod na pozemcích, apod.),
návrhem liniové výsadby podél vodních toků a komunikací, návrhem ÚSES,
návrhem šetrného turismu;
(07) vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje, zvláště ve
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách: obec se nenachází v rozvojové oblasti
republikového významu, neleží v rozvojové ose republikového významu, neleží v rozvojové oblasti krajského
významu;
centra osídlení: lokální centrum Čerčany
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí: územní plán vymezuje zastavitelné plochy, které splňují
územně technické požadavky na kvalitní bydlení; zásobování pitnou vodou je v obci zajištěno stávajícím obecním
vodovodem, napojeným na vlastní zdroje vody, které vyhovují vydatností i kvalitou pro předpokládaný rozvoj obce;
obecní kanalizace v obci dosud není, územní plán navrhuje koncepci odkanalizování sídla Přestavlky, s čistírnou
odpadních vod;
řešení kvalitních veřejných prostranství: návrh revitalizace návsi v Přestavlkách, vymezené plochy veřejných
prostranství v lokalitách většího plošného rozsahu (nad 2 ha plochy);
sídelní zeleň: systém sídelní zeleně tvoří zeleň zahrad, plochy veřejné zeleně na veřejných prostranstvích a zeleň
přírodního charakteru, která plynule navazuje na krajinnou zeleň;
prostupnost krajiny: obnova polních cest; oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci zastavěného
území a zastavitelných ploch, při zachování napojení základního komunikačního systému obce na síť veřejných
účelových komunikací v krajině;
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b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území, zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel: charakter
zastavěného území obce dovoluje zahuštění novou zástavbou pouze v omezené míře, je to dáno velmi členitým
terénem a obtížnou dopravní dostupností v některých částech obce. Plochy zahrad ve východní části sídla
Přestavlky se nacházejí v PHO zemědělské farmy a nejsou využitelné pro bydlení; volné disponibilní plochy v
zastavěném území jsou v jižní části sídla Přestavlky, jedná se o dosud nezastavěné proluky v lokalitě navržené
územním plánem obce z r. 2003.
Plocha přestavby: návrh na využití areálu hromadné rekreace Hořalka, v rozsahu původního zastavěného území;
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu: navržená rekreace na plochách přírodního charakteru na křížení
turistické cesty a cyklotrasy, rekreační louka, přírodní koupaliště, denní rekreace obyvatel;
pro vodní turistiku nejsou v obci příznivé podmínky, louky podél řeky se nacházejí v záplavovém území Sázavy a
není zde možný rozvoj rekreačních aktivit;
d) rozvoj ekonomických aktivit je umožněn v rámci ploch bydlení a smíšeného bydlení, plocha jednoznačně určená
pro umístění výzkumného pracoviště není navržená;
e) krajinné prvky zvyšující ekologickou stabilitu jsou navržené v návaznosti na územní systém ekologické stability
f) rekreační a turistické využívání území je řešeno;
g) územím obce procházejí trasy nadmístního systému technického vybavení, vodovodní přivaděč Želivka – Praha
a trasa VVN el vedení, územní plán zajišťuje jejich územní ochranu; umístění nových tras dopravní a technické
infrastruktury nadmístního významu na území obce Přestavlky u Čerčan není v ZÚR řešeno.
(08) vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje: území obce Přestavlky u
Čerčan se nenachází ve vymezené specifické oblasti kraje;
(09) území obce Přestavlky u Čerčan se nedotýká hranice kraje.
2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a vymezení rozvojových
oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu
rozvojová oblast republikového významu
(10) obec Přestavlky u Čerčan se nenachází v rozvojové oblasti republikového významu,
bod j) obec se nachází ve správním obvodu ORP Benešov, mimo území rozvojové oblasti OB1
(11), (12) stanovené zásady pro usměrňování územního rozvoje v rozvojové oblasti OB1 a úkoly se obce Přestavlky
u Čerčan nedotýkají;
rozvojové osy republikového významu
obec Přestavlky u Čerčan se nenachází v rozvojové ose republikového významu, body (13) až (31) se území obce
nedotýkají
rozvojové oblasti krajského významu
obec Přestavlky u Čerčan se nenachází v rozvojové oblasti krajského významu, body (32) až (50) se území
nedotýkají;
rozvojové osy krajského významu
obec Přestavlky u Čerčan se nenachází v rozvojové ose krajského významu, body (51) až (63) se území nedotýkají;
centra osídlení
body (64) až (79) se území obce nedotýkají.
Lokální centra:
(80) lokální centrum Čerčany:
(81) zásady: saturovat potřeby obslužných funkcí v mikroregionální resp. lokální úrovni s cílem stabilizovat osídlení
v řídce osídleném území,
zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní obsluze center a jejich spádového území,
chránit kulturní a přírodní hodnoty a využít je pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu,
úkoly pro územní plánování:
(82) úkoly: zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit,
koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.
Body (83), (84) se území obce nedotýkají;
3. Zpřesnění specifické oblasti, vymezení v PÚR a vymezení specifické oblasti: obec neleží ve specifické oblasti
krajského významu, body (85) až (110) se území obce nedotýkají;
4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského významu
silniční doprava - územní ochrana
ZÚR neumísťují na území obce plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu, body (111) až
(120) se řešení nedotýkají;
železniční doprava - zpřesnění koridoru trati č. 220 Praha - Benešov (- Tábor) se území obce nedotýká,
body (121) až (129) se území obce nedotýkají;
vodní doprava, letecká doprava, transevropské multimodální koridory:
body (130) až 136) se území obce nedotýkají;
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plochy a koridory nadmístního významu
na území obce nejsou v ZÚR vymezené plochy a koridory silniční dopravy nadmístního významu, body (137) až
(146); napojení na okolní centra osídlení je zajištěno stávající silnicí II/109, na trase nejsou navržené směrové
korekce ani přeložky;
železniční doprava, letecká doprava – body (147), (148), (149) se území obce nedotýkají;
cyklistická doprava: bod (153) se nedotýká,
bod (154), (155) jsou respektovány, územní plán vytváří podmínky pro budování cyklostezek, navrhuje plochu pro
umístění turistického vybavení;
plochy a koridory technické infrastruktury
plochy a koridory mezinárodního a republikového významu – body (156) až (170) – nedotýká se;
plochy a koridory nadmístního významu – body (171) až (189) - nedotýká se, ZÚR nenavrhuje v řešeném území
plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu,
opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní prostředí – body (190), (191) - území
obce se nedotýká;
4.4. plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability: do severní části
území obce zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K61 (osa biokoridoru je vedena mimo území
obce, po pravém břehu Sázavy); prvky regionální úrovně ÚSES do území obce nevstupují; body (192) až (194) se
řešení nedotýkají;
bod (195) je respektován, vymezení ochranné zóny nadregionálního biokoridoru je v ÚP zpřesněno.
5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
bod (196):
(197) přírodní hodnoty kraje
bod b): na území obce zasahuje lokalita soustavy NATURA 2000, územní plán zajišťuje územní ochranu tohoto
zvláště chráněného území ochrany přírody a krajiny;
zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami (198) jsou respektovány.
Kulturní hodnoty kraje:
bod (199) až (201) - obec není součástí vymezených kulturních hodnot kraje, územní plán zajišťuje územní ochranu
nemovité kulturní památky Stará Dubá;
bod (202), (203) - obec není považována za významné civilizační hodnoty kraje
6. Vymezení cílových charakteristik krajiny (204) až (225):
území obce Přestavlky u Čerčan je zařazeno do cílové charakteristiky typu krajina rekreační (R);
ZÚR vymezují krajinu rekreační v územích odpovídajících těmto charakteristikám:
intenzivní zástavby objekty individuání rekreace, případně vyšší koncentrace zařízení hromadné rekreace, nabídka
sportovně rekreačních aktivit,
umístění rekreační výstavby souvisí se zvýšenou rekreační atraktivitou krajiny a příznivou dostupností z velkých
center osídlení,
lze rozlišit podtypy krajiny rekreační podle charakteru zástavby: krajina rekreační s chatovou zástavbou, krajina
rekreační při vodních plochách - Střední Povltaví
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
zachování, případný rozvoj rekreačního potenciálu krajiny,
zásadní snižování znečišťování vod a ovzduší,
změny využití území nesmí výrazněji snižovat její rekreační potenciál;
tyto zásady jsou návrhem územního plánu dodrženy, navrhované řešení nenarušuje charakter krajiny a neomezuje
rekreační potenciál,
rekreační areál Hořalka neslouží původnímu účelu, územní plán navrhuje jeho obnovu - využití opuštěného areálu
pro rekreaci;
v území převládá typ individuální - rodinné rekreace (vysoký počet chat pro rodinnou rekreaci), návrh územního
plánu posiluje funkci denní a krátkodobé rekreace;
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit – body (226) až
(236):
ZÚR nevymezuje na území obce veřejně prospěšné stavby v oblasti silniční dopravy, železniční dopravy ani v
oblasti technické infrastruktury,
protipovodňová opatření nejsou v řešeném území navržena,
veřejně prospěšná opatření - ÚSES – bod (237): pro územní plán vyplývají požadavky na ochranu a upřesnění
vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability, území se dotýká
ochranná zóna
nadregionálního biokoridoru K61MH, která je v návrhu upřesněna.
8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí (238) až (240): pro
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území obce Přestavlky u Čerčan nejsou stanoveny požadavky na koordinaci zpřesňování územního vymezení
ploch a koridorů VPS a VPO vymezených ZÚR.
Kapitoly 9., 10., 11., 12., 13.: body (241) až (252) - území obce se netýká.

Závěr – výsledek přezkoumání souladu návrhu s ÚPD vydanou krajem
Územní plán Přestavlky u Čerčan je v souladu s nadřazenou ÚPD; respektuje a řeší v jednotlivých kapitolách
všechny úkoly vyplývající pro území obce ze ZÚR Středočeského kraje. Všechny nadmístní systémy ochrany
přírody a krajiny, dopravní a technické infrastruktury a ostatní limity dle ZÚR jsou respektovány; v těchto územích
nejsou navrhovány žádné změny využití.
Jsou to tyto limity využití území:
ochrana přírody a krajiny
− Natura 2000 - Evropsky významná lokalita Dolní Sázava, CZ 0213068,
− ochranná zóna nadregionálního ÚSES,
dopravní infrastruktura
− silnice II. a III. třídy, ochranné pásmo,
− železniční trať, ochranné pásmo,
technická infrastruktura
− dálkový vodovodní přivaděč Želivka - Praha, ochranné pásmo 1, 2,
− nadzemní el. vedení VVN 400 kV, ochranné pásmo,
vodní hospodářství
− stanovené záplavové území (Sázava),
nerostné suroviny
− poddolované území – bod.
Všechny tyto jevy jsou znázorněny v grafické části odůvodnění, ve výkresu č. II.2.a, Koordinační výkres.
Územní plán Přestavlky u Čerčan není v žádném z bodů v rozporu se zásadami stanovenými v ZÚR.

g) přezkoumání s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Územní plán Přestavlky u Čerčan je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak jsou uvedené v §
18 a § 19 stavebního zákona. Hlavním cílem je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívajícím ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích.
Územní plán:
vychází z reálných možností obce a navrhuje účelné využití území a vyvážený rozvoj, přiměřený velikosti obce a
potenciálu území,
vytváří předpoklady pro posílení hlavní funkce - bydlení, a zároveň nenarušuje podmínky udržitelného rozvoje
území,
zajišťuje koordinaci veřejných a soukromých zájmů,
přispívá ke stabilizaci současného stavu a podpoře kvalitativního rozvoje urbanistických, architektonických,
kulturních a přírodních hodnot území,
přispívá k ochraně nezastavěného území určením podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území,
chrání nezastavěné území stanovením podmínek využití území,
chrání přírodní hodnoty území - chráněná území přírody, území soustavy Natura 2000.
Vymezením zastavitelných ploch se otevírá prostor pro další rozvoj obce, včetně zabezpečení technickou
infrastrukturou.
Z hlediska přírodního potenciálu je okolní krajina vyvážená, se zastoupením lesních porostů, zemědělské půdy, s
přírodními potočními nivami. Je kulturní krajinou s předpoklady ekologické stability a rozmanitosti. Územní plán řeší
uspořádání krajiny ve smyslu obnovy její ekologicko- stabilizační funkce.
Návrhem územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území, v souladu s cíli a úkoly územního
plánování.
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h) výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích předpisů
Územní plán je zpracován v souladu s ustanovením § 43 stavebního zákona. Stanoví základní koncepci rozvoje
území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury; vymezuje zastavitelné plochy, plochy pro veřejně prospěšné stavby, a stanoví podmínky pro využití
těchto ploch.
Územní plán je zpracován pro celé správní území obce, v souladu se schváleným zadáním, a obsahuje všechny
náležitosti podle platných předpisů; je pořizován v souladu s ustanovením § 44 odst. a) stavebního zákona.
Projednání a vydání formou opatření obecné povahy je navrženo.
Řešení vychází z územně analytických podkladů a z doplňujících průzkumů a rozborů pro zpracování územního
plánu.
Územní plán usiluje v řešeném území o zajištění udržitelného rozvoje všech složek území a osídlení, při zachování
a ochraně přírodních a kulturních hodnot území.
Stanovení ploch s jiným způsobem využití než uvádí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je v územním plánu
Přestavlky u Čerčan použito jiného druhu plochy s rozdílným způsobem využití, než stanovuje vyhláška. Základní
druhy ploch byly dále členěny; důvodem přidání těchto ploch je umožnit lepší zohlednění specifických podmínek a
charakteru území. Jedná se především o plochy zeleně, které jsou dále členěny na zeleň na veřejných
prostranstvích a soukromou zeleň - zahrady a sady - ZS, a plochy dopravní infrastruktury, kde jsou přiřazeny
veřejné účelové komunikace s indexem - DU.
Zeleň – zahrady a sady – ZS jsou takto specificky vymezeny na základě doporučení dotčeného orgánu který s
ohledem na možnosti následných problémů v území doporučil graficky vyznačit zahrady a sady v soukromém
vlastnictví. Územní plán tím vytvořil předpoklady pro obranu proti změně kultury, která by nevhodně vstupovala do
nezastavěného území a následně by mohla vyvolat požadavky i na stavbu např. oplocení, případně dalších staveb
k zajištění údržby porostů. Protože však bylo vhodné stanovit v některých plochách podmínky, které umožňují
změnu kultury na zahradu, nebo tyto plochy leží v limitech, kde nelze realizovat stavby bydlení, byl zvolen tento
postup.
Dopravní infrastruktura – veřejné účelové komunikace – DU
Tyto komunikace jsou zařazeny nad rámec vyhlášky, k vymezení komunikací místního významu, které slouží k
dopravní obsluze hospodářsky a rekreačně využívaných pozemků a nelze je zařadit do ploch silniční dopravy ani
veřejných prostranství – jedná se o cesty v nezastavěném území obce, které zlepšují prostupnost krajiny a s
výsadbou doprovodné liniové zeleně budou plnit i protierozní a ekologicky stabilizační funkce.

i) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů
Řešení požadavků vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví,
obrany a bezpečnosti státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany
před povodněmi a jinými rizikovými jevy)

i.1) ochrana veřejného zdraví
V obci se nevyskytují zdroje hluku, prašnosti a jiných negativních faktorů. Zdrojem hluku z dopravy je provoz na
silnici II/109, jejíž trasa prochází zastavěným územím obce. Dopravní zatížení této silnice je nízké, přenáší
převážně místní dopravu a dopravu související s provozem zemědělské farmy, a dopady na obytné prostředí nejsou
tak významné, aby bylo nutné uvažovat s přeložením silnice mimo zastavěné území. V nadřazené dokumentaci
není přeložka uvažovaná.
Návrhem je řešeno převedení části zemědělské dopravy mimo zastavěné území, napojením farmy na silnici II/109
na východním okraji Přestavlk.
Jako zdroj znečištění ovzduší je evidovaná zemědělská farma (amoniak NH3, chov skotu). Stanovené pásmo
hygienické ochrany se dotýká zastavěného území pouze okrajově, ve východní části sídla Přestavlky; zastavitelné
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plochy nejsou tímto limitem dotčeny. Navržené rozšíření plochy farmy je určené pro technické zázemí provozu,
stavy hospodářských zvířat nebudou navýšeny a stanovené pásmo hygienické ochrany se nemění. Tímto záměrem
je sledováno zlepšení kvality bydlení v obci – přemístěním pomocných provozů z centra na plochy navazující na
stávající zemědělský areál vyloučit zemědělskou dopravu, která v současné době zatěžuje obytné území.
V celkovém hodnocení Přestavlky u Čerčan nenáleží do vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
V území se nevyskytují žádné další negativní jevy, které by měly nežádoucí vlivy na zdraví obyvatel.

i.2) obrana a bezpečnost státu, civilní ochrana
V obci Přestavlky u Čerčan nejsou umístěny plochy a objekty pro obranu a bezpečnost státu. Problematika civilní
ochrany ve smyslu vyhlášky č. 380/2002 Sb., je v rámci územního plánu Přestavlky u Čerčan řešena takto:
s ohledem na význam obce ve struktuře osídlení a v ekonomické sféře se nepředpokládá, že by se mohla stát
terčem nějaké cílené katastrofické události; ve správním území obce nejsou situovány žádné objekty civilní
ochrany, umístění nových objektů ani vymezení ploch pro toto využití územní plán nenavrhuje;
plán ukrytí a evakuace obyvatel byl zpracován v r. 2000 a je uložen na Obecním úřadě v Přestavlkách u Čerčan. Z
tohoto dokumentu nevyplývají žádné územní požadavky, které by byly předmětem řešení v podrobnosti územního
plánu;
ukrytí obyvatelstva je, vzhledem k charakteru zástavby, řešeno individuálně, využitím vhodně upravených
podsklepených částí obytných domů nebo přilehlých nebytových objektů; u staveb určených pro podnikání je nutné
předložit projektovou dokumentaci příslušnému dotčenému orgánu k vydání stanoviska z hlediska civilní ochrany;
ve správním území obce nejsou skladovány žádné nebezpečné látky, umístění takové skládky se nenavrhuje;
skladování materiálnu civilní ochrany je zajištěno v objektu hasičské zbrojnice;
v obci je veřejný vodovod; v případě kontaminace bude nouzové zásobování obyvatel řešeno dovozem pitné vody
ze zdrojů mimo území obce;
nouzové zásobování elektrickou energií lze zajistit využitím jedné z linek venkovního vedení 22 kV, zůstane-li při
mimořádné situaci v provozu, nebo použitím náhradních zdrojů elektrické energie - mobilních agregátů;
k varování obyvatelstva bude v obci i nadále využívána elektrická siréna, umístěná na budově obecního úřadu a v
dalších objektech v jednotlivých částech obce; slyšitelnost signálu je zajištěna po celém území obce.

i.3) ochrana ložisek nerostných surovin
V řešeném území nejsou stanoveny dobývací prostory, chráněná ložisková území a neprovádí se těžba
nevýhradních ložisek, vyhlášení nových dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území ani těžba nerostů se v
území neuvažuje; nejsou zde střety mezi zájmy ochrany životního prostředí a zájmy pro těžbu nerostných surovin.

i.4) geologická stavba území
V území se nevyskytují rizikové jevy, které by představovaly omezení pro rozvoj obce, (sesuvná území, svahové
deformace apod.),
v území je registrované poddolované území – bod, v lese jižně od obce, mimo zastavěné území;
radonové riziko:
řešené území se nachází v oblasti nízkého až přechodného radonového rizika z geologického podloži,
kategorie radonového rizika vyjadřuje statisticky převažující kategorii v geologické jednotce a určuje míru
pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň aktivity v území; výsledky měření radonu v konkrétních
lokalitách se proto mohou od této kategorie odlišovat,
určení kategorie radonového rizika v konkrétních lokalitách je možné provádět pouze měřením radonu v podloží na
daném místě; pro územní a stavební řízení je nutný radonový průzkum předmětného stavebního pozemku.

i.5) ochrana území před povodněmi
Stanovené záplavové území Sázavy se dotýká chatové lokality Poddubí. Ostatní části obce nejsou záplavovým
územím řeky Sázavy dotčeny.
Ochranu před přívalovými srážkami řeší územní plán návrhem revitalizace vodotečí, vodních ploch a doprovodné
zeleně.
V rámci navrhovaného řešení je stanoven požadavek - v blízkosti vodních toků a ploch zachovat co největší podíl
nezpevněných ploch a odvodnění území řešit tak, aby se nezměnily odtokové poměry. V zastavěném území je
stanovena podmínka vsakování maximálního množství srážkových vod na pozemcích u jednotlivých nemovitostí,
příp. zadržení v retenčních (vsakovacích, odpařovacích) nádržích.
Podél toků je nutné zachovat volně přístupný pás zeleně:
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významný vodní tok Sázava - 8 m od břehové čáry,
drobné vodní toky a meliorační strouhy - 6 m od břehové čáry.
V záplavovém území Sázavy nebudou umísťovány nové stavby a další překážky případné povodňové vlny, např.
ploty, kůlny, sypký materiál a pod.

i.6) požární ochrana - rámcové posouzení požárního rizika
Řešení požární ochrany navrhovaných staveb v tomto stupni dokumentace stanoví rámcové zásady pro další
stupeň, ve kterém budou posuzovány konkrétní navrhované objekty. Zároveň se v tomto stupni dokumentace
stanoví vnější vztahy a zařízení pro požární zásah. Na volných pozemcích jsou navrhovány skupiny
jednopodlažních rodinných domů s podkrovím, s garážemi pro vozidla skupiny 1.
Hasičská zbrojnice je umístěna v sídle Přestavlky.
Jako zdroj požární vody slouží obecní vodovod opatřený požárními hydranty, doplňkově také vodní nádrže.
Posouzení přístupnových komunikací
Všechny části obce, ve stávající zástavbě i v nově navrhovaných zastavitelných plochách, jsou dostupné pro
vozidla požární ochrany po silnici II. a III. třídy a po obslužných komunikacích. Ty jsou navrženy v takovém
šířkovém a směrovém uspořádání, které umožní příjezd do 20 m od vchodů navazujících na zásahové cesty.
Obslužné přístupové komunikace mají požadovanou volnou šířku větší než 300 cm a musí být odolné nápravovému
tlaku 8 t.
Řešení požárních odstupů jednotlivých objektů, jejich požární zatížení a nároky na požární vodu v souladu s ČSN
730873 a 730802 budou předmětem dokumentace k územnímu, resp. stavebnímu řízení jednotlivých stavebních
objektů.

i.7) soulad se stanovisky dotčených orgánů
Návrh územního plánu Přestavlky u Čerčan je zpracován v souladu s požadavky dotčených orgánů uplatněných k
návrhu zadání.
V rámci společného projednání vedeném ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona byly obeslány
dotčené orgány, krajský úřad, úřad územního plánování a sousední obce:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Benešov, Krajská hygienická
stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje, Městský úřad Benešov odbor financí a majetku, z hlediska
zákona o státní památkové péči, Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování,z hlediska zákona
o pozemních komunikacích , Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Ministerstvo dopravy, odbor
technické infrastruktury a územního plánu, Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd.
ochrany územních zájmů, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Ministerstvo vnitra ČR,
Odbor správy majetku, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy
I, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj,
Státní pozemkový úřad, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního řízení,
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, Obec Vranov, Obec
Soběhrdy, Obec Petroupim, Obec Čerčany, Obec Hvězdonice,
Obec Lštění, Obec Kaliště.
Vyhodnocení souladu se stanovisky došlých ke společnému jednání.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov s ohledem na ustanovení
§ 19 písm. c) a písm. k) zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, žádá, aby liniové stavby byly koncipovány tak,
aby nedocházelo k vodní erozi. Jiné připomínky a námitky nejsou na obsah územního plánu Přestavlky u Čerčan
uplatňovány.
Vyhodnocení: Požadavku bylo v zásadě vyhověno. Územní plán řeší koncepci rozvoje území. Konkrétní umisťování
liniových staveb mimo zastavěné území však není součástí grafické části dokumentace, protože zpracovatel
neobdržel žádný územně technický podklad, který by byl vyhodnocen jako podnět k zapracování. V části e)
koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin, v části e.1) koncepce uspořádání krajiny je mimo jiné zajištěna i ochrana zemědělské
půdy proti vodní a větrné erozi a zvýšení podílu přírodní složky v zemědělské krajině (louky a zeleň podél
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komunikací).

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj
ze dne 9. 4. 2014, zn. UPO70-18.3/14/010.103/PS, zapsáno na obecním úřadě dne 14. 4. 2014
Stanovisko: K Návrhu Územního plánu obce Přestavlky u Čerčan vydává Státní energetická inspekce jako dotčený
orgán příslušný podle § 94 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o
vyvlastnění a podle § 13 odst. (3) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
následující stanovisko: Za předpokladu respektování především požadavků § 46, § 68. § 69 a § 87 zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, nemáme z energetického hlediska k výše uvedenému
Návrhu Územního plánu obce Přestavlky u Čerčan další připomínky.
Vyhodnocení: vzato na vědomí. (Poznámka pořizovatele: Za předpokladu respektování především požadavků § 46,
§ 68. § 69 a § 87 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, nemáme z
energetického hlediska k výše uvedenému Návrhu Územního plánu obce Přestavlky u Čerčan další připomínky,
bereme na vědomí jako bezpředmětnou a nadbytečnou, neboť všechna ochranná a bezpečnostní pásma
elektrizační soustavy a zařízení vyskytující se v řešeném území jsou zpracovanou dokumentací respektována);

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov
ze dne 10. 4. 2014, č.j. KHSSC 12 301/2014, zapsáno na úřadě dne 14. 4. 2014
Stanovisko: Na základě oznámení Obecního úřadu Přestavlky u Čerčan, obdrženého dne 18. 3. 2014 a společného
jednání konaného dne 3. 4. 2014 na Obecním úřadu v Přestavlkách u Čerčan posoudila Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen ,,KHS“) jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon*'), návrh územního plánu Přestavlky u Čerčan.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“),
toto stanovisko: S návrhem územního plánu Přestavlky u Čerčan, se souhlasí za splnění následující podmínky
stanovené v souladu s ustanovením § 77 zákona: Plocha lokality Z02 - bydlení venkovské bude zařazena do lokalit
podmíněně využitelných s podmínkou, že součástí dokumentace pro územní řízení, stavební povolení nebo
ohlášení stavby bude posouzeno umístění jednotlivých chráněných staveb ve vztahu k hygienickým limitům hluku
upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací s ohledem
na stávající navazující plochu výroby a skladování.
Podmínka tohoto stanoviska byla uložena pro lokalitu č. Z02 z důvodu možného negativního ovlivnění nové
výstavby rodinných domu z provozu navazující stávající plochy výroby a skladování. S ohledem na tuto skutečnost
KHS stanovila podmínku přípustného využití pro plochu Z02 v sídle Přestavlky u Čerčan.
Vyhodnocení: podmínka byla naplněna. V části c.2) vymezení zastavitelných ploch u plochy Z02 je uvedena
podmínka využití území: - v navazujícím řízení prokázat splnění hygienických limitů ve vztahu k sousední stávající
ploše výroby a skladování.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Benešov
ze dne 15. 4. 2014, č.j. SVS/2014/029212-S, zapsáno na úřadě dne 16. 4. 2014
Stanovisko: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako dotčený
orgán příslušný podle § 49 odst. (1) písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon), v platném znění, nemá k
výše uvedenému návrhu připomínky.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha – Zbraslav
ze dne 17. 4. 2014, č.j. KRPS-99083/ČJ-2014-01000MN, zapsáno na obecním úřadě dne 23. 4. 2014
Sdělujeme Vám, že z hlediska zájmů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje nemáme k návrhu územního
plánu Přestavlky u Čerčan připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I
ze dne 2. 5. 2014, zn. 753/14, 20177/ENV/14, zapsáno na obecním úřadě dne 5. 5. 2014
Sdělení:
Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství, ve smyslu § 15 zákona č. 44/1988 Sb.,
horní zákon, v platném znění, a § 13 zákona č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném znění,
sdělujeme: Do katastrálního území obce Psáře nezasahují ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území
ani dobývací prostory. Z pohledu faktorů nepříznivě ovlivňujících inženýrsko - geologické poměry je na jihozápadě
území obce evidováno bodové poddolování č. 2323 po staré těžbě železných rud. Toto území je v grafické části
územního plánu vyznačeno. Je nutné akceptovat, že při realizaci stavby na poddolovaném území je nutné
zpracovat expertní báňský posudek a je doporučován postup podle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na
poddolovaném území“.
Vyhodnocení: do poddolovaného území se žádná stavební činnost nenavrhuje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Praha 1
ze dne 19. 3. 2014, zn. MPO 14236/2014, zapsáno na úřadě dne 5. 5. 2014
Vyjádření: Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných
surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona
k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Přestavlky u Čerčan se
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.
Vyhodnocení: vzato na vědomí

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí
ze dne 25. 4. 2014, č.j. MUBN/28001/2014/OOPLH, zapsáno na obecním úřadě dne 5. 5. 2014

Stanovisko:
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle ustanovení
§ 61 a § 66 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, se seznámil s Vámi předloženou
dokumentací ve věci : Návrh územního plánu Přestavlky u Čerčan.
Podle jednotlivých zákonů v naší kompetenci uplatňujeme k výše uvedenému návrhu dle § 50, odst.2, zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) následující soubor stanovisek:
Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění:
Nadále platí naše stanovisko č. j. MUBN/74721/20125/OOPLH :
Při řešení koncepce vodohospodářské infrastruktury bude postupováno dle § 4 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v souladu s plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací (PRVKÚK). Pro lokality navrhované pro výstavbu bude vždy v regulativech definován způsob
zásobování vodou a odkanalizování. V zastavitelném území budou vymezeny plochy pro vodohospodářskou
infrastrukturu. Při plánování ploch pro výstavbu budou zohledněna ochranná pásma vodních zdrojů. V případě
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výstavby na pozemcích v sousedství vodních toků bude postupováno dle § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.,
vodní zákon ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:
Bez připomínek.
Stanovisko dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích v platném znění:
1) MěÚ Benešov, odbor ŽP, jako orgán státní správy lesů pro ORP Benešov je kompetentní uplatňovat stanovisko k
územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo.
2) V případě, že návrh - dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby (právně nové plochy pro tyto účely) na
pozemky dosud registrované - určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) je k uplatnění stanoviska kompetentní krajský
úřad, tj. příslušný orgán státní správy lesů Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství.
V tomto územním plánu jde o návrh ploch:
-

P01 - Hořalka - plocha pro hromadnou rekreaci - na p.č. 924/1 v k.ú. Přestavlky

Rekreační chaty na lesní půdě především lokalita „Borka“ - blíže nespecifikovaný rozsah ploch a objektů - v
dokumentaci blíže nevylišeno. Váš návrh se omezuje v této problematice pouze na lesní pozemky pod chatami bez
dalšího upřesnění rozsahu a řešení pozemků lesních kolem chat.
3) Návrh dotčení PUPFL v kompetenci ORP Benešov - komunikace na stávajícím pozemku PUPFL p.č. 924/4 v
k.ú. Přestavlky u Čerčan
S návrhem umístěni plochy pro komunikaci do ÚPD správní orgán souhlasí za podmínek dodržení příslušných
ustanovení lesního zákona.
4) Umístění nových ploch pro zástavbu do 50m od kraje lesa - několik návrhových ploch např. Z05, Z06.
V případě dotčení pozemků do 50m od PUPFL upozorňujeme na podmínku lesního zákona (znění § 14 odst. 2),
kdy je pro umístění staveb do 50m od okraje lesa nutný souhlas orgánu státní správy lesů dle § 48 odst. (2) písm. c)
lesního zákona (ORP Benešov). Souhlas lze udělit pouze za určitých podmínek (např. absolutní výšková bonita
stanoviště). Nedoporučujeme proto umisťovat plochy pro nové stavby blíže jak 50m od hranic stávajících lesů (do
tzv. ochranného pásma lesa). Nelze předjímat výsledky dalších řízení, udělení výjimky k umístění stavby blíže jak
50m od hranic lesa nelze předem nárokovat.
5) Doporučujeme v ÚPD registrovat a mapově evidovat stávající, popř. obnovované, nově navrhované místní a
účelové komunikace v nezastavěném území z hlediska přístupnosti zemědělských a lesních pozemků.
6) Požadujeme umožnit mimo zastavěná území jednotlivých sídel případné změny využití zemědělských a lesních
pozemků (zalesňování zem. půd horších bonit, stavby vodních nádrží apod.)
7) Trváme na zákazu trvalého zaplocování zemědělských a lesních pozemků v nezastavitelném území z
vlastnických důvodů omezující přístup do krajiny a průchodnost krajinou. Lesní pozemky je zakázáno dle lesního
zákona oplocovat z důvodu vlastnických nebo z důvodu omezení přístupu, průchodu přes lesní pozemky.
Ve výše uvedené věci žádáme tímto o poskytnutí kopie stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, pro další
jednání.
Stanovisko dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:
Z hlediska ÚSES bez připomínek.
U kategorie - Plochy zeleně - zeleň - zahrady a sady ZS doporučujeme z podmíněně přípustného využití vypustit
možnost zřizování zahrad v nezastavitelných plochách tj. i v lokalitách, kde nejsou vymezené návrhem územního
plánu.
U kategorií - Plochy zemědělské - NZ a Plochy smíšené nezastavitelného území - NS doporučujeme v limitech
nepřípustného využití za slovo „oplocení“ doplnit „ s výjimkou lesnických oplocenek pro zajištění nových výsadeb v
rámci povoleného zalesňování ZPF, oplocenek k zajištění nových výsadeb v rámci revitalizačních akcí (obnova a
zřizování zeleně remízů, biokoridorů a biocenter) a s výjimkou ohrazení pro pastvu hospodářských zvířat“.
U kategorie Plochy přírodní - NP v limitech nepřípustného využití doporučujeme slova „veškeré další stavby“ rozšířit
o formulaci „včetně staveb pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství“.
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Stanovisko dle zák. č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:
Bez připomínek.
Stanovisko dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:
Bez připomínek.
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci OŽP MěÚ Benešov bez připomínek.
Vyhodnocení požadavků:
Vyhodnocení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění:
pořizovatel ústně požádal o změnu stanoviska tak, aby z něho bylo zřejmé, co vlastně dotčený orgán požaduje.
Zpracovatel, pořizovatel i určený zastupitel společně došli k závěru, že jsou všechny požadavky již součástí návrhu
územního plánu a proto není potřebné nic doplňovat.
Dotčený orgán si ověřil své dříve kladené požadavky a následně zrušil vydané stanovisko dne 18.7.2014, kde
konstatuje, že jsou splněny jím stanovené podmínky v textové i grafické části územního plánu.
Vyhodnocení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: vzato na vědomí.
Vyhodnocení dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích v platném znění:
Bod 1) se týká informace, kdo je příslušným orgánem – vzato na vědomí ( krajský úřad byl řádně obeslán).
Bod 2) sdělení kompetencí ke stavbám - rekreační a sportovní stavby – vzato na vědomí ( krajský úřad byl obeslán)
vyhodnocení návrhu ploch:
-

první odrážka – konstatování, o jakou plochu se jedná, bez uvedení podmínky

druhá odrážka – konstatování k lokalitě Borka, bez požadavku na doplnění dokumentace. Sdělení, že
dokumentace řeší plochy pouze pod chatami, je uvedenou skutečností, protože územním plánem se nemění
koncepce rozvoje chatové zástavby. Nové objekty se zde nenavrhují a ani se neumožňuje jejich rozšiřování.
Zvolená koncepce reaguje a akceptuje požadavek vlastníka pozemku.
Bod 3) udělen souhlas s komunikací vedenou na stávajícím pozemku PUPFL p.č. 924/4 v k.ú. Přestavlky u Čerčan
Bod 4) Upozornění, že některé plochy leží do 50 m od PUPFL je vzato na vědomí. Závazná část územního plánu
navrhla pro tato území podmíněně přípustné využití tohoto znění: v části plochy, která se nachází ve vzdálenosti
menší než 50 m od okraje lesa, stavebník prokáže v navazujícím řízení, že pro každou jednotlivou stavbu zajistil
splnění podmínek pro její umístění do ochranného pásma lesa. Bude povinností žadatele o navazující řízení
prokázat, že naplnil povinnost zapracovanou do výrokové části.
Bod 5) Doporučení bylo naplněno tím, že se v územním plánem řeší koncepce krajiny, která připouští v rámci
celého správního území realizovat komunikace místního významu tj. související dopravní infrastrukturu, účelové
komunikace, pěší a cyklo- stezky, hipostezky. Územní plán nemohl zohlednit pozemkové úpravy, protože tyto na
území obce neproběhly. Rovněž není však úkolem územního plánování provádět registraci a evidenci stávající sítě.
Návrh řešení vycházel z místních znalostí, požadavků na obhospodaření pozemků. Z důvodu, že v obci je
dostatečná kapacita cestní sítě, bylo vyhodnoceno, že další vymezení nových cest není důvodné.
Bod 6) Byl v závazné části zohledněn. V plochách zemědělských – NZ, je v přípustném využití umožněna změna
využití území na “plochy smíšené nezastavěného území – NS”
Bod 7) Trvání na zákazu trvalého zaplocování zemědělských a lesních pozemků v nezastavitelném území z
vlastnických důvodů omezující přístup do krajiny a průchodnost krajinou bereme jako informaci, protože územní
plán neřeší a nemůže řešit vlastnické vztahy v území. Lesní pozemky je zakázáno dle lesního zákona oplocovat z
důvodu vlastnických nebo z důvodu omezení přístupu, průchodu přes lesní pozemky bereme rovněž jako informaci,
která vyplývá z lesního zákona. Pořizovatel, projektant a určený zastupitel vyhodnotili uplatněný požadavek a
v rámci zákonných možností doplnili text o podmíněně přípustné využití: - ohradníky a stavby pro pastevectví a pod.
(např. seníky, přístřešky pro letní pastvu dobytka apod.), oplocenky pro zajištění nových výsadeb v rámci
povoleného zalesňování ZPF, oplocenek k zajištění nových výsadeb v rámci revitalizačních akcí (např. obnova a
zřizování remízků, biokoridorů, biocenter a pod.), za splnění podmínky, že je zachována průchodnost krajinou.
Kopie stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje byla dotčenému orgánu poskytnuta.
Vyhdnocení dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:
29
Odůvodnění Územního plánu Přestavlky u Čerčan

09/2018

Z hlediska ÚSES bez připomínek – vzato na vědomí.
Plochy zeleně - zeleň - zahrady a sady ZS doporučení bylo akceptováno a z podmíněně přípustného využití
vypuštěna možnost zřizování zahrad v nezastavitelných plochách, tj. i v lokalitách, které nejsou vymezené návrhem
územního plánu.
Doporučení bylo akceptováno a podmínky pro Plochy zemědělské - NZ a Plochy smíšené nezastavitelného území NS byly upraveny.
Stanovisko dle zák. č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:
Bez připomínek.
Stanovisko dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění: vzato na vědomí.

Krajský úřad Středočeského kraje, koordinované stanovisko
ze dne 26. 3. 2014, č.j. 047914/2014/KUSK, zapsáno na obecním úřadě dne 7. 5. 2014
Koordinované stanovisko: Krajský úřad Středočeského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán,
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto
koordinované stanovisko: k návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí
podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že z hlediska kompetencí svěřených našemu úřadu (tj. z hlediska
regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii
přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranných pásem, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí) nemá k předloženému návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan
připomínky.
Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že v
souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona, vyloučil Krajský úřad významný vliv předložené koncepce
samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
jakékoli evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními, svým
stanoviskem č.j. 162072/2012/KUSK ze dne 29. 11. 2012.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle ustanovení § 17a odst. a) a § 5 odst. 2 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, uděluje:
1)

souhlas s nezemědělským využitím navrhovaných lokalit Z02 až Z09, Z41 o celkovém záboru 7,14 ha za
účelem výstavby bydlení, dále se
zařazením lokalit Z10 a Z11 pro výrobu a skladování o celkové výměře 1,91 ha, se
zařazením lokalit Z12, WD1.3, WD1.5, WD1.6, Z21, Z22, Z31 a Z32 za účelem
vybudování technické a dopravní infrastruktury, plochy veřejného prostranství
a rekreační plochy o celkovém záboru 1,12 ha.

2)

nesouhlas na základě § 4 a) a b) zákona se zařazením lokality Z01 o celkové rozloze 4,59 ha do územního
plánu Přestavlky u Čerčan. Z návrhu nevyplývá dostatečné
odůvodnění potřeby této lokality, navíc by došlo k porušení § 4 písmena a) zákona co nejméně narušovat
organizaci zemědělského půdního fondu.

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
Z předloženého návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan vyplývá, že budou dotčeny pozemky určené k plnění
funkcí lesa (dále jen PUPFL).Dle předložené dokumentace půjde o odnětí za účelem stavby objektů pro rekreaci,
případně sportovní stavbu, proto je kompetentním orgánem Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního
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prostředí a zemědělství (dále jen správní orgán), příslušný podle
§ 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
(dále jen lesní zákon), kompetentní podle § 48a odst. 2 písm. a). Správní orgán souhlasí s návrhem územního
plánu Přestavlky u Čerčan, s odnětím pozemku č. 924/1 a části pozemku č. 924/4 v k. ú. Přestavlky u Čerčan za
účelem zpevnění stávající cesty. Kompetentním orgánem státní správy lesů k rozhodování o odnětí PUPFL do
výměry 1ha je podle § 48 obecní úřad obce s rozšířenou působností, v případě rozhodování o odnětí PUPFL ha a
více je kompetentním orgánem krajský úřad.
Dále správní orgán upozorňuje na podmínku lesního zákona, § 14 odst. 2, kdy je pro umístění staveb do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa nutný souhlas orgán státní správy lesa dle § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona
(obecní úřad obce s rozšířenou působností). Souhlas lze udělit pouze za určitých podmínek (např. absolutní
výšková bonita stanoviště). Z tohoto pohledu je třeba zohlednit další případný rozvoj obce, aby v budoucnu
nevznikal problém dotčení pozemků PUPFL.
Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší příslušný podle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší (dále jen zákon), na základě ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona k předloženému návrhu územního
plánu Přestavlky u Čerčan sděluje:
Pokud bude do areálů/oblastí začleněna výroba nebo zdroj s dopady na ovzduší, je provozovatel povinen dodržovat
legislativu i v oblasti ochrany ovzduší, např. požádat o příslušná povolení k umístění, stavbě, provozu nových
zdrojů. Pokud bude uvažováno o výstavbě stacionárního zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona, je
kompetentní rozhodovat krajský úřad. U nevyjmenovaných stacionárních zdrojů je kompetentní rozhodovat místně
příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, dle § 11 odst. 3 zákona.
Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, jako dotčený orgán podle § 10i a příslušný podle ust. § 20 písm. b) a §
22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu
územního plánu Přestavlky u Čerčan upozorňuje, že k návrhu zadání územního plánu uvedl následující odůvodnění
svého stanoviska pod č.j. 162072/2012/KUSK ze dne 29. 11. 2012 vycházející mimo jiné z návrhu zadání: Citace
stanoviska: „Koncepce rozvoje obce nepředpokládá významné střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejného zdraví v daném území. Předložený návrh zadání územního plánu Přestavlky u Cerčan řeší zejména
rozvoj ploch bydlení, změnu využití rekreačních objektů pro bydlení, technickou infrastrukturu. Dále návrh zadání
navrhuje rozšíření plochy zemědělské výroby, která bude sloužit pro funkce, které jsou zajišťovány v současné
době mimo zemědělský areál. Tímto řešením se mimo jiné navrhuje vymístit stávající zázemí areálu z centra obce
(dílny pro opravu techniky apod.). Při splnění uvedených podmínek v návrhu zadání územního plánu, že nedojde k
navýšení stávající kapacity chovu a nedojde zde k umístění záměrů, které podléhají posouzení podle cit. zákona,
koncepci není nutné posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.” K tomuto doplňujeme, že odůvodnění
stanoviska je v návrhu územního plánu převzato pouze z části a podmínka výše citovaná zde již není uvedena.
Proto příslušný úřad požaduje respektovat zadání a tuto podmínku a zapracovat ji do návrhu územního plánu.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí
podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan připomínky.
Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k
územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle ust. § 40 odst. 1, v souladu s § 40 odst. 3
písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu
územního plánu Přestavlky u Čerčan, konstatuje, že ochranná pásma silnic jsou v koordinačním výkresu zakreslena
v rozporu s ust. § 30 zákona o pozemních komunikacích a požaduje uvedení do souladu se zákonem.
Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný k uplatnění stanoviska k
předloženému návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan. S novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., byla
přijata novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 26 odst.
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2c), § 28 odst. 2c) a § 29 odst. 2c) dána příslušnost správního orgánu státní památkové péče jako dotčeného
orgánu příslušného k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci obci s rozšířenou působností.
Vyhodnocení požadavků:
Vyhodnocení dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
uděluje souhlas s nezemědělským využitím navrhovaných lokalit Z02 až Z09, Z41 o celkovém záboru 7,14 ha za
účelem výstavby bydlení, dále se zařazením lokalit Z10 a Z11 pro výrobu a skladování o celkové výměře 1,91 ha,
se zařazením lokalit Z12, WD1.3, WD1.5, WD1.6, Z21, Z22, Z31 a Z32 za účelem vybudování technické a dopravní
infrastruktury, plochy veřejného prostranství a rekreační plochy o celkovém záboru 1,12 ha – vzato na vědomí.
K vydanému nesouhlasu na základě § 4 a) a b) zákona se zařazením lokality Z01 o celkové rozloze 4,59 ha do
územního plánu Přestavlky u Čerčan byl vznesen požadavek na změnu stanoviska, kde součástí žádosti bylo řádné
zdůvodnění uplatněného požadavku. Po obdržení žádosti dotčený orgán přehodnotil svůj nesouhlas a dne 9.7.2014
vydal souhlas s nezemědělským využitím navrhované lokality Z01. Současně bylo děleno, že plochy zahrad, které
navazují na zastavitelné plochy a jsou samostatně vymezené v ÚPD, se nemusí vyjímat ze ZPF. Dotčený orgán
současně byl seznámen s možností rozšíření lokality Z02, Z09 a Z41, kde s rozšířením vyslovil souhlas. Změna
stanoviska vzato na vědomí.
Vyhodnocení dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
Souhlas s navrhovaným řešením - vzat na vědomí. Informace, kdo je správním úřadem ve věci odnětí pozemku za
účelem zpevnění stávající cesty a to s ohledem na rozsah celkového odnětí je vzata na vědomí.
Upozornění na podmínku lesního zákona, § 14 odst. 2, kdy je pro umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa nutný souhlas orgán státní správy lesa dle § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona (obecní úřad obce s rozšířenou
působností) a kdy lze souhlas udělit, je vzata na vědomí. S ohledem na specifické podmínky ploch ležících
v ochranném pásmu lesa, které mohou být pro budoucího žadatele problémem, bylo stanoveno podmíněně
přípustné využití ploch, citace: v části plochy, která se nachází ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa,
stavebník prokáže v navazujícím řízení, že pro každou jednotlivou stavbu zajistil splnění podmínek pro její umístění
do ochranného pásma lesa,
Vyhodnocení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: vzato na vědomí. (Poznámka pořizovatele:
Informace, že provozovatel je povinen dodržovat legislativu v oblasti ochrany ovzduší, např. požádat o příslušná
povolení k umístění, stavbě, provozu nových zdrojů. Pokud bude uvažováno o výstavbě stacionárního zdroje
vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona, je kompetentní rozhodovat krajský úřad. U nevyjmenovaných stacionárních
zdrojů je kompetentní rozhodovat místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, dle § 11 odst. 3 zákona
atd. bereme na vědomí jako bezpředmětnou a nadbytečnou, neboť všechny povinnosti vyplývající pro budoucího
investora musí být řádně v rámci navazujících řízení naplňovány.)
Vyhodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů : požadavek byl shledán jako oprávněný. Do výroku byl
doplněno znění, které plně akceptuje podmínku dotčeného orgánu. V ploše Výroba a skladování – zemědělská
výroba – VZ bylo doplněno v nepřípustném využití znění: navyšování kapacit chovu hospodářských zvířat a
zemědělských provozů nad rámec stanoveného PHO, a umísťování záměrů, které podléhají posouzení z hlediska
vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
vzato na vědomí.
Vyhodnocení z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požadavek byl shledán jako oprávněný. Koordinační výkres byl opraven a ochranná pásma silnic byla v
koordinačním výkresu zakreslena v souladu s ust. § 30 zákona o pozemních komunikacích.
Vyhodnocení z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – informace
vzata na vědomí. Příslušný správní orgán státní památkové péče k uplatnění stanoviska k územně plánovací
dokumentaci, obec s rozšířenou působností byla řádně obeslaná.

Další dotčené orgány a sousední obce, které byly obeslány a neuplatnily stanoviska nebo připomínky
V případě, že obecní úřad neobdržel od dotčených orgánů stanovisko nebo od sousedních obcí vyjádření, je níže
uveden datum, kdy obdrželi zaslanou písemnost.
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Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Benešov, písemnost obdrželi dne
17. 3. 2014; Městský úřad Benešov odbor financí a majetku, z hlediska zákona o státní památkové péči, písemnost
obdrželi dne 17. 3. 2014; Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, z hlediska zákona o
pozemních komunikacích, písemnost obdrželi dne 17. 3. 2014; Ministerstvo dopravy ČR, odbor technické
infrastruktury a územního plánu, písemnost obdrželi dne 17. 3. 2014; Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a
stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájmů, písemnost obdrželi dne 17. 3. 2014; Ministerstvo vnitra ČR,
Odbor správy majetku, písemnost obdrželi dne 17. 3. 2014; Ministerstvo životního prostředí ČR, písemnost obdrželi
dne 17. 3. 2014; Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, písemnost obdrželi
dne 17. 3. 2014; Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního řízení,
písemnost obdrželi dne 17. 3. 2014; Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního
plánování, písemnost obdrželi dne 17. 3. 2014.
Všechny sousední obce obdržely písemnost dne 17. 3. 2014 - Obec Vranov, Obec Soběhrdy, Obec Petroupim,
Obec Čerčany, Obec Hvězdonice, Obec Lštění, Obec Kaliště.
Ve stanovené lhůtě neuplatnila k projednávanému návrhu ÚP Přestavlky u Čerčan ve smyslu ust. § 50 odst. 2
stavebního zákona své vyjádření s připomínkami žádná ze sousedních obcí.
Ve stanovené lhůtě byly uplatněny k projednávanému návrhu ÚP, oznámenému veřejnou vyhláškou ve smyslu ust.
§ 50 odst. 3 stavebního zákona, písemné připomínky veřejnosti.
Pořizovatel společně s projektantem a určeným zastupitelem vyhodnotili uplatněná stanoviska a připomínky. Se
závěry vyhodnocení určený zastupitel seznámil zastupitelstvo obce, které s návrhem na jejich řešení a následným
zapracováním do návrhu územního plánu vyslovilo souhlas. Návrh řešení se již promítl v žádosti o změnu
koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, vydaného dne 26. 3. 2014, kterou podal Obecní
úřad Přestavlky u Čerčan dne 9. 6. 2014 a následně byl s výsledkem seznámen nadřízený orgán územního
plánování, který vydal stanovisko ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona dne 18. 8. 2014, kde
konstatuje, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu.
Na základě výše uvedeného výsledku projednání konstatujeme, že v průběhu procesu projednávání návrhu
územního plánu Přestavlky u Čerčan nemusely být řešeny žádné rozpory.
Další bude doplněno po veřejném projednávání.

j) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
j.1) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje
příznivé životní prostředí
Ve vztahu k životnímu prostředí je významné, že rozsah navrhovaných zastavitelných ploch je menší než v dosud
platném územním plánu obce z r. 2003 a změnách č. 1, 2;
podmínky pro příznivé životní prostředí vytváří územní plán návrhem následujících opatření:
− návrhem koncepce odkanalizování území a čištění odpadních vod - cílem je zvýšení čistoty vody v tocích a
zabezpečení ochrany podzemních vod,
− návrhem regulace ploch s rozdílných způsobem využití - cílem je ochrana prostředí v plochách bydlení,
− vymezením ploch sídelní a krajinné zeleně - cílem je ochrana a zvýšení podílu ekologicky stabilních ploch v
zastavěném území i v krajině,
− návrhem revitalizace rybníků ve východní části území - cílem je zvýšení retenční schopnosti krajiny a
rekreační využití.

hospodářský rozvoj
podmínky pro hospodářský rozvoj vytváří územní plán
− vymezením ploch venkovského bydlení, ve kterých je umožněn rozvoj podnikatelských záměrů lokálního
charakteru,
− zvýšení ekonomického potenciálu vytváří územní plán dostatečným návrhem ploch pro bydlení, s cílem
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přílivu ekonomicky aktivních obyvatel, kteří budou mít zájem o bydlení a podnikání v obci.

soudržnost společenství obyvatel
podmínky pro soudržnost obyvatel vytváří územní plán
− vhodně komponovaným návrhem ploch pro bydlení, s vazbou na zastavěné území, který nevytváří izolované
celky urbánního prostředí s negativními vlivy na soudržnost obyvatel,
− revitalizací návsi a návrhem ploch veřejných prostranství, jako míst pro setkávání a denní rekreaci obyvatel.

j.2) vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebyl uplatněn.
Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 29. 11. 2012 koordinované stanovisko č.j. 162072/2012/KUSK, spisové
značky SZ 162072/2012/KUSK, kde orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v souladu s ust. § 45i odst. 1
citovaného zákona vyloučil významný vliv předloženého návrhu samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Evropsky významná lokalita CZ0213068 Dolní Sázava a ÚSES je návrhem územního plánu respektována;
vzhledem k umístění a charakteru záměrů nejsou tyto významné lokality dotčeny.
Současně orgán posuzování vlivů na životní prostředí, podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., na základě
předloženého návrhu zadání, nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Přestavlky u Čerčan na
udržitelný rozvoj území.

k) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.

l) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podlmínky nebyly zohledněny
Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo třeba zohledňovat.

m) komplexní zdůvodnění přijatého řešení
m.1) zdůvodnění vymezení zastavěného území
Hranice zastavěných území jsou vymezeny v souladu s § 58 SZ.
Zastavěné území k 1. 7. 2013 je vymezené dle aktuálního stavu v území a jsou do něho zahrnuty i plochy
(pozemky), na kterých již byly realizovány stavby a jsou těsně před zápisem do katastru nemovitostí.

m.2) zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Návrh územního plánu Přestavlky u Čerčan vychází z platné územně plánovací dokumentace, územního plánu
obce z r. 2003 a z dokumentace vydané krajem, Zásad územního rozvoje Středočeského kraje; ZÚR vymezují
rozvojové oblasti a rozvojové osy a určují postavení obce ve struktuře osídlení.
Území obce není součástí žádné rozvojové ohlasti republikového nebo krajského významu. Nachází se v
mezilehlém prostoru mezi rozvojovými oblastmi a osami (OB1 - rozvojová oblast Praha, OS6 - rozvojová osa OS6
Praha – Benešov). Význam obce ve struktuře osídlení je dán příznivou polohou na trase silnice II/109, která je
spojnicí mezi silnicí I/3 a dálnicí D1; obec má kvalitní krajinné zázemí a stává se atraktivní lokalitou bydlení v
zázemí hlavního města, jejíž využití se zvyšuje.
Přestavlky u Čerčan jsou středně velkou obcí lokálního významu, s dobrými podmínkami pro kvalitní bydlení,
rekreaci i přiměřený rozvoj ekonomických aktivit.
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Územní plán je zpracován v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny hlavní složky životního
prostředí a nedošlo k narušení přírodních a urbanistických hodnot řešeného území a stanoví zásady využívání
území. Základní požadavky na řešení územního plánu jsou dány zadáním územního plánu; je pořizován na základě
rozhodnutí obce, jako materiál koordinující rozvojové zájmy v území obce, v intencích trvale udržitelného rozvoje.
Hlavní cíle řešení:
− zachování urbanistické struktury obce,
− vymezení ploch pro bydlení,
− vymezení ploch výroby,
− stanovení koncepce pro řešení dopravy
− stanovení koncepce řešení technické infrastruktury
− vymezení veřejných prostranství,
− zachování a ochrana přírodních hodnot území,
− návrh územního systému ekologické stability,
− zkvalitnění životního prostředí v obci,
− stanovení zásad pro výstavbu v obci.
Územní plán Přestavlky u Čerčan je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
a s vyhláškami č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Návrh územního plánu respektuje stávající urbanistickou strukturu jednotlivých sídel, jejich charakter a obraz v
krajině. Sídla budou dále rozvíjena jako samostatná zastavěná území.
Zastavitelné plochy jsou vymezené v bezprostřední návaznosti na zastavěné území.
Územní plán navrhuje ve správním území obce celkem 18 zastavitelných ploch.
Podle způsobu využití:
plochy bydlení
smíšené plochy obytné
plochy rekreace
plochy veřejných prostranství
plochy výroby a skladování (zemědělské výroby)
plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu

m.3) zdůvodnění podmínek pro ochranu kulturních, civilizačních a přírodních hodnot
ochrana kulturních a civilizačních hodnot
Kulturní hodnoty území jsou územním plánem respektovány a chráněny, využití území je těmto hodnotám
podřízeno. Jsou to:
− nemovitá kulturní památka Stará Dubá, číslo rejstříku ÚSKP 21760/2-55
− území archeologického zájmu - celé území obce
− chráněné a respektované jsou i další kulturně historické památky nezapsané v seznamu nemovitých
kulturních památek, památníky, kapličky, zvoničky atp.
Územní plán respektuje všechny historické a kulturní hodnoty území, navrženým rozvojem obce nejsou dotčeny.

ochrana přírodních hodnot
V řešeném území se nacházejí území náležející do kategorie obecné ochrany přírody a kategorie zvláště
chráněných území, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Obecná ochrana přírody
Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. je v řešeném území chráněno obecnou ochranou:
vymezení systému ekologické stability, viz odstavec Územní systém ekologické stability;
ochrana významných krajinných prvků před poškozováním a ničením; významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy: “Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability”;
ochrana dřevin rostoucích mimo les, ochrana rostlin a živočichů;
ochrana krajinného rázu: “Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu”.
Zvláště chráněná území
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Do severní části řešeného území zasahuje evropsky významná lokalita (EVL) soustavy Natura 2000 Dolní Sázava,
kód CZ 0213068, která je vymezena na dolním toku Sázavy mezi ústím Blanice do Sázavy a ústím Sázavy do
Vltavy. Důvodem ochrany je unikátní symbióza ryby hořavky duhové a sladkovodního mlže (škeble) velevruba
tupého.
Celé území EVL Dolní Sázava je v návrhu územního plánu zahrnuto do nezastavitelného území.
Žádná další chráněná území přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se v řešeném
území nevyskytují.
Územní systém ekologické stability
Podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a
reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů
pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, tvořících
jejich základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Lokální systém ekologické stability je vymezen a upřesněn územním plánem dle podkladů poskytnutých obcí s
rozšířenou působností, ÚAP ORP Benešov.
Pro zachování krajinného rázu jsou stanovené podmínky využití území a prostorového uspořádání pro jednotlivé
plochy s rozdílným způsobem využití.

m.4) zdůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce je dána charakterem území a podmínkami stanovenými ZÚR. Krajina ve které se obec
Přestavlky u Čerčan nachází, je ZÚR charakterizována jako krajina rekreační; z toho vyplývá, že zásadou pro návrh
změn ve využití území je zachování a rozvoj rekreačního potenciálu území. Tomu je podřízena navrhovaná
koncepce využití území. Rozvoj obce je šetrný k přírodním hodnotám, nenarušuje charakter krajiny, neumísťuje do
území takové aktivity, které by tyto hodnoty ohrožovaly.

zdůvodnění řešení zastavěných a zastavitelných ploch
K zastavění jsou určeny volné plochy a proluky uvnitř zastavěného území (zastavitelné plochy v zastavěném území)
a nové rozvojové plochy, navazující na zastavěné území (zastavitelné plochy). Hlavní rozvíjející se funkcí v obci
Přestavlky u Čerčan je bydlení.
Všechny záměry, určené schváleným zadáním k prověření, byly vyhodnoceny a do návrhu územního plánu
zařazeny podle jejich vhodnosti. Rozsah zastavitelných ploch byl vyhodnocen z hlediska očekávaného
demografického vývoje obce.
Většina zastavitelných ploch je umístěna v samotných Přestavlkách, které mají dobré předpoklady růstu, vzhledem
k dostupnosti občanského i technického vybavení.
Rozvojové plochy jsou vymezeny tak, aby vytvářely ucelenou zástavbu podél stávající komunikační sítě.
V průběhu zpracování návrhu územního plánu byly prověřeny zastavitelné plochy vymezené dosud platnou územně
plánovací dokumentací.
Plochy zadáním určené k prověření: bylo zjištěno, že v některých dosud nezastavěných lokalitách proběhla již v
uplynulém období příprava výstavby, byly zpracované podrobné dokumentace (územní studie a vydaná stavební
povolení na stavbu nových komunikací a sítí technické infrastruktury) a jednotliví stavebníci připravují realizaci
staveb. Z toho důvodů není žádoucí a proveditelné rozsah zastavitelných ploch návrhem nového územního plánu v
těchto lokalitách redukovat.
V místech, kde dosud nebyl zahájen další postup realizace výstavby, jsou zastavitelné plochy návrhem územního
plánu přiměřeně redukované.
Plochy pro bydlení jsou vymezeny jako plochy bydlení (bydlení - venkovské – BV) , a plochy smíšené obytné
(plochy smíšené obytné – venkovské – SV, plochy smíšené obytné – rekreační - SR). Navržené řešení umožňuje
variabilní přístup - např. vymezení větších pozemků pro bydlení spojené s provozováním živností, řemesel nebo
služeb, přípusných v plochách venkovského bydlení, a s plochami užitkových a okrasných zahrad, které vytvoří
plynulý přechod do volné krajiny. Z toho důvodu je minimální velikost nově vytvořených pozemků pro umístění
2
stavby pro bydlení (rodinný dům) 800 m , doporučená velikost v plochách smíšených obytných, kde je předpoklad
2
provozování drobných živností a chovatelství, 1 200 až 1 500 m .
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zdůvodnění rozvoje jednotlivých sídel a osad
Přestavlky
Sídlo bude rozvíjeno jako centrální část obce, kde jsou soustředěny, kromě funkce bydlení, i ekonomické aktivity zemědělský areál, provozovny drobné výroby a služeb, veškeré občanské a technické vybavení obce. Rozvrh
zastavitelných ploch sleduje stávající urbanistickou kompozici, vycházející z dosavadního stavebního vývoje. Ten
probíhal převážně podél hlavní komunikační osy V – Z; návrhem je sledován záměr, nepokračovat v obestavování
této komunikace, ale přesunout těžiště nové stavební činnosti na severní a jižní okraj sídla.
Návrh akceptuje zastavitelnou plochu v severozápadní části sídla Z01, pro kterou již byla zpracovaná územní
studie, posouzen vliv na krajinný ráz a vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu komunikací a sítí
technické infrastruktury.
Vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území na jeho severním a jižním okraji a zčásti využívají
volné plochy v zastavěném území, mají vhodné územně technické podmínky a dobře řešitelné dopravní napojení
na stávající komunikační síť.
Územní plán přebírá plochy vymezené v územním plánu sídelního útvaru tak, aby se zohlednily územní vazby,
investice do území již vložené a dohody učiněné mezi vlastníky dotčených pozemků v rámci dědického řízení, které
byly provedeny právě s ohledem na současně platnou územně plánovací dokumentaci.
Rozšíření plochy pro výrobu vychází z požadavků vlastníka stávajícího zemědělského areálu; využití nové
zatsavitelné plochy zohlednilo územní vazby tak, aby nedošlo k narušení pohody bydlení v této části obce.
Čistec
Sídlo je stabilizované, nové rozvojové plochy nejsou vymezeny. Tato část obce je stabilizovaná a s ohledem na
technické zázemí a vodní zdroje není zde další rozšiřování vhodné.
Čistec – Zahořany
Statek Zahořany tvoří samostatné zastavěné území jižně od Čistce, je postupně rekonstruován pro jezdecký sport;
zastavitelná plocha není určena pro bydlení, ale pouze pro hospodářské zázemí provozu vyplývajícího ze zajištění
zkvalitnění služeb v jezdeckém sportu.
Doubravice 1. díl
sídlo s převažující rekreační funkcí, návrhem je doplněna plocha menšího rozsahu na severním okraji sídla pro
smíšené bydlení – plochy smíšené obytné – rekreační - SR.
Borka bude mít i nadále převážně rekreační charakter,
− současný charakter rekreačního bydlení (pochy pro rodinnou rekreaci – RI) je zachován,
− transformace této lokality jako celku pro trvalé bydlení se jeví jako nevhodné, vzhledem k tomu, že není
možné vyřešit uspokojivě dopravní obsluhu a technické vybavení území (zásobování pitnou vodou a
odvádění splaškových odpadních vod); stávající místní komunikace svými parametry nevyhovují nárokům
na zajištění kvalitní dopravní obsluhy, požadované dle platných předpisů pro obytné území;
− pouze v jižní části, kde je již v současné době smíšená zástavba chat a rodinných domů, lze transformaci
částečně umožnit, ale pouze za podmínky vyřešení dopravní obsluhy a technického vybavení; je navržena
možnost rodinného bydlení v plochách smíšených obytných – rekreačních – SR, navržený je přiměřený
rozvoj, tj. podél jižního a východního okraje osady, vázaného na přístupovou komunikaci,
Pro chaty na lesní půdě, které se nacházejí na okrajích této lokality, jsou stanoveny podmínky pro další využívání
území - nové stavby chat pro rodinnou rekreaci na pozemcích určených k plnění funkce lesa neumísťovat.
Plocha nacházející se v jižní části osady a možnost jejího rozšíření jako zastavitelné plochy je možné až na základě
prokázání, že bude vhodným způsobem zajištěna kvalita a vydatnost zdrojů pitné vody. Nové vodní zdroje lze
umístit i v nezastavěném území a tímto zvoleným způsobem podpořit novou výstavbu v osadě.
Dubsko
−
původní zástavba zemědělských usedlostí a skupina chat pro rodinnou rekreaci
−
návrh ”plochy smíšené obytné – venkovské – SV” -pro stavbu 1 rodinného domu je vymezená zastavitelná
plocha, k ní přiléhající území je navržené jako zeleň – zahrady a sady
−
nová zastavitelná plocha se nachází v území ochranné zóny nadregionálního biokoridoru, a zčásti je
vymezena ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa; pro plochu jsou stanovené podmínky podmíněně
přípustného využití pro novou výstavbu tak, aby se vhodným způsobem zohlednilo kvalitní krajinné prostředí
Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch:
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−
vymezená plocha smíšené – obytné – venkovské – SV přímo navazuje na zastavěné území a je určena
pouze pro 1 RD obklopený zahradou, obdobně jak je tomu v navazujícím území.
Hořalka
−
původně objekt pro hromadnou rekreaci (podnikové rekreační středisko)
−
navržená plocha přestavby, obnova rekreační funkce, vymezená jako plochy staveb pro hromadnou
rekreaci – RH
−
plocha je historicky stabilizovaná a s ohledem na její umístění v krajině se zde další rozšiřování
neumožńuje.
osada Chlum 1, Chlum 2
−
2 lokality chat pro rodinnou rekreaci v západní části území, stabilizované
osada Poddubí
−
lokalita chat pro rodinnou rekreaci v severní části území na břehu Sázavy, stabilizovaná
−
územní plán stanoví podmínky využití území v záplavovém území řeky Sázavy
Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch
Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:
sídlo Přestavlky u Čerčan
Z01
Přestavlky, Pod Vepří
navržený způsob využití: bydlení – venkovské – BV, veřejná prostranství – PV
rozloha: 4,29 ha (BV) + 0,30 ha (PV)
charakteristika: severní část sídla Přestavlky, navazuje na zastavěné území, jihozápadní hranici tvoří stávající
místní komunikace
dopravní napojení: ze stávající místní komunikace od sídla Přestavlky do Dubska
technická infrastruktura:
zásobování elektřinou z trafostanice umístěné na hranici plochy, zásobování pitnou vodou z obecního vodovodu,
kapacita zdrojů i vodojemu je dostatečná, malý výškový rozdíl mezi vodojemem a řešenou zastavitelnou plochou
vyžaduje umístění tlakové stanice vodovodu na východní hranici plochy, dle zpracované podrobné dokumentace
kanalizace - výstavba kanalizace v obci je navržena
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch:
−
záměr je převzat z ÚPO, je v obci dlouhodobě sledován
−
plocha má vhodnou expozici pro výstavbu rodinných domů, není zatížená negativními vlivy, např. z dopravy,
zemědělské výroby apod.
−
navazuje na zastavěné území obce
−
v obci je citelná potřeba nových ploch pro bydlení, vyvolaná dynamickým rozvojem v posledním období,
−
lokalita je připravená pro realizaci výstavby:
−
pro celou plochu lokality je zpracovaná územní studie, včetně vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, a vydané
územní rozhodnutí a stavební povolení na umístění stavby komunikací, vodovodu a kanalizace
podmínky využití území:
−
respektovat nezastavitelnou část plochy ve vzdálenosti 20 m od okraje lesa,
−
respektovat ochranné pásmo nadzemního el. vedení 22 kV
Z02
Přestavlky, severní okraj zástavby
navržený způsob využití: bydlení – venkovské – BV
rozloha: 1,99 ha (z toho ZPF = 1,83 ha, nezemědělská půda - ostat. Plochyp= 0,16 ha)
charakteristika: tato rozvojová plocha byla řešena územním plánem r. 2003, navazuje na zastavěné území na
severním okraji sídla,
dopravní napojení: nová obslužná komunikace bude navržena ze západní strany, s napojením na stávající
komunikaci na rozhraní lokality Z02 a Z01 a bude sledovat trasu stávajícího vodovodního řadu;
technická infrastrutura: zásobování elektřinou napojením na stávající trafostanici na hranici lokality, zásobování
pitnou vodou z obecního vodovodu, kapacita zdrojů i vodojemu je dostatečná, kanalizace - výstavba kanalizace v
obci je navržena, do doby výstavby kanalizace s ČOV budou splaškové odpadní vody odváděny do nepropustných
jímek s vyvážením
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch:
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záměr je převzat z ÚPO; plocha nebyla dosud využita z důvodu nedořešení restituce a dědického řízení; v
současné době probíhá dělení pozemků a jsou připravované stavby rodinných domů.
podmínky využití území:
plocha podmíněně využitelná, na základě prokázání v navazujícím řízení, že pro každou jednotlivou stavbu
jsou splněné hygienické limity pro bydlení ve vztahu ke stávající ploše výroby a skladování z hlediska hladiny hluku,
vibrací, čistoty ovzduší, vody, půdy, emisí prachu a pachů;podmínka je uložena z důvodu možného negativního
ovlivnění nové výstavby rodinných domů z provozů navazující stávající plochy výroby a skladování.
Z03
Přestavlky, jihovýchodní okraj sídla
navržený způsob využití: bydlení – venkovské – BV
rozloha: 1,57 (ZPF) ha
charakteristika: zastavitelná plocha byla vymezena změnou územního plánu č. 1 UPO, oproti tomuto návrhu je
zmenšená (1 řada rodinných domů BV, veřejné prostranství + místní komunikace PV)
dopravní napojení: místní komunikace napojena na silnici II/109 v místě stávajícího sjezdu na pozemky, VPS 1.3
technická infrastruktura: zásobování elektřinou napojením na stávající trafostanici, zásobování pitnou vodou z
obecního vodovodu, kapacita zdrojů i vodojemu je dostatečná, kanalizace - výstavba kanalizace v obci je navržena,
do doby výstavby kanalizace s ČOV budou splaškové odpadní vody odváděny do nepropustných jímek s
vyvážením
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch:
−
vhodná expozice pro výstavbu rodinných domů, prověřená návrhem změny č. 1 UPO,
−
navazuje na zastavěné území obce
podmínky využití území:
respektovat ochranné pásmo nadzemního el. vedení 22 kV;
ochranné pásmo silnice II. třídy se zastavitelné plochy nedotýká
Z04
Přestavlky, jižní okraj sídla
navržený způsob využití: bydlení – venkovské – BV
rozloha: proluky v zastavěném území 0,79 ha, nová zastavitelná plocha 0,10 ha
charakteristika: zbývající nezastavěné části lokality kde probíhá výstavba rodinných domů, z větší části je již
využita, zastavitelné plochy tvoří dvě části, proluka v zastavěném území a zastavitelná plocha na okraji zástavby;
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch:
vhodná expozice pro výstavbu rodinných domů, zahájená výstavba
záměr je převzat z ÚPO
podmínky využití území:
respektovat ochranné pásmo nadzemního el vedení 22 kV
Z05
Přestavlky, jižní okraj sídla
navržený způsob využití: bydlení – venkovské – BV
rozloha: 1,29 ha
charakteristika: navazuje na zastavěné území obce
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch:
záměr je převzat z ÚPO;
podmínky využití území:
část plochy je vymezena ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, stavebník prokáže v
navazujícím řízení, že pro každou jednotlivou stavbu zajistil splnění podmínek pro její umístění do
ochranného pásma lesa
Z06
Přestavlky, jihozápadní okraj sídla
navržený způsob využití: bydlení – venkovské – BV
rozloha: 0,52 ha
charakteristika: navazuje na zastavěné území obce
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch:
záměr je převzat z ÚPO;
podmínky využití území:
plocha je vymezena ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, stavebník prokáže v
navazujícím řízení, že pro každou jednotlivou stavbu zajistil splnění podmínek pro její umístění do
ochranného pásma lesa
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Z07
Přestavlky, jihozápadní okraj sídla
navržený způsob využití: bydlení – venkovské – BV
rozloha: 0,58 ha
charakteristika: navazuje na zastavěné území obce
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch:
záměr je převzat z ÚPO;
podmínky využití území: respektovat ochranné pásmo silnice II. třídy
Z08
Přestavlky, západní okraj sídla
navržený způsob využití: bydlení – venkovské – BV
rozloha: 0,13
charakteristika: navazuje na zastavěné území obce
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: plocha vhodně uzavírá zastavěné území na západním okraji sídla,
pro umístění 1 rodinného domu;
podmínky využití území: respektovat ochranné pásmo nadzemního el vedení 22 kV
Z09
Přestavlky, západní okraj sídla, u hřiště
navržený způsob využití: bydlení – venkovské – BV
rozloha: 2,35 ha (z toho 0,95 ha převzaté z ÚPO + rozšíření 1,40 ha)
charakteristika: navazuje na zastavěné území obce
podmínky využití území:
podmínkou pro rozhodování o změnách v území je zpracování územní studie pro část plochy vyznačené
ve výkrese základního členění území a vyřešení dopravního napojení na silnici II/109;
kromě stavebních pozemků územní studie vymezí plochy veřejných prostranství, které budou svým
rozsahem splňovat požadavky dané platnou legislativou
Z10
Přestavlky, východní okraj sídla
navržený způsob využití: výroba a skladování – zemědělská výroba – VZ
rozloha: 0,98 ha
charakteristika: navazuje na areál zemědělské farmy,
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: vyvoláno potřebou umístění pomocných provozů zemědělské farmy
na plochu navazující na farmu, v okrajové části obce, bez navýšení stájových kapacit, rozsah stanoveného PHO se
nezmění;
Z11
Přestavlky, východní okraj sídla
navržený způsob využití: výroba a skladování – zemědělská výroba – VZ
rozloha: 0,93 ha
charakteristika: navazuje na areál zemědělské farmy,
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: vyvoláno potřebou umístění pomocných provozů zemědělské farmy
na plochu navazující na farmu, v okrajové části obce, bez navýšení stájových kapacit, rozsah stanoveného PHO se
nezmění;
Zdůvodnění zařazení lokalit Z10, Z11:
Návrh územního plánu splňuje podmínky návrhu zadání, že v řešeném území nedojde k umístění záměrů, které
podléhají posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Rozšíření plochy zemědělské výroby VZ je navrženo pro funkce, které jsou v současné době zajišťovány mimo
zemědělský areál, v centru obce (plocha výroby a skladování). Tyto provozy – dílny pro opravu techniky – budou z
centra obce vymístěny, výrazně se zlepší obytné prostředí v centru a rovněž se tímto řešením zcela vyloučí provoz
těžké zemědělské techniky na trase mezi oběma současnými středisky zemědělské farmy.
V navrhovaných zastavitelných plochách Z10, Z11 nebudou umístěny záměry, které podléhají posouzení podle
citovaného zákona a je tak dodržena podmínka zadání a koncepci není nutné posuzovat z hlediska vlivů na životní
prostředí.
Ochranné pásmo zemědělského areálu je stanovené a tímto limitem dotčené území zůstěne beze změn. Plochy pro
výrobu a skladování jsou dostatečně vzdálené od stávající i nově navrhované zástavby určené pro bydlení. V
ochranném pásmu jsou ponechány plochy ještě nezastavěné, které jsou vymezeny pro zeleň – zahrady a sady. Tím
se vyloučil střet dvou odlišných činností – bydlení a výroby.
Z12

Přestavlky, východní okraj sídla
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navržený způsob využití: technická infrastruktura – TI
rozloha: 0,01 ha
charakteristika: plocha pro umístění čistírny odpadních vod + komunikace
VPS: VT1
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: umístění čistírny odpadních vod je dáno technickými požadavky
spádové (gravitační) kanalizace
sídlo Čistec
Z51
Čistec – Zahořany
navržený způsob využití: plochy smíšené obytné – venkovské – SV
rozloha: 0,35 ha, nezemědělská půda (ostatní plochy)
charakteristika: statek Zahořany je využíván jako rodinná farma, s rozvíjejícím se sportovním a rekreačním využitím
pro jezdecký sport; vymezená zastavitelná plocha není určena pro bydlení, pouze pro hospodářské zázemí provozu
(seník, manipulační plocha, apod.)
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: vyvoláno potřebou umístění pomocných provozů farmy
Doubravice 1. díl
Z21
Doubravice 1. díl
navržený způsob využití: plochy smíšené obytné – rekreační – SR
rozloha: 0,03 ha
charakteristika: plocha řešená změnou č. 2 UPO, pro umístění 1 rodinného domu
podmínky využití území: nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci
splaškových odpadních vod podle platných předpisů; prokázání, že zřizováním nových studní u jednotlivých
nemovitostí nedojde k ovlivnění domovních studní v bezprostřením okolí, je stanoveno jako nezbytná podmínka pro
realizaci nové výstavby
Z22
Doubravice 1. díl
navržený způsob využití: plochy smíšené obytné – rekreační – SR
rozloha: 0,20 ha
charakteristika: zastavitelná plocha aronduje zastavěné území v lokalitě, vhodné pro rodinnou rekreaci,
podmínky využití území: nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci
splaškových odpadních vod podle platných předpisů; prokázání, že zřizováním nových studní u jednotlivých
nemovitostí nedojde k ovlivnění domovních studní v bezprostřením okolí, je stanoveno jako nezbytná podmínka pro
realizaci nové výstavby
lokalita Borka
Z31
Borka
navržený způsob využití: plochy smíšené obytné – rekreační – SR
rozloha: 0,33 ha
charakteristika: proluka v zástavbě
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: řešené změnou č. 1 UPO, vhodné doplnění proluky
podmínky využití území: nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci
splaškových odpadních vod podle platných předpisů; prokázání, že zřizováním nových studní u jednotlivých
nemovitostí nedojde k ovlivnění domovních studní v bezprostřením okolí, je stanoveno jako nezbytná podmínka pro
realizaci nové výstavby
Z32
Borka
navržený způsob využití: plochy smíšené obytné – rekreační – SR
rozloha: 0,28 ha
charakteristika: navazuje na zastavěné území
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: vhodně doplnuje zastavěné území a uzavírá jižní okraj lokality
podmínky využití území: nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci
splaškových odpadních vod podle platných předpisů; prokázání, že zřizováním nových studní u jednotlivých
nemovitostí nedojde k ovlivnění domovních studní v bezprostřením okolí, je stanoveno jako nezbytná podmínka pro
realizaci nové výstavby
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lokalita Dubsko
Z41
Dubsko
navržený způsob využití: plochy smíšené obytné – venkovské – SV
zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: zastavitelná plocha je plánována a vymezena pro maximálně 1
rodinný dům, změna v území se skládá a je vymezena ze dvou částí:
−
0,25 ha = plochy smíšené obytné – venkovské - SV
−
0,38 ha = plochy zeleně – zeleň – zahrady a sady - ZS;
podmínky využití území:
−
plocha je vymezena ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa,
−
poloha v ochranné zoně NRBK vyžaduje citlivé řešení s ohledem na přírodní kvality území, které je nutno
ochraňovat, z toho důvodu bylo, mimo jiné, zvoleno i podmíněně přípustné využití plochy a pro lokalitu jsou
stanoveny další limity prostorového uspořádání – výšková hladina max. 1 NP + podkroví, a koeficient zastavění
pozemku 30 %,
−
stavebník v navazujícím řízení prokáže, že zajistil splnění podmínek pro případné umístění stavby do
vzdálenosti menší než o0m od hranice lesa, a že stavba RD je vhodně začleněna do volné krajiny,
−
nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci splaškových odpadních
vod podle platných předpisů,
−
prokázání, že zřizováním nových studní u jednotlivých nemovitostí nedojde k ovlivnění domovních studní v
bezprostřením okolí.
Pro stavební činnost je vymezená zastavitelná plocha, obhospodařování přilehlých pozemků (zakrady a sady) bude
řešeno příp.změnou kultury.

zdůvodnění vymezení ploch přestavby
P01 lokalita Hořalka
navržený způsob využití: rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci – RH
rozloha: 0,50 ha
charakteristika: bývalý areál podnikové rekreace s kapacitou 80 lůžek, navržená plocha odpovídá rozsahu
původního zastavěného území;
stavební objekty jsou v havarijním stavu a nelze předpokládat jejich rekonstrukci pro původní způsob využití; kromě
zbytků staveb je plocha znehodnocena nesouvislým porostem náletových dřevin.
Navržený způsob využití řeší odstranění problémové lokality v území a umožní celkovou kultivaci prostředí; celá
plocha oploceného pozemku a příjezdové komunikace je navržena k vynětí z plnění funkce lesa;
podmínky využití území: respektovat podmínky které stanoví orgán ochrany lesa,
nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci splaškových odpadních vod podle
platných předpisů.

m.4) zdůvodnění řešení veřejné infrastruktury
dopravní infrastruktura
dopravní infrastruktura - železniční
Územím prochází železniční trať č. 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou, která je ve své trase stabilizovaná a v
dopravní obsluze obce se neuplatňuje, zastávka je mimo řešené území.
dopravní infrastruktura - silniční
silnice II. třídy
Z hlediska širších dopravních vztahů je významná silnice II/109, která prochází obcí a zprostředkuje spojení na
silnici I/3 a dálnici D1. Dle dokumentace vydané krajem, ZÚR Středočeského kraje, nejsou na této silnici navrženy
směrové ani šířkové korekce, její trasa je stabilizovaná.
Návrh nových napojení na tuto silnici:
− obnova napojení místní komunikace v lokalitě u sportovního hřiště, VD1.3
− napojení veřejné účelové komunikace k čistírně odpadních vod, VD1.1.
V ostatních částech území nejsou navržena nová napojení místních komunikací.
silnice III. třídy
Územím prochází silnice III. třídy č. 1097; na její trase nejsou navržené směrové úpravy ani napojení nových
místních komunikací.
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Síť místních a ostatních veřejných komunikací
Přímou dopravní obsluhu objektů a pozemků zajišťuje v území síť místních komunikací.
Stávající síť místních komunikací je územním plánem stabilizovaná; případné úpravy šířkového uspořádání budou
respektovat místní podmínky v rámci stávajících veřejných prostranství.
Veškeré záměry navrhovaných zastavitelných ploch jsou dopravně napojitelné na síť stávajících komunikací. Místní
obslužné komunikace pro dopravní obsluhu uvnitř nově navrhovaných lokalit zastavitelných ploch jsou navrženy v
případech kdy řešení je jednoznačné. V ostatních případech bude dopravní obsluha řešena následnou
dokumentací (např. dokumentací k územnímu řízení).
Pro zlepšení dopravní obsluhy v jihozápadní části sídla Přestavlky (hřiště a navazující zastavitelné plochy pro
bydlení) je navržena obnova původní komunikace, napojené na silnici II/109 (VPS VD1.3).
Navrhované místní komunikace k obsluze zastavitelných ploch jsou vymezené jako veřejná prostranství.
Šířka veřejných prostranství, jejichž součástí je místní komunikace, je navržena v souladu s § 22 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, tzn. minimálně 8 m, v případě jednosměrných
komunikací 6,5 m. Kde to šířkové uspořádání a uložení sítí technické infrastruktury umožní, bude součástí
veřejných prostranství liniová zeleň.
Navržené místní komunikace jsou vmezeny jako veřejně prospěšné stavby.
veřejné účelové komunikace
Tyto komunikace zlepšují prostupnost krajiny a s výsadbou doprovodné liniové zeleně budou plnit i protierozní a
ekologicky stabilizační funkce. Síť stávajících účelových komunikací je doplněna o návrh obnovy účelové
komunikace, který vychází z historické trasy již zaniklé cesty. Zlepšuje prostupnost krajiny a s výsadbou
doprovodné zeleně bude plnit i protierozní a ekologické stabilizační funkce. Tato významná cesta je vymezena jako
veřejně prospěšná stavba VD2.
Nová veřejná účelová komunikace je navržena k dopravní obsluze navržené čistírny odpadních vod, v jihovýchodní
části Přestavlky (VPS VD1.1).
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují budovat další účelové komunikace v
nezastavěném území dle potřeby.
odstavná a parkovací stání
Na území obce je parkovací plocha u obecního úřadu a na návsi v Přestavlkách. Pro krátkodobé parkování či stání
jsou využívány krajnice místních komunikací.
Návrh: úprava veřejného prostranství návsi, parkovací plocha u hřiště.
hromadná doprava
Veřejná doprava je zastoupena autobusovou linkovou dopravou, obcí projíždí 2 linky autobusů, které zajišťují
spojení s Benešovem a dalšími obcemi. Rozmístění zastávek pokrývá zastavěné území obce.
Železniční doprava má pro dopravní obsluhu menší význam, nejbližší stanice je v Čerčanech, vzdálená 3 km.
pěší a cyklistická doprava
síť chodníků je v obci prakticky vybudovaná, budou doplněny s postupnou realizací rozvojových ploch
turistické cesty, cyklotrasy – na východním okraji území, na křížení těchto tras, je navržená odpočívka K01,
vymezená jako rekreace na plochách přírodního charakteru
hipostezky
je možné zřizovat v rámci ploch v nezastavěném území, s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny.
ochranná pásma dopravní infrastruktury
ochranné pásmo železnice, v severní části území, trať č. 222,
ochranné pásmo silnic II. a III. třídy

technická infrastruktura
zásobování pitnou vodou
Zásobování obyvatel pitnou vodou je vyřešeno obecním vodovodem v sídle Přestavlky. V ostatních částech obce je
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zásobování zajištěno z individuálních zdrojů u jednotlivých nemovitostí.
Zdrojem pitné vody pro vodovod jsou dvě vrtané studny, lokalizované severně od sídla ve vzdálenosti cca 800 m,
vydatnost zdrojů je odhadována na 1,5 l/s, což je vyhovující i pro nárůst počtu obyvatel v sídle. Hydrogeologické
poměry území dávají předpoklad možnosti získání i dalšího zdroje, pro případné výhledové potřeby obce.
Vodní zdroje se nacházejí ve volné krajině, na okraji lesa; ochranné pásmo těchto zdrojů vody nebylo stanoveno,
jako ochranné pásmo je vyznačena hranice oploceného pozemku, na kterém se tyto zdroje nacházejí.
Voda je dodávána potrubím do vodojemu o objemu 300 m3, který se nachází na svahu kopce Vepří (cca 400 m
n.m.). Na vodovodní systém jsou napojeny další dvě studny, které slouží jako rezerva pro výjimečné situace. Kvalita
vody je vyhovující. Na hlavních vodovodních řadech jsou rozmístěny hydranty.
Bilance potřeby vody
vychází z předpokládaného zvýšení počtu obyvatel v sídle Přestavlky na 450 osob. V bilanci se vychází z normy
230 l/os/den, s přípustnou redukcí 40% odběru pro odběratele v rodinných domech. Vzhledem k tomu, že většina
stávajících objektů je zásobena i ze studní, v těchto případech je skutečná spotřeba z vodojemu ještě nižší (nebude
připočítávána spotřeba vody na závlahu zahrad, koef. 0,60).
A – bytový fond
450 obyv X 230 l/d x 0,60
= 62,1 m3/den
B – občanská a technická vybavenost (odběr vody je směrnicí stanoven paušálně)
450 obyv x 20 l/den
= 9,0 m3/den
C – ostatní (zemědělství + živnosti)
zemědělský podnik
= 20,0 m3/den
živnosti odhad
= 4,0 m3/den
celkem A + B + C
= 95,1 m3/den
Průměrná denní potřeba Qp = 95,1 m3/den
= 3,9 m3/h
Maximální denní potřeba Qm = 1,4 Qp = 133,1 m3/d
= 5,5 m3/h
3
Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 Qm = 239,6 m /d = 9,9 m3/h

= 1,1 l/s
= 1,5 l/s
= 2,7 l/s

Z výpočtu vyplývá pro výhledový počet obyvatel v sídle Přestavlky průměrná denní potřeba 1,1l/s, maximální denní
potřeba 1,5 l/s. Dle odhadů je ve zdrojích vody zabezpečeno v současnosti 1,5 l/s vody, vodojem o objemu 300 m3
plně postačuje na vyrovnání hodinové nerovnoměrnosti odběru vody během dne.
Rozšíření vodovodu do sídel Čistec a Doubravice 1. díl není uvažováno; tato sídla budou i nadále zásobována
pitnou vodou z domovních studní. Výhledově je uvažováno s napojením lokality Borka.
Při zřizování nových odběrů (studní) je podmínkou prokázání neovlivnění stávajících studní v navazujícím území
(hydrologický průzkum).
Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje.
V současné době se prověřuje možnost napojení obce na vodovodní přivaděč Želivka.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství max. 15 l/den na 1 obyvatele
cisternami, a může být doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní
kanalizace
Soustavná kanalizace s čistírnou odpadních vod v obci není.
Na zachycování splaškových odpadních vod jsou vybudovány žumpy k vyvážení, septiky a domovní čistírny.
Znečištěné vody různého původu jsou zčásti odváděny současnou odvodňovací sítí. Zemědělská farma má vlastní
systém zachycování odpadních vod (odpadní jímky, které se vyvážejí).
Území obce leží v ochranném pásmu štolového přivaděče želivského vodovodu. I když štola přivaděče leží v řádu
desítek metrů pod povrchem terénu, je žádoucí zlepšit současný stav zachycování a zneškodňování všech
znečištěných vod.
Návrh:
Oddílná splašková kanalizace pro sídlo Přestavlky, čistírna odpadních vod mechanicko-biologická bude umístěna
na východním okraji sídla, do které budou odváděny odpadní vody z východního sektoru gravitačně. Ze západního
sektoru (za rozvodnicí) budou splaškové odpadní vody přečerpávány do stokové sítě východního sektoru
přečerpávací stanicí, která je navržena v prostoru u hřiště. Hydrostatická výška čerpání je cca 10 m. Kanalizační síť
bude uložena převážně ve veřejných komunikacích.
Do doby vybudování kanalizace budou splaškové odpadní vody odváděny do jímek k vyvážení, ev. s možností
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domovních čistíren, kde to místní podmínky umožňují. Po vybudování veřejné kanalizace vzniká povinnost připojit
nemovitosti v sídle Přestavlky na tuto síť; dosavadní jímky, septiky a malé čistírny odpadních vod budou vyřazeny z
provozu a asanovány.
V ostatních částech obce budou veškeré splaškové odpadní vody akumulovány v nepropustných bezodtokových
jímkách a následně likvidovány na čistírně odpadních vod v Přestavlkách (do doby výstavby ČOV v Přestavlkách
budou likvidovány na ČOV Hvězdonice); tam kde to místní podmínky dovolují, mohou být zřízeny malé domovní
čistírny pro jednotlivé nemovitosti, ev. skupinu.
energetika
Zásobování elektrickou energií
Část nové spotřeby bude zajištěna ze stávající sítě. Výhledově bude umístěna nová distribuční TS v místě nových
odběrů v lokalitě Z09, umístění navrhne následně zpracovaná územní studie; podle potřeby postupné realizace
výstavby mohou být umístěná nová zařízení zásobování elektřinou i v dalších lokalitách.
Zásobování plynem není navrženo.

m.5) komplexní zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny
řešení krajiny
Nezastavěné území (krajina) je chráněné před rozšiřováním zastavitelných ploch, není zde možná žádná zástavba,
kromě staveb a zařízení v souladu s § 18 stavebního zákona.
Koncepce řešení krajiny je založena na respektování chráněných území přírody podle zvláštních zákonů a na
uplatnění návrhu územního systému ekologické stability (ÚSES) včetně doplňkových opatření. Je založena na
ochraně zemědělské půdy, zajištění její zemědělské produkční funkce, ochraně proti vodní a větrné erozi vhodnými
protierozními opatřeními a na zvýšení přírodní složky v zemědělské krajině (doprovodná zeleň podél komunikací a
zatravnění vhodných lokalit).
Nízký koeficient ekologické stability 0,62 charakterizuje území intenzivně využívané, zejména zemědělskou
velkovýrobou; z toho důvodu je kladen důraz na včleňování přírodních prvků do zemědělské krajiny, zvýšení
ekologické stability a zkvalitnění krajinného rázu.
Na krajinnou zeleň navazují plochy sídelní zeleně - veřejná zeleň a zahrady na okrajích zástavby – a vytváří
přirozený přechod zastavěného území do krajiny. Řeší ochranu a rozvoj stávajících přírodních a krajinných hodnot,
v úzké návaznosti na rekreační využití krajiny. K rekreačnímu využití krajiny přispívá také dostatek účelových
komunikací s doprovodnou zelení.
Plochy zvláště chráněných území - EVL - jsou vymezeny jako plochy přírodní - NP.
V území jsou vymezeny prvky systému ekologické stability lokální úrovně. Jsou to biocentra, biokoridory a
doplňková opatření - interakční prvky.
Biocentra jsou zahrnuta do ploch funkčního využití “plochy přírodní - NP”. Plochy navržených biokoridorů nemají
stanovený způsob využití, jsou součástí ploch, na kterých jsou navrženy. Po zpracování projektu ÚSES, které dle
parcel upřesní průchod biokoridorů územím, budou zařazeny do ploch přírodních - NP.
Pro doplňková opatření nejsou stanoveny speciální plochy, jsou součástí těch ploch, na kterých jsou v grafické části
zakresleny: plochy zemědělské - NZ a plochy smíšené nezastavěného území - NS. Podmínky pro jejich rozvoj jsou
stanoveny v rámci podmínek způsobu využití ploch s rozdílným způsobem využití. Zahrnují doprovodné porosty
podél cest a komunikací, hranic pozemků a mezí.
Plochy smíšené nezastavěného území - NS zařazují podíl přírodní složky do zemědělsky využívaných ploch. Jsou
to zatravněné pásy a plochy na svažitých polohách, zatravněné plochy s extenzivním způsobem hospodaření v
blízkosti vodních toků, plochy se vzrostlou krajinnou zelení, plochy s travinným a bylinným patrem a s keřovými
porosty.
Plochy zemědělské NZ představují intenzivně zemědělsky využívanou půdu. Jejich přirozenou součástí jsou
remízy, meze, neobhospodařované ostrůvky, soliterní stromy a skupiny keřů, polní cesty.
Plochy vodní a vodohospodářské - W: ochrana vodních toků a ploch prostřednictvím územního plánu spočívá ve
stanovení podmínek pro jejich využívání. Vodní toky a plochy, které jsou součástí ÚSES, jsou územním plánem
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navrženy k revitalizaci.
Plochy lesní - NL tvoří v krajině nejkvalitnější přírodní složku, jedná se o lesní porosty v severní části území podél
Sázavy, v západní a jižní části území. Posílení ekologické stability krajiny spočívá v šetrném hospodaření na těchto
plochách, v jejich vzájemném propojení a v návaznosti na krajinnou zeleň.
Prostupnost krajiny je řešena obnovou účelových komunikací - zaniklých polních cest, které zlepšují hospodářské i
rekreační využití krajiny, a spolu s doprovodnou zelení mají i důležitou funkci v ochraně zemědělské půdy proti
vodní a větrné erozi.
Krajina okolí obce Přestavlky u Čerčan náleží do krajiny typu rekreační.
Je tvořena zemědělsky obhospodařovanou půdou - poli, trvalými travními porosty a podél vodních toků přilehlými
nivními loukami. Krajinotvorné a ekologicky stabilnější části krajiny zde tvoří převážně vodní toky a plochy a lesní
celky zejména v severní části území.

m.6) plochy změn v krajině
jsou malého rozsahu a celkové uspořádání nezastavěného území výrazně neovlivní.
Jedná se o:
plochu nepobytové rekreace ve volné krajině
K01
východní okraj území, u rybníka
rekreace na plochách přírodního charakteru – RN
plocha k rekreačnímu a sportovnímu využití, s případnými doplňkovými stavbami (jen v souladu
podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití)
cesty v krajině
K02
obnova polní cesty severním směrem od sídla Přestavlky
dopravní infrastruktura, veřejná účelová komunikace – DU
veřejně prospěšná stavba VD2
K03
přístupová komunikace k areálu Hořalka
dopravní infrastruktura, veřejná účelová komunikace – DU
návrh na vynětí z plnění funkcí lesa

s

m.7) územní systém ekologické stability
Hlavním cílem vytváření Územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) je trvalé zajištění biologické
rozmanitosti všech žijících organismů a jejich společenstev. Podstatou ÚSES je vymezení sítě přírodě blízkých
ploch v minimálním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti
území. Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplnění chybějících částí této sítě je pouze jednou z
nutných podmínek udržení ekologické stability a biodiverzity.
Koncepce tvorby ÚSES navazuje na koncepci Evropské ekologické sítě, vytvářené ve státech Evropské unie, a má
tedy velký význam pro postupné začleňování ČR do struktur Evropské unie a rozhodujícím způsobem přispívá k
naplňování celosvětové Úmluvy o biologické rozmanitosti, k níž Česká republika přistoupila v roce 1994.
ÚSES je definován zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a podle tohoto zákona patří vymezení
hodnocení ÚSES mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody, a provádí ho orgány územního plánování a
ochrany přírody, ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany ZPF a státní správy lesního hospodářství.
Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků, tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území, který je nutno respektovat jako jeden
z předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.
Skladebné části ÚSES - biocentra (BC), biokoridory (BK) a doplňková opatření (interakční prvky) jsou vymezovány:
− na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině,
− jejich prostorových vztahů,
− aktuálního stavu ekosystémů,
− prostorových parametrů,
− a dalších společenských limitů a záměrů.
Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy a limity na využití krajiny v rámci územně plánovací dokumentace lze
vymezení ÚSES definitivně považovat za jednoznačné. Cílem jejich vymezení je ochrana ploch funkčních prvků
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ÚSES a územní ochrana ploch pro založení prvků chybějících.
Územní systém ekologické stability nadregionální a regionální úrovně
Severně od Přestavlk, v meandru řeky Sázavy, zasahuje do řešeného území ochranná zóna nadregionálního
biokoridoru K61MH. Osa biokoridoru je vedena po pravém břehu Sázavy.
Prvky regionální úrovně na území obce Přestavlky u Čerčan nevstupují.
Skladebné části ÚSES vymezené v územním plánu Přestavlky u Čerčan
Podkladem pro ÚSES lokální úrovně jsou pro řešené území Územně analytické podklady ORP Benešov; v grafické
části jsou hranice jednotlivých prvků upřesněny.
Na lokální úrovni prochází řešeným územím biokoridor LBK B Sázava; zasahuje do řešeného území v severní části
k.ú. Přestavlky u Čerčan krátkým úsekem, s vloženým lokálním biocentrem LBC B13 na prudkých zalesněných
svazích levého břehu řeky. Hranice biocentra jsou zčásti upřesněny na hranice parcel. Z lokálního biokoridoru LBK
B Sázava vybíhá k vrcholu zalesněného kopce (kóta 403 m n.m.) lokální biokoridor LBK 6 Dubský potok, ukončený
lokálním biocentrem LBC 6.1, které zahrnuje hodnotné smíšené porosty. Jeho hranice budou upřesněny v rámci
LHP.
Druhým důležitým biokoridorem, zasahujícím do k.ú. Přestavlky u Čerčan, je LBK D Čerčanský potok, který
pokračuje západním směrem přes k.ú. Čerčany a zprostředkuje napojení na regionální ÚSES (RK1318 Šiberna Lutov, k.ú. Mrač, k.ú. Poříčí n. S). Jeho krátký úsek vstupuje do k.ú. Přestavlky lokálním biocentrem LBC D9.
Zákres biocentra je upraven na hranici parcel. Biocentrum zahrnuje okrajové lesní porosty a drobné loučky podél
Čerčanského potoka. Lokální biokoridor odtud směřuje podél drobného přítoku s porosty a po poli k lokálními
biocentru LBC D10, které zčásti přesahuje do sousedního katastru (k.ú. Lštění). Z biocentra pokračuje biokoridor
mimo řešené území.
Lokální biokoridor LBK B Medunský potok, je veden na okraji lesního porostu a podél potoka.
Územní systém ekologické stability na území obce Přestavlky u Čerčan má vymezeny tyto skladebné části:
lokální biokoridor LBK B Sázava
lokální biocentrum LBC B13
lokální biokoridor LBK 6 Dubský potok
lokální biocentrum LBC 6.1
lokální biokoridor LBK D Čerčanský potok
lokální biocentrum LBC D 9
lokální biocentrum LBC D 10
lokální biokoridor LBK C Medunský potok

SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES
NADREGIONÁLNÍ ÚROVEŇ
ochranná zóna NRBK K61 MH
katastrální území

Přestavlky u Čerčan

funkčnost prvku

součástí jsou všechny plochy se zvýšenou ekologickou hodnotou

způsob vymezení

pás 2 km od osy NRBK

charakteristika bioty

lesní porosty, porosty podél cest a mezí, louky, pole

návrh opatření

zvyšovat podíl dřevin původní druhové skladby

LOKÁLNÍ ÚROVEŇ
lokální biokoridor LBK B Sázava
katastrální území

Přestavlky u Čerčan

funkčnost prvku

převážně funkční
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SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES
způsob vymezení

zčásti vymezeno dle parcel

charakteristika bioty

převážně smíšené porosty ochranného lesa, louka, řeka s břehovými porosty

návrh opatření

v lesích podpořit přirozenou druhovou skladbu a věkovou diferenciaci

lokální biocentrum LBC B13
katastrální území

Přestavlky u Čerčan

funkčnost prvku

převážně funkční

způsob vymezení

zčásti vymezeno dle parcel

charakteristika bioty

převážně smíšené porosty ochranného lesa – dub, habr, borovice, smrk, louka
na úzké nivě, řeka s břehovými porosty

návrh opatření

udržovat současný stav, podpořit původní druhovou skladbu

lokální biokoridor LBK 6 Dubský potok
katastrální území

Přestavlky u Čerčan

funkčnost prvku

převážně funkční

způsob vymezení

nevymezeno

charakteristika bioty

pás lesa v šířce minimálně 15 až 20 m

návrh opatření

doplnit druhovou skladbu porostů dřevinami původní druhové skladby

lokální biocentrum LBC 6.1
katastrální území

Přestavlky u Čerčan

funkčnost prvku

funkční

způsob vymezení

zčásti vymezeno dle parcel

charakteristika bioty

smíšený lesní porost – dub, bříza

návrh opatření

chránit stávající porosty, podpořit původní druhovou skladbu

lokální biokoridor LBK D Čerčanský potok
katastrální území

Přestavlky u Čerčan

funkčnost prvku

zčásti nefunkční

způsob vymezení

část vymezená dle parcel, zčásti nevymezeno

charakteristika bioty

pás porostů a travnatých ploch podél drobného potůčku, les na prameništi, část
pole

návrh opatření

podél potoka na šířku alespoň 20 m založit extenzivní louku, alternativa pás
dřevin původní druhové skladby

lokální biocentrum LBC D9
katastrální území

Přestavlky u Čerčan

funkčnost prvku

zčásti nefunkční

způsob vymezení

vymezeno dle parcel

charakteristika bioty

kraj lesa, mýtina, drobné louky na nivě potoka s břehovými porosty

návrh opatření

podpořit druhově odpovídající původní dřevinnou skladbu, louky extenzivně
udržovat, mýtinu zalesnit dle LHP

lokální biocentrum LBC D10
katastrální území

Přestavlky u Čerčan
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SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES
funkčnost prvku

částečně funkční, zčásti nefunkční

způsob vymezení

zčásti vymezeno dle parcel, zčásti nevymezeno

charakteristika bioty

pás porostů a travnatých ploch v roklích podél dvou potůčků, sad, pole

návrh opatření

na poli založit extenzivní louku, alternativa porost dřevin původní druhové
skladby

lokální biokoridor LKB C Medunský potok
katastrální území

Přestavlky u Čerčan

funkčnost prvku

funkční

způsob vymezení

zčásti vymezen dle parcel

charakteristika bioty

okraj lesa, potok s břehovými porosty, rybníček

návrh opatření

podpořit původní dřevinnou skladbu porostů

Parametry ÚSES jsou navrženy dle zásad minimálních prostorových parametrů, tzn. šířka lokálního biokoridoru
lesních společenstev 15 m, lučních a mokřadních společenstev 20 m; minimální plocha lokálního biocentra lesních
a lučních společenstev 3 ha, mokřadů 1 ha.
Územní systém ekologické stability je doplněn interakčními prvky, což jsou liniové prvky v zemědělské krajině o
šířce minimálné 3 m, na řešeném území sledující komunikace, polní cesty, hranice pozemků a meze. Jedná se o
stromořadí v travnatých pásech podél komunikací a polních cest, nepravidelné řady stromů a keřů, či keřů na
mezích. Na lokální úrovni zprostředkují příznivé působení ostatních ekologicky významných krajinotvorných
segmentů a mají významnou krajinotvornou a protierozní funkci.
Obecné zásady péče o prvky ÚSES v řešeném území
− doplnění a realizace neexistujících částí prvků ÚSES a dosažení plné funkčnosti LBK a LBC,
− hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů v souladu s podporou přirozeného genofondu krajiny a
ochrany přírody: LPF - obnova přírodě blízkých lesních porostů daného stanoviště či přirozené dřevinné
skladby; ZPF - podpora krajinné zeleně v podobě obnovení břehových porostů podél vodotečí, redukcí
nepůvodních dřevin v krajině, zachování vlhkomilných společenstev v blízkosti vodních toků,
− obnova květnatých luk v nivách vodotečí, omezení hnojení,
− obnova rozptýlené zeleně v krajině.

prostupnost krajiny
Řešení prostupnosti krajiny
−
stávající komunikační síť je zachována
−
navržená je obnova obnova účelových komunikací – zaniklých polních cest
−
nepřípustné je oplocování pozemků ve volné krajině
−
přípustné jsou pouze oplocenky na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a dočasná oplocení
letních pastvin – ohradníky
−
oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch,při
zachování napojení základního komunikačního systému obce a na síť veřejných účelových komunikací v krajině.

protierozní opatření
Návrh:
−
protierozní zatravnění, zatravňovací pásy, průlehy, doplnění polních cest protierozními technickými
opatřeními a doprovodnými porosty
−
funkci protierozní ochrany v krajině mají také plochy smíšené nezastavěného území vymezené územním
plánem, a prvky krajinné zeleně; v zástavbě plochy zahrad a sadů na okrajích zástavby
−
realizace prvků lokálního ÚSES a doplňkových opatření (interakčních prvků), doprovodných porostů a
stromořadí
−
revitalizační opatření na vodních tocích a plochách, které zpomalují odtok vody v krajině
−
výsadby alespoň jednostranných alejí či skupin stromů a keřů podél účelových komunikací
−
tato opatření jsou zakomponována do ÚSES
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Další opatření k obnově a zvýšení ekologické stability krajiny
Územním plánem jsou vymezny prvky ÚSES na zemědělské půdě. Jejich realizací a posílením funkčnosti ostatních
prvků ÚSES se zvýší ekologické stabilita krajiny.

ochrana před povodněmi
- stanovené záplavové území řeky Sázavy se dotýká chatové osady Poddubí v údolí Sázavy; územní plán stanoví
podmínky využití území, k zachování volného průchodu vody při zvýšených průtocích, tj. odstranění překážek, např.
oplocení pozemků, kůlen, skládek sypkého materiálu a pod.
- ostatní části zastavěného území obce nejsou záplavovým územím řeky Sázavy dotčeny
- sídla Přestavlky, Čistec, Doubravice 1. díl a chatová lokalita Borka leží na horních tocích drobných vodotečí, resp.
na rozvodnici, a nejsou ohrožovány povodněmi
- územní plán navrhuje opatření zvyšující retenční schopnost území:
- zachování volného nezastavitelného pásu podél významného vodního toku Sázava v šířce 8m od břehové čáry,
podél drobných vodních toků a melioračních stok v šířce 6 m od břehové čáry na obě strany
- v zastavitelných plochách je stanovený podíl volných ploch určených k likvidaci dešťových vod vsakem na
pozemcích
- realizací zastavitelných ploch nesmí být měněny odtokové poměry v území

koncepce rekreačního využití krajiny

−
návrh územního plánu klade důraz na měkký turismus, tj. pěší turistiku, cykloturistiku a na denní rekreaci
obyvatel
−
navržená je plocha K01 pro nepobytovou rekreaci, odpočívka na turistické a cyklotrase, vymezená
jako
rekreace na plochách přírodního charakteru – RN
−
systém značených turistických cest a cyklotras se nemění;

dobývání ložisek nerostných surovin
Ve správním území obce Přestavlky u Čerčan se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani sem nezasahují
evidované dobývací prostory.

m.6) zdůvodnění stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným
způsobem využití
m.6.1) zastavěné území a zastavitelné plochy
−
v grafické části dokumentace, v hlavním výkrese č. I.2.b.1, vymezuje územní plán barevně odlišené plochy
s rozdílným způsobem využití, k nimž je v textové části přiřazen účel a způsob využití, a stanoveno hlavní využití,
přípustné využití, nepřípustné využití, příp. podmíněně přípustné využití těchto ploch
−
v grafické části jsou plochy s rozdílným způsobem využití rozlišeny barevně (plnou plochou stabilizovaná
území, rastrem plochy změn) a indexem; tato označení jsou rovnocenná a závazná
−
jednotlivé plochy jsou od sebe oddělené hranicí, která odpovídá měřítku použitého mapového podkladu a
podrobnosti územního plánu; tyto hranice je možné přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější dokumentace
(dokumentace pro územní rozhodnutí), při zachování koncepce dané územním plánem;
výčet ploch s rozdílným způsobem využití
plochy bydlení:
−
bydlení – venkovské – BV
plochy smíšené obytné:
−
plochy smíšené obytné – venkovské – SV
−
plochy smíšené obytné – rekreační – SR
plochy rekreace:
−
rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI
−
rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci – RH
−
rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN
plochy občanského vybavení:
−
občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV
−
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS
plochy výroby a skladování:
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−
výroba a skladování – V
−
výroba a skladování – zemědělská výroba – VZ
plochy dopravní infrastruktury:
−
dopravní infrastruktura – železniční – DZ
−
dopravní infrastruktura – silniční – DS
−
dopravní infrastruktura – veřejné účelové komunikace – DU
plochy technické infrastruktury:
−
technická infrastruktura – TI
plochy veřejných prostranství:
−
veřejná prostranství – PV
−
veřejná prostranství – veřejná zeleň – PZ
plochy zeleně:
−
zeleň – zahrady a sady – ZS
plochy vodní a vodohospodářské:
−
plochy vodní a vodohospodářské – W
plochy zemědělské:
−
plochy zemědělské – NZ
plochy lesní:
−
plochy lesní – NL
plochy přírodní:
−
plochy přírodní – NP
plochy smíšené nezastavěného území:
−
plochy smíšené nezastavěného území – NS

m.6.2) podmínky ochrany krajinného rázu
Specifické podmínky na ochranu krajinného rázu nejsou součástí územně analytických podkladů obce s rozšířenou
působností a z tohoto důvodu se konkrétně dohodly v rámci pořizování územního plánu.
Podmínky prostorového uspořádání byly stanoveny na základě konkrétních podmínek v jednotlivých částech obce a
týkají se:
−
dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání při výstavbě, dohodnutých v rámci projednávání,
kde výšková hladina nové zástavby musí akceptovat stávající historickou zástavbu nebo z ní výškově nevybočovat,
−
citlivé začlenění nové výstavby do okolní zástavby i do krajiny
−
k umísťování staveb a povolování staveb i k jiným činnostem, které by mohly znehodnotit krajinné prostředí,
je nezbytné jejich vhodnost odpovídajícím způsobem prokázat v rámci navazujícího řízení. Proto v rámci pořizování
územního pláu byly některé plochy vymezeny jako zastavitelné, avšak stavební činnost v těchto plochách bude
povolena až na základě prokázání jejich vhodnosti.
Tímto zvoleným způsobem se v rámci územního plánování dostatečně zajišťuje i ochrana kvalitního krajinného
prostředí.

m.7) zdůvodnění návrhu 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
Územním plánem Přestavlky u Čerčan jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby pozemky pro dopravní a
technickou infrastrukturu, nezbytnou pro zajištění rozvoje území; umístění v území je dáno technickými požadavky
řešení těchto staveb:
−
navržené komunikace nezbytné ke zpřístupnění zastavitelných ploch, dané možnostmi napojení
nových
komunikací na stávající síť v obci,
−
plochy pro zařízení a stavby technické infrastruktury, jejichž umístění je dáno požadavky technického řešení
a návazností na stávající sítě (elektrické vedení, vodovodní řady; umístění kanalizačních řadů, čistírny odpadních
vod a přečerpávací stanice je dané požadavky řešení gravitační kanalizace v daném terénu).
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (§ 170 SZ)
označení

využití

poznámka k využití

označení plochy
k.ú. Přestavlky u Čerčan

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, PRO KTERÉ LZE VYVLASTNIT (§ 170 odst. 1, písm. a) SZ)
VD – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
VD1.1

DU

komunikace k ČOV
zdůvodnění:
nejkratší propojení ze silnice II/109, zajišťující
budoucí obsluhu ČOV, s pokračováním do
zemědělského areálu

Z12

VD1.2

PV

místní komunikace
zdůvodnění:
dopravní obsluha navrhované zastavitelné
plochy, napojení na silnici II/109 s využitím
stávajícího sjezdu na pozemky

Z03

VD1.3

PV

obnova místní komunikace
napojení na II/109
zdůvodnění:
dopravní obsluha západní části sídla – prostoru
sportovního hřiště a nové zastavitelné plochy
Z09, s využitím původního napojení na II/109 a
stopy původní místní komunikace;

VD1.4

PV

rozšíření místní komunikace
zdůvodnění:
zlepšení dopravní obsluhy osady Borka,
rozšíření stávající nevyhovující komunikace

Z32 Borka

VD1.5

PV

rozšíření místní komunikace
zdůvodnění:
zlepšení dopravní obsluhy osady Borka,
rozšíření stávající nevyhovující komunikace

Z31 Borka

VD2

DU

obnova zaniklé polní cesty, veřejná účelová
K02
komunikace
zdůvodnění:
návrh vychází z historické trasy již zaniklé
cesty; zlepšuje prostupnost krajiny a s
výsadbou doprovodné zeleně bude plnit i
protierozní a ekologické stabilizační funkce.

VT – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VT1

TI

čistírna odpadních vod
zdůvodnění:
umístění vychází z požadavků technického
řešení kanalizace

VT2

TI

přečerpávací stanice
zdůvodnění:
umístění vychází z požadavků technického
řešení kanalizace

VT3

TI

výtlačný řad mimo veřejné komunikace
zdůvodnění:
umístění vychází z požadavků technického
řešení kanalizace

Z12
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (§ 170 SZ)
označení

využití

poznámka k využití

označení plochy
k.ú. Přestavlky u Čerčan

VT4.1

TI

kanalizační řad mimo veřejné komunikace
zdůvodnění:
umístění vychází z požadavků technického
řešení kanalizace

VT4.2

TI

kanalizační řad mimo veřejné komunikace
zdůvodnění:
umístění vychází z požadavků technického
řešení kanalizace

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÁ LZE VYVLASTNIT (§ 170 odst. 1, písm. b) SZ)
Návrhem územního plánu nejsou vymezeny.
Návrh veřejně prospěšných staveb je vymezen pouze v nezbytné míře na základě zákonného zmocnění a po
prokázání, že v území nebylo nalezeno vhodnější řešení.
Přehledný zákres těchto staveb a opatření je obsahem výkresu č. I.2.c grafické části dokumentace.
K upřesnění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření může dojít na základě zpracování podrobnějšího
stupně projektové dokumentace konkrétních staveb (projektová dokumentace k ÚR a SP). V rámci tohoto
podrobnějšího stupně dokumentace bude detailněji specifikována také nezbytná míra dotčení pozemků veřejně
prospěšnými stavbami a opatřeními.
Stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo dle § 101 SZ, nejsou vymezeny.

m.8)
zdůvodnění vymezení plochy, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
Po posouzení lokality Z09 byl v návrhu územního plánu uplatněn požadavek na zpracování územní studie, a to
zejména z těchto důvodů:
−
plocha lokality větší než 2 ha,
−
nevyřešená dopravní obsluha ve složitých podmínkách svažitého terénu,
−
potřeba vymezit veřejné prostranství.
Rozsah plochy byl vymezen s ohledem na jednotlivé pozemky ve vlastnictví několika fyzických osob a navazující
vazby v území.

n) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
Charakter zastavěného území obce dovoluje zahuštění novou zástavbou pouze v omezené míře, je to dáno velmi
členitým terénem a obtížnou dopravní dostupností v některých částech obce. Plochy zahrad ve východní části sídla
Přestavlky se nacházejí v PHO zemědělské farmy a nejsou využitelné pro bydlení.
Volné disponibilní plochy v zastavěném území jsou v jižní části sídla Přestavlky, jedná se o dosud nezastavěné
proluky v lokalitě navržené územním plánem obce z r. 2003.
Využití zastavitelných ploch pro bydlení navržených platným územním plánem obce (2003) a jeho změnami č.1 a 2:
návrh
zastavitelných
ploch pro bydlení

využito
(zastavěno)

nevyužité (dosud z toho převzato do
nezastavěné)
návrhu ÚP
plochy

Návrh ÚPO, r. 2003

6,95

2,05

4,90

4,06

Návrh změna č. 1 ÚPO, r. 2006

5,20

0,20

5,00

1,57

Návrh změna č. 2 ÚPO, r. 2006

4,65

0,20

4,45

4,36

CELKEM

16,80 ha

2,45 ha

14,35 ha

9,99 ha

53
Odůvodnění Územního plánu Přestavlky u Čerčan

09/2018

Zastavitelné plochy určené pro bydlení, navržené územním plánem obce a jeho změnami č. 1 a 2, byly zčásti
využity, do současné doby bylo zastavěno 2,45 ha.
V průběhu zpracování návrhu územního plánu byly vyhodnoceny plochy, které byly navržené dosud platným
územním plánem obce a změnami ÚPO č. 1, 2 k zastavění a určené schváleným zadáním územního plánu
Přestavlky u Čerčan k prověření.
Rozsah ploch pro bydlení se výrazně navýšil zejména změnami ÚPO č. 1 a č. 2. V lokalitách kde to podmínky v
území umožnily, byla rozloha zastavitelných ploch, převzatých do návrhu územního plánu, redukována. Pro některé
lokality jsou však přípravy výstavby v takové fázi, která jejich redukci neumožňuje (již vydaná ÚR a SP).
Kromě zastavitelných ploch, převzatých do návrhu z dříve zpracované ÚPD obce, vymezuje územní plán nové
zastavitelné plochy pro bydlení v omezeném rozsahu:
plochy bydlení
bydlení – venkovské – BV:
−
lokalita Z08, 0,13 ha
−
lokalita Z09, která je rozšířena oproti ÚPO o 1,40 ha (záměr obce)
smíšené plochy obytné
plochy smíšené obytné – rekreační – SR:
−
lokalita Z22 Doubravice 1. díl, 0,20 ha
−
lokalita Z32 Borka, 0,28 ha
plochy smíšené obytné – venkovské – SV
−
lokalita Z41 Dubsko, 0,25 ha, pro umístění 1 rodinného domu
−
[lokalita Z51 Čistec Zahořany, 0,35 ha nezemědělské půdy, rozšíření určené pro zázemí jezdeckého areálu,
např. seník, manipulační plocha, ne pro bydlení],
tj. nově navrhované zastavitelné pochy bydlení a smíšené plochy obytné celkem 2,26 ha.
Ve všech navrhovaných lokalitách je minimální výměra nově vymezených stavebních pozemků pro rodinný dům
stanovena na 800m2, doporučená výměra zhruba 1200 m2 (až 1500 m2), což umožňuje variabilní řešení, např.
umístění provozoven drobné výroby a služeb, zázemí pro chovatelství a dalších aktivit.

Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch
poloha a význam obce, vývoj počtu obyvatel
Obec Přestavlky u Čerčan se nachází v mezilehlém prostoru mezi rozvojovými oblastmi a osami (OB1 - rozvojová
oblast Praha, rozvojová osa OS6 Praha – Benešov), v území s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj.
silnici I/3 a železniční trať č. 220, významné centrum osídlení Benešov). Je to území silně ovlivněné rozvojovou
dynamikou hlavního města, se zřetelnými rozvojovými předpoklady. Přispívá k tomu zejména velice dobrá dopravní
dostupnost center s širokou nabídkou pracovních příležitostí (Benešov, Praha), a to prostřednictvím silnice II. třídy
č. 109, která prochází obcí a propojuje silnici I/3 a dálnicí D1.
Dosavadní vývoj obce tyto rozvojové tendence potvrzuje.
Období posledních 10 let prokázalo, že v obci, především v samotných Přestavlkách, je značný zájem o nové
rozvojové plochy bydlení.
Předchozí vývoj byl ve znamení dlouhodobého úbytku. Ten trval až do r. 1991 a od tohoto roku se počet obyvatel
významně zvýšil. Vývoj dokumentují následující údaje o počtu obyvatel:
Vývoj počtu obyvatel Přestavlky u Čerčan
rok

1869

1880

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2010

2012

obec celkem

500

508

491

455

410

397

353

332

307

262

251

256

307

328

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel obce Přestavlky u Čerčan je srovnatelný s jinými sídly této velikosti. Nejvyššího
počtu dosáhla obec na konci 19. století, přes 500 obyvatel. Od r. 1910 docházelo v celé obci k postupnému úbytku,
extrémně se snížil počet obyvatel především v Doubravici a Čistci. Ve vlastních Přestavlkách je zaznamenán
poněkud příznivější vývoj, což je dáno výhodnější polohou na hlavní komunikaci. Po r. 1990 se trend obrátil a
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obyvatelstva začalo přibývat. Růst počtu obyvatel a přírůstky mladších ročníků se projevily i ve zlepšení věkové
skladby a obec se stala přírůstkovou jak přirozenou měnou obyvatelstva, tak jeho migrací. Dochází k postupnému
nárůstu počtu obyvatel (od sčítání v r. 2001, kdy žilo v obci 256 obyvatel, na současných 328 obyvatel), i
výraznějším změnám ve věkové struktuře; roste počet nejmladší věkové skupiny, která je předpokladem dalšího
demografického růstu. V tomto období (r. 2001 až 2012) se v obci zvýšil počet obyvatel o 28 %. To naznačuje i
tendence budoucího vývoje.
Pro ilustraci dynamiky vývoje obce v posledních letech jsou v následující tabulce některé údaje o obci, a porovnání
jejich hodnot uvedených v doplňujících průzkumech a rozborech pro zpracování územního plánu Přestavlky u
Čerčan (údaje r. 2010, resp. SLBD 2001) s aktuálním stavem (k 31. 12. 2012). Je z nich patrné, k jakému
výraznému posunu ve věkové struktuře obyvatel, ve vzdělanostní struktuře i změnám v ekonomické aktivitě
obyvatelstva došlo v obci za několik posledních let. Dokládají velice pozitivní trendy ve vývoji obce a jejího
rostoucího významu ve struktuře osídlení.
Výrazně se mění i skladba ekonomicky aktivního obyvatelstva, podstatně se snížila superpozice zemědělství a
lesnictví a zvýšil se podíl ekonomicky aktivních v odvětví služeb a občanské vybavenosti. Současně se však
nezvýšil počet vyjíždějících ekonomicky aktivních obyvatel za prací mimo obec, což svědčí o tom že v obci vznikají,
s příchodem nových obyvatel, i nová pracovní místa v místních podnikatelských aktivitách.
kód obce

530492
sledovaný jev

období
2010 / 2001 *)

31. 12. 2012

1

Počet obyvatel

307

328

2

Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)

14,7

16,5

2

Počet obyvatel ve věku 0 – 14 let

45

54

3

Podíl obyvatel ve věku 65+ na celkovém počtu obyvatel (%)

12,4

14,3

3

Počet obyvatel ve věku 65 let a více

38

47
)

4

Podíl osob starších 14 let bez vzdělání nebo s nejvyšším ukončeným základním 29,9 *
vzděláním (%)

5

Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%)

4,3 *)

7

Podíl ekonomicky aktivních v zemědělství a lesnictví (%)

16,2 *)

7

Podíl ekonomicky aktivních v průmyslu a stavebnictví (%)

19,1
9,5
7,0

27,6 *

)

23,4

)

69,6

7

Podíl ekonomicky aktivních v ostatních odvětvích (%)

56,2 *

9

Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec

54 *)

56

13

Počet trvale obydlených domů

71

93

13

Počet trvale obydlených bytů

80

108

Územní plán obce Přestavlky u Čerčan z r. 2003 pracoval v optimistické variantě předpokládaného vývoje s počtem
(citace) “poněkud nereálných 330 obyvatel v roce 2020”. Této velikosti dosáhla obec již v r. 2012.
Návrh územního plánu zohledňuje tyto vývojové tendence i pozitivní změny ve věkové struktuře obyvatelstva, které
ovlivňují budoucí vývoj. Vychází z předpokladu, že pro obec je reálné dosáhnout velice rychle své dřívější velikosti i
významu, s počtem zhruba 450 až 500 obyvatel.
Má pro to veškeré předpoklady – zajištěnou občanskou i technickou vybavenost (objekt školy, dnes využívaný pro
mateřskou školu a s možností znovuzřízení I. stupně základní školy, stávající i nové plochy pro občanskou
vybavenost, vytvořené podmínky pro umístění dalších zařízení lokálního významu v rámci ploch bydlení a
smíšeného bydlení, dobré podmínky pro sport, denní rekreaci obyvatel, turistiku, agroturistiku, pracovní příležitosti v
obci i dobrou nabídku pracovních příležitostí a školských zařízení v blízkém okolí) a nabídku atraktivního bydlení v
hodnotném přírodním prostředí.
Shrnutí zjištěných skutečností
Přestavlky mají velmi dobrou polohu a relativně málo vzdálené je i okresní město Benešov. Blízkost dálnice D1 činí
dostupnými i další města, včetně Prahy. Obec se stala zajímavým místem, vyhledávaným pro kvalitní bydlení v
přírodním prostředí, a zároveň s velmi dobrou dopravní dostupností.
Vývoj počtu obyvatel nebyl moc příznivý a teprve po r. 1991 se vývoj zlepšil a obyvatelstvo začalo přibývat. Svůj
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podíl na tom mělo především to, že se v obci začaly více stavět rodinné domy. Růst počtu obyvatel a přírůstky
mladších věkových ročníků se projevily i ve zlepšení věkové skladby obyvatelstva mezi r. 2001 a 2011. Zároveň se
obec stala přírůstkovou jak přirozenou měnou, tak migrací.
Ekonomická základna obce se postupně přesunuje z převahy zemědělství a lesnictví na odvětví služeb a občanské
vybavenosti. Pozitivním trendem je to, že se nezvyšuje vyjížďka za prací mimo obec, vznikají zde nová pracovní
místa v menších podnikatelských aktivitách.
Bytový fond v obci je starší a je zde nedostatek bytů, vyjádřený extrémně vysokým soužitím cenzových domácností.
Z těchto zjištění vyplývá, že v obci je nutno zvýšit počty stavěných rodinných domů, a to jak z důvodů odstranění
vysoké míry soužití domácností, tak i vzhledem k rozvoji ekonomické základny obce v nejbližší budoucnosti.

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení
Pro stanovení potřeby byly vyhodnoceny charakteristiky skladby obyvatelstva, bytového fondu a úrovně bydlení. Ty
prokazují, že i při stagnaci počtu obyvatel by musela být v obci realizována určitá bytová výstavba, která by kryla
odpad bytů a také kompenzovala požadavky na odstraňování nechtěného soužití i výhledový přírůstek domácností,
daný snižováním průměrné velikosti cenzové domácnosti v důsledku stárnutí obyvatelstva. Vychází ze skutečnosti,
že cca 20 % bytového fondu bylo postaveno před rokem 1945 a úroveň bydlení v Přestavlkách není nijak příznivá
(nízký podíl obytné plochy na 1 osobu, vysoký podíl cenzových domácností bez vlastního bytu 14,9%).
Dosud nevyužité plochy pro bydlení ve vydaném (schváleném) územním plánu obce: 14,35 ha
z toho převzato do návrhu územního plánu:
9,99 ha
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch
požadavky vyplývající z demografického vývoje, předpokládaný počet 450 obyvatel,
tj nárůst o 122 obyvatel (cca 3 obyv. / 1 RD)

40 bytů

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití (14,9 % obyvatel bez vlastního bytu) odhad 10 bytů
Stáří bytového fondu (21 bytů postavených před r. 1945), předpokládaný odpad cca

19 bytů

Celkem

69 bytů

Odborný odhad potřeby ploch pro nové byty
pro bydlení v rodinných domech, potřeba cca 1500 m2/1RD
(vč. veřejných prostranství a komunikací) = 68 x 1500
+ rezerva 20 % =

10,35 ha
2,07 ha

potřeba ploch pro bydlení celkem
odečet zastavitelných ploch dle ÚPO:

12,42 ha
9,99 ha

Celkem potřeba nových zastavitelných ploch:

2,43 ha

Při zohlednění všech těchto skutečností, tj. potřeby kompenzace odpadu bytového fondu, řešení nechtěného soužití
domácností a především dynamice růstu obce v posledním období lze konstatovat, že navržený rozsah
zastavitelných ploch pro bydlení je, při zahrnutí určité rezervy, přiměřený a odpovídá potřebám obce pro příští
období. Na základě toho je stanovena potřeba bytové výstavby, která vychází z dosavadního a předpokládaného
vývoje počtu obyvatel a skladby obyvatelstva.
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o), p) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění, vyhodnocení připomínek a stanovisek,
uplatněných k návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan

Vyhodnocení připomínek a stanovisek uplatněných ke společnému jednání
Závěry výsledků vyhodnocení provedeného pořizovatelem a určeným zastupitelem po obdržení
stanovisek a připomínek v rámci projednání vedeném ve smyslu stanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. V rámci pořizování výše uvedené etapy
pořizovatel obdržel stanoviska a připomínky dotčených orgánů a vlastníků pozemků a staveb a provedl
jejich vyhodnocení.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov s ohledem na
ustanovení § 19 písm. c) a písm. k) zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, žádá, aby liniové stavby
byly koncipovány tak, aby nedocházelo k vodní erozi. Jiné připomínky a námitky nejsou na obsah
územního plánu Přestavlky u Čerčan uplatňovány.
Vyhodnocení :
Požadavku bylo v zásadě vyhověno. Uzemní plán řeší koncepci rozvoje území. Konkrétní umisťování
liniových staveb mimo zastavěné území však není součástí grafické části dokumentace, protože
zpracovatel neobdržel žádný územně technický podklad, který by byl vyhodnocen jako podnět k
zapracování. V části e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin. v části e.l) koncepce
uspořádání krajiny je mimo jiné zajištěna i ochrana zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi a zvýšení
podílu přírodní složky v zemědělské krajině (louky a zeleň podél komunikací).
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj Stanovisko: K Návrhu územního
plánu obce Přestavlky u Čerčan vydává Státní energetická inspekce jako dotčený orgán příslušný podle
§ 94 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona
o vyvlastnění a podle § 13 odst. (3) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů následující stanovisko: Za předpokladu respektování především požadavků § 46, 68. 69 a 87
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, nemáme z energetického
hlediska k výše uvedenému Návrhu úzernního plánu obce Přestavlky u Čerčan další připomínky.
Vyhodnocení: vzato na vědomí. (Poznámka pořizovatele: Za předpokladu respektování především
požadavků § 46, 68. 69 a 87 zákona č. 45 8/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších
předpisů, nemáme z energetického hlediska k výše uvedenému Návrhu územního plánu obce Přestavlky
u Čerčan další připomínky, bereme na vědomí jako bezpředmětnou a nadbytečnou, neboť všechna
ochranná a bezpečnostní pásma elektrizační soustavy a zařízení vyskytující se v řešeném území jsou
zpracovanou dokumentací respektována);

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov
Stanovisko: Na základě oznámení Obecního úřadu Přestavlky
u Čerčan,
obdrženého dne 18. 3. 2014 a společného jednání konaného dne 3. 4. 2014 na Obecním úřadu v
Přestavlkách u Čerčan posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
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(dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..zákon*).
návrh územního plánu Přestavlky u Čerčan. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se
sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 1 83/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon“). toto stanovisko: S návrhem
územního plánu Přestavlky u Cerčan, se souhlasí za splnění následující podmínky stanovené v souladu
s ustanovením § 77 zákona: Plocha lokality Z02 - bydlení venkovské bude zařazena do lokalit
podmíněně využitelných s podmínkou, že součástí dokumentace pro územní řízení, stavební povolení
nebo ohlášení stavby bude posouzeno umístění jednotlivých chráněných staveb ve vztahu k hygienickým
limitům hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací s ohledem na stávající navazující plochu výroby a skladování. Podmínka tohoto
stanoviska byla uložena pro lokalitu č. Z02 z důvodu možného negativního ovlivnění nové výstavby
rodinných domu z provozu navazující stávající plochy výroby a skladování. S ohledem na tuto skutečnost
KHS stanovila podmínku přípustného využití pro plochu Z02 v sídle Přestavlky u Čerčan.
Vyhodnocení: podmínka bude naplněna. V části c.2) vymezení zastavitelných ploch u plochy Z02 je
uvedena podmínka využití území: - v navazujícím řízení prokázat splnění hygienických limitů ve vztahu k
sousední stávající ploše výroby a skladování. Projektant může zvolit i jiné znění, které zajistí ochránění
plochy určené pro venkovské bydlení.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Benešov Stanovisko: Krajská
veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako dotčený orgán příslušný podle § 49
odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon), v platném znění, nemá k výše uvedenému
návrhu připomínky.
Vyhodnocení: vzato na vědomí, bez požadavků na úpravu návrhu územního plánu.
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha — Zbraslav Sdělujeme Vám, že z hlediska zájmů
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje nemáme k návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan
připomínek.
Vyhodnocení: vzato na vědomí, bez požadavků na úpravu návrhu územního plánu.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy Sdělení: Jako dotčený orgán státní správy
na úseku ochrany nerostného bohatství, ve smyslu § 15 zákona č. 44ĺ1988 Sb., horní zákon, v platném
znění, a § 13 zákona Č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném znění, sdělujeme: Do
katastrálního území obce nezasahují ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území ani dobývací
prostory. Z pohledu faktorů nepříznivě ovlivňujících inženýrsko - geologické poměry je na jihozápadě
území obce evidováno bodové poddolování č. 2323 po staré těžbě železných rud. Toto území je v
grafické části územního plánu vyznačeno. Je nutné akceptovat, že při realizaci stavby na poddolovaném
území je nutné zpracovat expertní báňský posudek a je doporučován postup podle ČSN 73 00 39
„Navrhování objektů na poddolovaném území“.
Vyhodnocení: do poddolovaného území se žádná stavební činnost nenavrhuje. Bez požadavků na
úpravu návrhu územního plánu
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Praha 1 Vyjádření: Z hlediska
působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené
územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Přestavlky u Čerčan se nenacházejí
výhradní ložiska nerostných surovin.
Vyhodnocení: vzato na vědomí, bez požadavků na úpravu návrhu územního plánu.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí Stanovisko: Městský úřad Benešov, odbor životního
prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle ustanovení § 61 a 66 zákona 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, se seznámil s Vámi předloženou dokumentaci ve věci :
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Návrh územního plánu Přestavlky u Čerčan. Podle jednotlivých zákonů v naší kompetenci uplatňujeme k
výše uvedenému návrhu dle
§ 50, odst.2, zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) následující soubor stanovisek: Stanovisko dle zákona č. 254/200 1 Sb., o vodách,
v platném znění: Nadále platí naše stanovisko č. j. MUBN/74721/20125/OOPLH:
Při řešení koncepce vodohospodářské infrastruktury bude postupováno dle § 4 zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v souladu s plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK). Pro lokality navrhované pro výstavbu bude vždy v regulativech
definován způsob zásobování vodou a odkanalizování. V zastavitelném území budou vymezeny plochy
pro vodohospodářskou infrastrukturu. Při plánování ploch pro výstavbu budou zohledněna ochranná
pásma vodních zdrojů. V případě výstavby na pozemcích v sousedství vodních toků bude postupováno
dle § 49 odst. 2 zákona č. 254/200 1 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Bez připomínek. Stanovisko
dle zákona č.289/1 995 Sb., o lesích v platném znění: 1) MěU Benešov, odbor ZP, jako orgán státní
správy lesů pro ORP Benešov je kompetentní uplatňovat stanovisko k územně plánovací dokumentaci,
pokud není příslušný kraj nebo mini sterstvo. 2) V případě, že návrh - dokumentace umisťuje rekreační a
sportovní stavby (právně nové plochy pro tyto účely) na pozemky dosud registrované - určené k plnění
funkci lesa (PUPFL) je k uplatnění stanoviska kompetentní krajský úřad, tj. příslušný orgán státní správy
lesů Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. V tomto územním
plánu jde o návrh ploch: - POl - Hořalka - plocha pro hromadnou rekreaci - na p.č. 924/1 v k.ú. Přestavlky
- Rekreační chaty na lesní půdě především lokalita „Borka“ - blíže nespecifikovaný rozsah ploch a
objektů - v dokumentaci blíže nevylišeno. Váš návrh se omezuje v této problematice pouze na lesní
pozemky pod chatami bez dalšího upřesnění rozsahu a řešení pozemků lesních kolem chat. 3) Návrh
dotčení PUPFL v kompetenci ORP Benešov - komunikace na stávajícím pozemku PUPFL p.č. 924/4 v
k.ú. Přestavlky u Čerčan S návrhem umístěni plochy pro komunikaci do UPD správní orgán souhlasí za
podmínek dodržení příslušných ustanovení lesního zákona. 4) Umístění nových ploch pro zástavbu do
50m od kraje lesa - několik návrhových ploch např. Z05, Z06. V případě dotčení pozemků do 50m od
PUPFL upozorňujeme na podmínku lesního zákona (znění § 14 odst. 2), kdy je pro umístění staveb do
50m od okraje lesa nutný souhlas orgánu státní správy lesů dle 48 odst. (2) písm. c) lesního zákona
(ORP Benešov). Souhlas lze udělit pouze za určitých podmínek (např. absolutní výšková bonita
stanoviště). Nedoporučujeme proto umisťovat plochy pro nové stavby blíže jak 50m od hranic stávajících
lesů (do tzv. ochranného pásma lesa). Nelze předjímat výsledky dalších řízení, udělení výjimky k
umístění stavby blíže jak 50m od hranic lesa nelze předem nárokovat. 5) Doporučujeme v ÚPD
registrovat a mapově evidovat stávající, popř. obnovované, nově navrhované místní a účelové
komunikace v nezastavěném území z hlediska přístupnosti zemědělských a lesních pozemků. 6)
Požadujeme umožnit mimo zastavěná území jednotlivých sídel případné změny využití zemědělských a
lesních pozemků (zalesňování zem. půd horších bonit, stavby vodních nádrží apod.) 7) Trváme na
zákazu trvalého zaplocování zemědělských a lesních pozemků v nezastavitelném území z vlastnických
důvodů omezující přístup do krajiny a průchodnost krajinou. Lesní pozemky je zakázáno dle lesního
zákona oplocovat z důvodu vlastnických nebo z důvodu omezení přístupu, průchodu přes lesní pozemky.
Ve výše uvedené věci žádáme tímto o poskytnutí kopie stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje,
pro další jednání. Stanovisko dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:
Z hlediska USES bez připomínek. U kategorie - Plochy zeleně - zeleň - zahrady a sady ZS doporučujeme
z podmíněně přípustného využití vypustit možnost zřizování zahrad v nezastavitelných plochách tj. i v
lokalitách, kde nej sou vymezené návrhem územního plánu. U kategorií - Plochy zemědělské - NZ a
Plochy smíšené nezastavitelného území - NS doporučujeme v limitech nepřípustného využití za slovo
„oplocení“ doplnit,, s výjimkou lesnických oplocenek pro zajištění nových výsadeb v rámci povoleného
zalesňování ZPF, oplocenek k zajištění nových výsadeb v rámci revitalizačních akcí (obnova a zřizování
zeleně remízů, biokoridorů a biocenter) a s výjimkou ohrazení pro pastvu hospodářských zvířat“. U
kategorie Plochy přírodní - NP v limitech nepřípustného využití doporučujeme slova „veškeré další
stavby“ rozšířit o formulaci „včetně staveb pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství‘.
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Stanovisko dle zák. č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění: Bez připomínek.
Stanovisko dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění: Bez připomínek.
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci OZP MěU Benešov bez připomínek.
Vyhodnocení požadavků: Vyhodnocení dle zákona č. 254/200 1 Sb., o vodách, v platném znění:
pořizovatel ústně požádal o změnu stanoviska tak, aby z něho bylo zřejmé, co vlastně dotčený orgán
požaduje. Zpracovatel, pořizovatel i určený zastupitel společně došli k závěru, že jsou všechny
požadavky již součástí návrhu územního plánu a proto není potřebné nic doplňovat. Dotčený orgán si
ověřil své dříve kladené požadavky a následně zrušil vydané stanovisko dne 18.7.2014, kde konstatuje,
že jsou splněny jím stanovené podmínky v textové i grafické části územního plánu. Vyhodnocení dle
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: vzato na vědomí. Vyhodnocení dle zákona
č.289/1995 Sb., o lesích v platném znění: Bod 1) se týká informace, kdo je příslušným orgánem — vzato
na vědomí (krajský úřad byl řádně obeslán). Bod 2) sdělení kompetencí ke stavbám - rekreační a
sportovní stavby — vzato na vědomí ( krajský úřad byl obeslán) vyhodnocení návrhu ploch: - první
odrážka — konstatování, o jakou plochu se jedná, bez uvedení podmínky - druhá odrážka —
konstatování k lokalitě Borka, bez požadavku na doplnění dokumentace. Sdělení, že dokumentace řeší
plochy pouze pod chatami, je uvedenou skutečností, protože územním plánem se nemění koncepce
rozvoje chatové zástavby. Nové objekty se zde nenavrhují a ani se neumožňuje jejích rozšiřování.
Zvolená koncepce reaguje a akceptuje požadavek vlastníka pozemku. Bod 3) udělen souhlas s
komunikací vedenou na stávajícím pozemku PUPFL p.č. 924/4 v k.ú. Přestavlky u Čerčan Bod 4)
Upozornění, že některé plochy leží do 50 m od PUPFL je vzato na vědomí. Závazná část územního
plánu navrhne pro tato území podmíněně přípustné využití tohoto znění: v části plochy, která se nachází
ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, stavebník prokáže v navazujícím řízení, že pro každou
jednotlivou stavbu zajistil splnění podmínek pro její umístění do ochranného pásma lesa. Bude povinností
žadatele o navazující řízení prokázat, že naplnil povinnost zapracovanou do výrokové části. Bod 5)
Doporučení bylo naplněno tím, že se v územním plánem řeší koncepce krajiny, která připouští v rámci
celého správního území realizovat komunikace místního významu tj. související dopravní infrastrukturu,
účelové komunikace, pěší a cyklo- stezky, hipostezky. Uzemní plán nemohl zohlednit pozemkové úpravy,
protože tyto na území obce neproběhly. Rovněž není však úkolem územního plánování provádět
registraci a evidenci stávající sítě. Návrh řešení vycházel z místních znalostí, požadavků na
obhospodaření pozemků. Z důvodu, že v obci je dostatečná kapacita cestní sítě, bylo vyhodnoceno, že
další vymezení nových cest není důvodné. Bod 6) Byl v závazné části zohledněn. V plochách
zemědělských — NZ, je v přípustném využití umožněna změna využití území na “plochy smíšené
nezastavěného území NS“ Bod 7) Trvání na zákazu trvalého zaplocování zemědělských a lesních
pozemků v nezastavitelném území z vlastnických důvodů omezující přístup do krajiny a průchodnost
krajinou bereme jako informaci, protože územní plán neřeší a nemůže řešit vlastnické vztahy v území.
Lesní pozemky je zakázáno dle lesního zákona oplocovat z důvodu vlastnických nebo z důvodu omezení
přístupu, průchodu přes lesní pozemky bereme rovněž jako informaci, která vyplývá z lesního zákona.
Pořizovatel, projektant a určený zastupitel vyhodnotili uplatněný požadavek a v rámci zákonných
možností se ukládá doplut text o podmíněně přípustné využití: - ohradníky a stavby pro pastevectví a
pod. (např. seníky, přístřešky pro letní pastvu dobytka apod.), oplocenky pro zajištění nových výsadeb v
rámci povoleného zalesňování ZPF, oplocenek k zajištění nových výsadeb v rámci revitalizačních akcí
(např. obnova a zřizování remízků, biokoridorů, biocenter a pod.), za splnění podmínky. že je zachována
průchodnost krajinou. Kopie stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje byla dotčenému orgánu
poskytnuta, podmínka se netýká tohoto vyhodnocení.. Vyhodnocení dle zákona 114/l 992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění: Z hlediska USES bez připomínek — vzato na vědomí. Plochy zeleně zeleň - zahrady a sady ZS doporučení bude akceptováno a z podmíněně přípustného využití vypuštěna
možnost zřizování zahrad v nezastavitelných plochách, tj. i v lokalitách, které nejsou vymezené návrhem
územního plánu. Doporučení bude akceptováno a podmínky pro Plochy zemědělské - NZ a Plochy
smíšené nezastavitelného území - NS budou upraveny. Stanovisko dle zák. č.334/1992 Sb., o ochraně
60
Odůvodnění Územního plánu Přestavlky u Čerčan

09/2018

ZPF, v platném znění: Bez připomínek. Stanovisko dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění: vzato na vědomí.
Krajský úřad Středočeského kraje, koordinované stanovisko ze dne 26. 3. 2014, čj. 047914/2014/KUSK,
zapsáno na obecním úřadě dne 7. 5. 2014 Koordinované stanovisko: Krajský úřad Středočeského kraje,
jako věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení 50 odst. 2, v
souladu s ust. 4 odst. 2 písm. b) a 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto koordinované stanovisko: k návrhu územního
plánu Přestavlky u Čerčan. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující: Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů Orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona Č. H
4/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že z hlediska kompetencí
svěřených našemu úřadu (tj. z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické
stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranných
pásem, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí)
nemá k předloženému návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan připomínky. Jako orgán ochrany
přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že v souladu s ust. §
45i odst. 1 citovaného zákona, vyloučil Krajský úřad významný vliv předložené koncepce samostatně i ve
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoli
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními, svým
stanoviskem č.j. 162072/2012/KUSK ze dne 29. 11. 2012. Stanovisko dle zákona č. 3 34/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního Fondu, ve znění pozdějších předpisů. Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu, příslušný dle ustanovení 17a odst. a) a 5 odst. 2 zákona č. 334/1 992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, uděluje: 1) souhlas s nezemědělským
využitím navrhovaných lokalit Z02 až Z09, Z41 o celkovém záboru 7,14 ha za účelem výstavby bydlení,
dále se zařazením lokalit ZlO a Zli pro výrobu a skladování o celkové výměře 1,91 ha, se zařazením
lokalit Z12, WD1.3, WD1.5, WD1.6, Z21, Z22, Z31 aZ32 za účelem vybudování technické a dopravní
infrastruktury, plochy veřejného prostranství a rekreační plochy o celkovém záboru 1,12 ha. 2) nesouhlas
na základě 4 a) a b) zákona se zařazením lokality Z0l o celkové rozloze 4,59 ha do územního plánu
Přestavlky u Čerčan. Z návrhu nevyplývá dostatečné odůvodnění potřeby této lokality, navíc by došlo k
porušení 4 písmena a) zákona co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu.
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném
znění. Z předloženého návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan vyplývá, že budou dotčeny pozemky
určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL).Dle předložené dokumentace půjde o odnětí za účelem
stavby objektů pro rekreaci, případně sportovní stavbu, proto je kompetentním orgánem Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen správní orgán), příslušný podle
47 odst. I písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném
znění (dále jen lesní zákon), kompetentní podle § 48a odst. 2 písm. a). Správní orgán souhlasí s
návrhem územního plánu Přestavlky u Čerčan, s odnětím pozemku Č. 924/1 a části pozemku č. 924/4 v
k. ú. Přestavlky u Cerčan za účelem zpevnění stávající cesty. Kompetentním orgánem státní správy lesů
k rozhodování o odnětí PUPFL do výměry lhaje podle 48 obecní úřad obce s rozšířenou púsobností, v
případě rozhodování o odnětí PUPFL ha a více je kompetentním orgánem krajský úřad. Dále správní
orgán upozorňuje na podmínku lesního zákona, § 14 odst. 2, kdy je pro umístění staveb do vzdálenosti
50 m od okraje lesa nutný souhlas orgán státní správy lesa dle 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona (
obecní úřad obce s rozšířenou působností). Souhlas lze udělit pouze za určitých podmínek (např.
absolutní výšková bonita stanoviště). Z tohoto pohledu je třeba zohlednit další případný rozvoj obce, aby
v budoucnu nevznikal problém dotčení pozemků PUPFL. Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší Orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší příslušný podle ust. 27 odst. 1 písm. e)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon), na základě ust. 11 odst. 2 písm. a) zákona
k předloženému návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan sděluje: Pokud bude do areálů/oblastí
začleněna výroba nebo zdroj s dopady na ovzduší, je provozovatel povinen dodržovat legislativu i v
oblasti ochrany ovzduší, např. požádat o příslušná povolení k umístění, stavbě, provozu nových zdrojů.
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Pokud bude uvažováno o výstavbě stacionárního zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona, je
kompetentní rozhodovat krajský úřad. U nevyjmenovaných stacionárních zdrojů je kompetentní
rozhodovat místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, dle * 11 odst. 3 zákona. Stanovisko
dle zákona č. 100/200 1 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, jako dotčený orgán
přís1ušný podle ust. § 20 písm. b) a 22 písm. e) zákona č. 100/200 1 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan upozorňuje, že
k návrhu zadání územního plánu uvedf následující odůvodnění svého stanoviska pod č.j.
162072/2012/KUSK ze dne 29. 11. 2012 vycházející mimo jiné z návrhu zadání: Citace stanoviska:
„Koncepce rozvoje obce nepředpokládá významné střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejného zdraví v daném území. Předložený návrh zadání územního plánu Přestavlky u Čerčan řeší
zejména rozvoj ploch bydlení, změnu využití rekreačních objektů pro bydlení, technickou infrastrukturu.
Dále návrh zadání navrhuje rozšíření plochy zemědělské výroby, která bude sloužit pro funkce, které jsou
zajišťovány v současné době mimo zemědělský areál. Tímto řešením se mimo jiné navrhuje vymístit
stávající zázemí areálu z centra obce (dílny pro opravu techniky apod.). Při splnění uvedených podmínek
v návrhu zadání územního plánu, že nedojde k navýšení stávající kapacity chovu a nedojde zde k
umístění záměrů, které podléhají posouzení podle cit. zákona, koncepci není nutné posuzovat z hlediska
vlivů na životní prostředí.“ K tomuto doplňujeme, že odůvodnění stanoviska je v návrhu územního plánu
převzato pouze z části a podmínka výše citovaná zde již není uvedena. Proto příslušný úřad požaduje
respektovat zadání a tuto podmínku a zapracovat ji do návrhu územního plánu. Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí
podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu územního plánu
Přestavlky u Čerčan připomínky. Odbor dopravy Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako
příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení
silnic II. a III. třídy podle ust. § 40 odst. 1, v souladu s 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. k předloženému návrhu územního plánu
Přestavlky u Čerčan, konstatuje, že ochranná pásma silnic jsou v koordinačním výkresu zakreslena v
rozporu s ust. § 30 zákona o pozemních komunikacích a požaduje uvedení do souladu se zákonem.
Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče,
není příslušný k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan. S
novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.. byla přijata novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 26 odst. 2c), 28 odst. 2c) a 29 odst. 2c) dána
příslušnost správního orgánu státní památkové péče jako dotčeného orgánu příslušného k uplatnění
stanoviska k územně plánovací dokumentaci obci s rozšířenou působností. Vyhodnocení požadavků:
Vyhodnocení dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů. uděluje souhlas s nezemědělským využitím navrhovaných lokalit Z02 až Z09, Z4 1 o celkovém
záboru 7,14 ha za účelem výstavby bydlení, dále se zařazením lokalit ZlO a Zli pro výrobu a skladování o
celkové výměře 1,91 ha, se zařazením lokalit Z12, WD1.3, WDi.5, WD1.6, Z21, Z22, Z31 a Z32 za
účelem vybudování technické a dopravní infrastruktury, plochy veřejného prostranství a rekreační plochy
o celkovém záboru 1,12 ha — vzato na vědomí. K vydanému nesouhlasu na základě 4 a) a b) zákona se
zařazením lokality ZO 1 o celkové rozloze 4,59 ha do územního plánu Přestavlky u Čerčan byl vznesen
požadavek na změnu stanoviska. Úprava dokumentace bude vycházet z výsledků nového posouzení.
Vyhodnocení dle zákona č. 289/1 995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném
znění. Souhlas s navrhovaným řešením - vzat na vědomí. Informace, kdo je správním úřadem ve věci
odnětí pozemku za účelem zpevnění stávající cesty a to s ohledem na rozsah celkového odnětí je vzata
na vědomí. Upozornění na podmínku lesního zákona, § 14 odst. 2, kdy je pro umístění staveb do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa nutný souhlas orgán státní správy lesa dle § 48 odst. 2 písm. c) lesního
zákona (obecní úřad obce s rozšířenou působností) a kdy lze souhlas udělit, je vzata na vědomí. S
ohledem na specifické podmínky ploch ležících v ochranném pásmu lesa, které mohou být pro
budoucího žadatele problémem, je stanoveno podmíněně přípustné využití ploch, citace: v části plochy,
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která se nachází ve vzdálenosti menší než 50 iii od okraje lesa, stavebník prokáže v navazujícím řízení,
že pro každou jednotlivou stavbu zajistil splnění podmínek pro její umístění do ochranného pásma lesa.
Vyhodnocení dle zákona č. 20 1/2012 Sb., o ochraně ovzduší: vzato na vědomí. (Poznámka
pořizovatele: Informace, že provozovatel je povinen dodržovat legislativu v oblasti ochrany ovzduší, např.
požádat o příslušná povolení k umístění, stavbě, provozu nových zdrojů. Pokud bude uvažováno o
výstavbě stacionárního zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona, je kompetentní rozhodovat krajský
úřad. U nevyjmenovaných stacionárních zdrojů je kompetentní rozhodovat místně příslušný obecní úřad
s rozšířenou působností, dle 11 odst. 3 zákona atd. bereme na vědomí jako bezpředmětnou a
nadbytečnou, nebot‘ všechny povinnosti vyplývající pro budoucího investora musí být řádně v rámci
navazujících řízení naplňovány.) Vyhodnocení dle zákona č. 100/200 1 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů : požadavek byl
shledán jako oprávněný, je uplatněn pokyn k zapracování do návrhu územního plánu. Do výroku bude
doplněno znění, které plně akceptuje podmínku dotčeného orgánu. V ploše Výroba a skladování —
zemědělská výroba — VZ bude doplněno v nepřípustném využití znění: navyšování kapacit chovu
hospodářských zvířat a zemědělských provozů nad rámec stanoveného PRO, a umísťování záměrů,
které podléhají posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení dle zákona č. 59/2006 Sb., o
prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, vzato na vědomí.
Vyhodnocení z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, - požadavek byl shledán jako oprávněný. Koordinační výkres bude opraven a ochranná pásma
silnic budou v koordinačním výkresu zakreslena v souladu s ust. 30 zákona o pozemních komunikacích.
Vyhodnocení z hlediska zákona č. 20/1 987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
— Informace vzata na vědomí. Příslušný správní orgán státní památkové péče k uplatnění stanoviska k
územně plánovací dokumentací, obec s rozšířenou působností byla řádně obeslaná. Veškeré zásahy do
výrokové části budou provedeny pouze v dohodě s určeným zastupitelem a to v době před zasláním
upravené dokumentace na krajský úřad k vydání stanoviska.

Vyhodnocení, jak byly zohledněny uplatněné připomínky.
Síslová Marie, Přestavlky u Čerčan doručeno na OU dne 23.4.2014 Oznámení a vyjádření k novému
návrhu územního plánu obce Přestavlky u Čerčan
a nesouhlas s vyjmutím
pozemku č. 513 z Intravilánu a zrušení cesty pod tímto pozemkem. Dále žádám o začlenění do nového
územnho plánu pozemek u hříště č.429/l,a č.430. Vážený starosto a zastupitelé obce. Po zjištění nového
návrhu změny územního plánu v naší obci na obecních stránkách musím vyjádřit nesouhlas se změnami,
které jsou navrženy. Zejména nesouhlasím s vyjmutím z intravilánu části pozemku č. 513 na vepří a už
vůbec nechápu nelogické zrušení cesty pod tímto pozemkem, kde tato cesta v současné podobě funguje
cca minimálně 40 let. V této cestě navíc vede vodovodní řád obce, který nechala obec před několika lety
vytyčit a zakreslit. Tuto komunikaci nový územní plán přesunul těsně nad garáže areálu Agra Přestavlky
což je zcela nelogické a neekonomické vzhledem k nákladům na budování komunikace a byl by
znemožněn přístup na pozemek č. 513. V současné době v naší rodině došlo k dohodě a rozdělení
spoluvlastnictví a musí dojít k zaměření a dělení některých pozemků a to vše musí proběhnout v souladu
se stavebním úřadem a územním plánem obce. Nový návrh územního plánu by nám vše znemožnil!!
Dále při pohledu na nový územní plán je do očí bijící a nelogické, že pozemek č. 513 není v územním
plánu ač je blíže vesnici a pozemek vedle je v územním plánu a byl ještě rozšířen až po bývalou skládku
což je dost daleko za zástavbou obce a neslučuje se s trendem zakulacování obce. Žádám o zachování
původně navržené cesty pod pozemkem č. 513 a začlenění celého pozemku č. 513 do nového územního
plánu obce. Odůvodnění mé žádosti: 1. Pozemek č.5 13 se zaměří, proběhne zde rozdělení na stavební
parcely a tím dojde k rozdělení spoluvlastnictví a možné zástavbě a rozvoji naší obce. 2. Zachováním
původní komunikace(cesty) může dojít k rozdělení pozemku č. 513 obec si tím zachová vybudovaný a
zakreslený vodovodní řád, ze kterého se může napojit na budoucí plánovanou zástavbu směrem na
Hořálku. Dále je možno tuto komunikaci využít na příjezd k vodárně a budoucí možné zástavbě nad
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Zížalovýmí, Kyselkovými a dále za nimi a napojit tuto komunikaci na silnici okolo domu pana Nádvorníka.
Pokud se tato cesta zlegalizuje umožní to občanům naší obce ji zcela využívat tak jak je tomu doposud.
Dále žádám o začlenění do nového územního plánu pozemek u hřiště č. 429/1 a č. 430. 1. Tento
pozemek je vedle pozemku, který jev územním plánu obce. Jeho lokalita a umístnění je od poloviny
hřiště k jeho konci ve směru na Čerčany aje před označením konce obce. Tento pozemek se rozdělí na 4
části a každý s pozemků bude mít vlastní příjezd z hlavní silnice na Čerčany a z cesty na Chlum a tím
nebrání k okamžité možné výstavbě. Proto žádám o začlenění celého tohoto pozemku nebo alespoň
spodní poloviny od hlavní silnice do nového územního plánu obce. Tímto žádám obecní zastupitelstvo o
písemné vyjádření mé žádosti a námitek a o přizvání k jednáním ohledně změn v novém územním plánu
obce. Předem děkuji za projednání a kladné vyřízení mé žádosti.
Vyhodnocení připomínek: připomínce se částečně vyhovuje. Pozemek 513 je v pokynech pro úpravu
územního plánu vymezen v souladu s územním rozsahem dle současně platného územního plánu obce.
Další rozšíření nebude akceptováno. Rovněž vznesené další požadavky na rozšíření zastavitelného
území v jiné části obce nebudou akceptovány. V současné době nelze řádně zdůvodnit rozšiřování
zastavitelného území. Veřejnost bude mít možnost se s upraveným návrhem seznámit v době konání
veřejného projednání a z tohoto důvodu není důvodné si samostatně zvát jednotlivé předkladatele
uplatněných připomínek.
Pavel Kučera, Teplýšovice doručeno na OU dne 23 .4.2014 Námitka ke změně územního plánu v obci
Přestavlky u Čerčan, konkrétně k pozemku č. 513 ajeho cesty. Vážení, vzhledem k probíhajícímu jednání
o změně UP v obci Přestavlky u Cerčan,j sem se tento pátek spolu s mou rodinou dozvěděl, že došlo k
vyjmutí našeho pozemku č. 513 z územního plánu a zároveň o přesunutí cesty, která k tomuto pozemku
vedla. Tímto dopisem bych vás chtěl požádat o přehodnocení vašeho návrhu a navrácení pozemku Č.
513 do územního plánu obce, stejně tak cesty, dle původního územního plánu (viz. Příloha č. 1) ato z
níže uvedených důvodu: 1. Tento pozemek jsem zdědil spolu s mou rodinou po zesnulé babičce Růženě
Kučerové a v rámci dědického řízení, které nyní probíhá, jsme se dohodli na rozparcelování. vybudování
nákladné příjezdové cesty a na následném budování na tomto pozemku. 2. Na tomto pozemku (Č. 513)
jsme v minulosti nemohli budovat, protože zde nebyl přístup z hlavní silnice. Tento problém řešili má
sestra a bratr s panem Krejcárkem na osobní schůzce, začátkem února 2014, kde jim bylo řečeno, že
máme vyčkat novému územnímu plánu a že „Francouz“ (nový investor) bude zřejmě budovat cestu ke
svému pozemku, který sousedí s naším a poté, co předá cestu obci, nevidí problém, abychom se na něj
napojili. 3. Nechápu, proč výše zmíněný „Francouz“, který plánuje v Přestavlkách budovat již více než 10
let, ale bohužel vše zůstává pouze u plánů, tak dostal do územního plánu obce další svůj pozemek, který
je daleko od centra pro budování a to na náš úkor (pozemku č. 513. který je téměř v obci). Osobně si
myslím, že „rodáci“ a trvale žijící občané Přestavlk by měli mít přednost před cizím investorem z Francie.
4. Pan Krejcárek údajně také na schůzce, která proběhla začátkem února 2014, řekl, že cílem obce je
tzv. „zakulacování“ tzn. do kruhu od centra obce. Pozemek, který vlastníme (č. 513) tento cíl splňuje,
avšak pozemek „Francouze,, nikoliv. Jeho pozemek, je mimo obec, cca 1 km směr Dubsko. 5. Dále pan
Krejcárek na schůzce uvedl, že žádné pozemky nebudou v novém územním plánu vyjmuty a vzhledem k
tomu, že jsme se o pozemku č. 513 ajeho rozparcelování, příjezdové cestě a budování na něm bavili, mi
přijde nefér, že o záměru vyjmout jej z územního plánu nic neřekl. 6. Dále cesta, která je zakreslená v
původním územním plánu, je již po dlouhou dobu (cca 40 let) využívána občany Přestavlk a myslím si, že
by po vybudování mohla sloužit občanům, kteří žijí v bytovce a domech, které jsou poblíž (Kyselka,
Novák, apod.), kteří v současné době využívají jinou, avšak velmi nevhodnou příjezdovou komunikaci.
Stejně tak byji mohla využívat obec, aby se dostala k vodárně. Zvýše uvedených důvodů vás žádám o
znovu začlenění pozemku Č. 513 a cesty, která pod ním byla zakreslena do územního plánu obce. Dále
bych vás chtěl požádat, zda by bylo možné začlenit do územního plánu obce pozemky u hřiště č. 429/1 a
č. 430. Tento pozemek bude rozdělen na 4 části a každá parcela má příjezdovou cestu, takže by po jeho
začlenění byla možná rychlá výstavba. Navíc tento pozemek splňuje tzv. zakulacování obce. které
zmiňoval pan Krejcárek. Chtěl bych vás požádat, abyste vzali v potaz mou námitku k novému územnímu
plánu a začlenili zpět pozemek č. 513. Zároveň vás žádám o vyjádření, co vás vedlo k vyjmutí pozemku
č. 513 ajeho cesty.
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Vyhodnocení písemnosti: Konstatujeme, že se nejedná o námitku, ale ve smyslu ustanovení 50 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů o připomínku.
Připomínce se částečně vyhovuje. Pozemek 513 bude v pokynech pro úpravu územního plánu navržen k
vymezení v souladu s územním rozsahem dle současně platného územního plánu obce. Bude prověřena
vhodnost umístění komunikace dle uplatněné připomínky a vypuštění komunikace vedené podél výrobní
plochy. Další body jsou navrhovatelem vedeny ve snaze upřednostnit svůj záměr před zájmem jiného
investora. Rovněž nelze vyhodnocovat odkazy kdo komu co řekl, a co jednotlivé účastníky jednání vedlo
k vyslovení výše uvedených závěrů. Posuzovat a upřednostňovat jeden záměr před záměrem druhého a
to bez znalostí všech souvislostí a s tím spojených navazujících problémů, nelze. V ploše Z01 již byly
vynaloženy finanční prostředky, povoleny řádně stavby a zahájeny práce dle stavebního povolení. V
případě vypuštění plochy by mohl být zvolen postup ve smyslu ustanovení 102 stavebního zákona.
Vznesené další požadavky na rozšíření zastavitelného území vjiné části obce, poz. par.č. 429/l a 430,
nebudou akceptovány. V současné době nelze řádně zdůvodnit další rozšiřování zastavitelného území. V
rámci pořizování územního plánu se veřejnost bude mít možnost s upraveným návrhem seznámit v době
konání veřejného projednání. V současné době se projednává nový územní plán a ten může být mimo
jiné řešen odlišně od současně platné dokumentace.
Ing. Libuše Kučerová, Teplýšovice doručeno na OU dne 23.4.20 14 Námitka ke změně územního plánu v
obci Přestavlky u Cerčan, konkrétně k pozemku č. 513 a jeho cesty. ‚ Vážení, vzhledem k probíhaj ícímu
jednání o změně UP v obci Přestavlky u Cerčan, jsem se tento pátek spolu s mou rodinou dozvěděl, že
došlo k vyjmutí našeho pozemku č. 513 z územního plánu a zároveň o přesunutí cesty, která k tomuto
pozemku vedla. Tímto dopisem bych vás chtěl požádat o přehodnocení vašeho návrhu a navrácení
pozemku č. 513 do územního plánu obce, stejně tak cesty, dle původního územního plánu (viz. Příloha č.
1) a to z níže uvedených důvodu: 1. Tento pozemek jsem zdědil spolu s mou rodinou po zesnulé babičce
Růženě Kučerové a v rámci dědického řízení, které nyní probíhá, jsme se dohodli na rozparcelování,
vybudování nákladné příjezdové cesty a na následném budování na tomto pozemku. 2. Na tomto
pozemku (č. 513) jsme v minulosti nemohli budovat, protože zde nebyl přístup z hlavní silnice. Tento
problém řešili má sestra a bratr s panem Krejcárkem na osobní schůzce, začátkem února 2014, kde jirn
bylo řečeno, že máme vyčkat novému územnímu plánu a že „Francouz“ (nový investor) bude zřejmě
budovat cestu ke svému pozemku, který sousedí s naším a poté, co předá cestu obci. nevidí problém,
abychom se na něj napojili. 3. Nechápu, proč výše zmíněný „Francouz“, který plánuje v Přestavlkách
budovat již více než 10 let, ale bohužel vše zůstává pouze u plánů, tak dostal do územního plánu obce
další svůj pozemek, který je daleko od centra pro budování a to na náš úkor (pozemku č. 513. který je
téměř v obci). Osobně si myslím, že „rodáci“ a trvale žijící občané Přestavlk by měli mít přednost před
cizím investorem z Francie. 4. Pan Krejcárek údajně také na schůzce, která proběhla začátkem února
2014, řekl, že cílem obce je tzv. „zakulacování“ tzn. do kruhu od centra obce. Pozemek, který vlastníme
(Č. 513) tento cíl splňuje, avšak pozemek „Francouze,, nikoliv. Jeho pozemek, je mimo obec, cca 1 km
směr Dubsko. 5. Dále pan Krejcárek na schůzce uvedl, že žádné pozemky nebudou v novém územním
plánu vyjmuty a vzhledem k tornu, že jsme se o pozemku č. 513 ajeho rozparcelování, příjezdové cestě a
budování na něm bavili, mi přijde nefér, že o záměru vyjmout jej z územního plánu nic neřekl. 6. Dále
cesta, která je zakreslená v původním územním plánu, je již po dlouhou dobu (cca 40 let) využívána
občany Přestavlk a myslím si, že by po vybudování mohla sloužit občanům, kteří žijí v bytovce a domech,
které jsou poblíž (Kyselka, Novák, apod.), kteří v současné době využívají jinou, avšak velmi nevhodnou
příjezdovou komunikaci. Stejně tak by ji mohla využívat obec, aby se dostala k vodárně. Zvýše
uvedených důvodů vás žádám o znovu začlenění pozemku č. 513 a cesty, která pod ním byla zakreslena
do územního plánu obce. Dále bych vás chtěl požádat. zda by bylo možné začlenit do územního plánu
obce pozemky u hřiště Č. 429/1 a č. 430. Tento pozemek bude rozdělen na 4 části a každá parcela má
příjezdovou cestu, takže by po jeho začlenění byla možná rychlá výstavba. Navíc tento pozemek splňuje
tzv. zakulacování obce. které zmiňoval pan Krejcárek. Chtěla bych vás požádat, abyste vzali v potaz mou
námitku k novému územnímu plánu. Dále bych vás chtěla požádat o osobní schůzku, na které bychom
mohli vše podrobněji probrat.
Vyhodnocení požadavků: viz výše, stejné znění připomínky, vyhodnoceno u Pavla Kučery, Teplýšovíce.
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Radek Kučera, Teplýšovice doručeno na OU dne 23.4.20 14 Vyjádření k Oznámení o vystavení návrhu
nového územního plánu obce Přestavlky a nesouhlas (námitka) s vyjmutím pozemku č.5 13 (Vepří) z
Intravilánu + žádost o začlenění do nového územního plánu obce o další naše pozemky. Vážený starosto
a zastupitelé obce. K zklamání mému a naší rodiny, jsme tento pátek zjistili na stránkách obce vyjmutí
části našeho pozemku č. 513 z Inravilánu. Dále došlo k vyjmutí logické cesty pod pozemkem č. 513
ajejímu nelogickému a neúčelnému zakreslení níže k hranici bývalého zemědělského družstva. 1) Tímto
vás prosím a žádám o přehodnocení tohoto návrhu a navrácení pozemku č. 513 do územního plánu
obce, včetně cesty, dle původního územního plánu (i když ho máte, dal jsem vám ho ofocený do přílohy).
K této žádosti mne vedou následující důvody: A. Po zesnulé babičce Růženě Kučerové jsme se v rámci
dědického řízení dohodli na rozdělení tohoto pozemku, jeho rozparcelování, vybudováií nákladné
příjezdové cesty a následném budování. Z tohoto našeho plánu by profitovala také obec, která se díky
nové výstavbě může rozrůstat, atd. B. Cesta ( pásovka) v původním územním plánuje dlouhodobě, skoro
40 let využívaná občany Přestavlk, družstva, atd. Tato cesta po našem vybudování by také mohla sloužit
dalším občanům obce (bytovkám, p. Novák, pan Kyselka, atd.),kteří nyní využívají nevhodnou
komunikaci. V této původní cestě vede voda obce a i obec by měla mít zájem tuto cestu ponechat tak jak
byla v původním plánu. Obec se v budoucnu přes tuto cestu může dostat k vodárně atd. Naproti tomu
cesta navržená v novém územním plánu je nelogická a nesplní nic z toho, co splňovala a v budoucnu
může splňovat původní cesta (pásovka), jak bylo uvedeno výše. Nemohou jí využít ostatní občané
(bytovky, atd.). Mimo to je logické, že původní cesta by v případě budoucí výstavby sloužila majitelům
parcel na pozemku č. 513 a majitelům pozemkům pod touto cestou. Nově navržená nelogická cesta by
sloužila jen pozemkům nad cestou ‚ nebyla by mezi pozemky. Mimo to ekonomicky je levnější budovat
cestu v původním plánu, protože se na jejím budování mohou podílet majitelé pozemků nad ní apod ní.
Nově navržená cesta je neekonomická, protože by se na ní mohli podílet jen pozemky nad ní. C. Nemohli
jsme v minulosti na pozemku č. 513 budovat, protože k němu nebyl přístup z hlavní silnice, což je ale v
novém územním plánu možné. U silnice je trafo stanice pro solární elektrárnu a nebylo možné se přes ní
dostat na náš pozemek, což nám v minulosti bránilo v možném budování. D. Francouz: nový investor,
který plánuje v Přestavlkách budovat již skoro 10 let a nic doposud neproběhlo. Podrobnosti znáte.
Nechápeme, proč když tento cizí investor doposud nic nevybudoval, dostal v návrhu nového novém
územního plánu navíc další velké území daleko od centra obce pro budování, na náš úkor (pozemku v
obci). Na úkor vlastníků pozemku č. 513 (mnoha místních občanů ajejich rodin nebo rodáků). Mysleli
jsme si, že jsme vás volili pro lepší život především našich občanů. Proto se jen těžko chápe, proč z
nového územního plánu bude profitovat investor z Francie, na úkor našich občanů. F. „ Zakulacování,, trendem mnoha obcí a v souladu se zákonným doporučením je rozšiřování výstavby logického
charakteru - do kruhu od centra obce. Náš pozemek č. 513 to splňuje, ale pozemek Francouze ne (je
úplně mimo obec - 1 km směrem na Dubsko). Je to podivné a když se kdokoliv zadívá na nový územní
plán, tak je to opravdu nelogické. 2) S ohledem na již zmíněné důvody vás žádáme prosíme o začlenění
do územního plánu obce celý pozemek č. 513 s původně zakreslenou cestou. 3) Pozemek u hřiště
č.429/1 a č. 430. Zádárne o začlenění tohoto pozemku do územního plánu obce. Pozemek bude
rozdělen na 4 části a každá parcela příjezdovou cestu. Takže po jeho začlenění je možná rychlá
výstavba (v porovnání s jinými lokalitami, které jste navrhli do územního plánu obce). Tento pozemek je
blízko centra obce a splňuje trend budování “do kruhu‘. Zádáme a prosíme o rychlé vyřešení našich
námitek k novému územnímu plánu obce a našich nových požadavků. Dále žádáme o termín co
nejrychlejší osobní schůzky na toto téma v souvislosti s novým územním plánem. Do kdy plánuje obec
uzavřít nový územní plán? V první polovině února 2014 proběhla má a mé sestry Libiše Kučerové osobní
schůzka s panem Z. Krejcárkem, kde jsme mu náš záměr s pozemkem č. 513 prezentovali v duchu, který
jsem popsal. Pan Z. Krejcárek si nás vyslechl a my žili dle jeho komunikace v domnění, že není nikde
žádný problém a nebudou zásadní zrněny. O to více jsem zklamaný nad novým návrhem a nad tím, že
nás o tom nikdo neinformoval a museli jsme si to najít sami na stránkách Přestavlk, což se naštěstí stalo.
Je třeba si připomenout, že naši předkové udělali mnoho pro rozvoj obce, aniž by z toho profitovali. Naše
rodiny chtějí nadále kladně vycházet s obcí a věříme, že tornu tak bude i ze strany obce. Za podmínky,
kdy bude obec akceptovat naši námitku a žádost (uvedené body 1, 2 a 3), tak si myslím (v případě
souhlasu ostatních vlastníků), že můžeme obci zatím pomoci v následujícím: A. Darovat obci náš
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pozemek č.76 (100 m2), chodník. B. Nedělá problém nového protažení vodovodního potrubí přes náš
pozemek k Francouzovi a dalším... C. Ve spolupráci využít původní cestu (z které by se vybudovala
silnice) k používání bytovek, p. Nováka, p. Kyselky, OU Přestavlky k vodárně a dalších. Přineslo by to
také velký užitek pro obec (požární a bezpečnostní). D. atd. Věříme, že došlo k nedorozumění, že se nad
vším znovu zamyslíte po uvedení našich důvodů a vysvětlení. Doufáme ‚ že nám vyjdete vstříc a že
dojde ke kladnému vyřešení této námitky a žádosti. Pokud budete akceptovat co žádáme, tak to bude
také ku prospěchu občanů Přestavlk. obce, atd.
Vyhodnocení požadavků: viz výše, stejné znění připomínky vyhodnoceno u Pavla Kučery, Teplýšovice.
Martin Kučera, ‚Přestavlky u Čerčan doručeno na OU dne 28.4.2014 Námitka proti Návrhu na změnu
územního plánu obce Přestavlky u Cerčan Vážený pane starosto a zastupitelé, po shlédnutí nového
návrhu na změnu územního plánu obce Přestavlky u Cerčan (dále jen UP) jsem zjistil, že z nového UP
byl vyjmut z intravilánu obce pozemek č. 513 jehož jsem spolumajitelem. Dále došlo ke vyjmutí
plánované komunikace mezi pozemky č. 513 ač. 513/1, která by v budoucnu zajišt‘ovala přístup k mým
pozemkům. Zádárn Vás tímto o přehodnocení nového UP a začlenění celého pozemku č. 513 do
intravilánu obce. Důvody: Zcela nelogické vyjmutí pozemku č . 513, který přímo navazuje na stávající
zástavbu obce a umožňující tzv. zakulacování zastavěného území. Oproti tornu vložení do UP rozsáhlý
komplex pozemků zahraničního majitele, který sahá daleko (až 1 km) za současné zastavěné území
směrem na Dubsko. V rámci dědického řízení došlo k rozdělení tohoto pozemku na jednotlivé majitele
aje zde vůle budovat příjezdovou komunikaci a zahájit výstavbu. V současné polní cestě, která vede mezi
pozemky č. 513 ač. 513/1 je položen obecní vodovodní řád, tudíž je logické plánovanou komunikaci
budovat zde a ne o cca 5 Om níž jak je navrženo v novém UP. Komunikace vedená mezi pozemky č.5
13 a č.5 13/1 by pomohla vyřešit problémový příjezd k bytovce, okolním domům a k obecnímu vodojemu,
což nově plánovaná komunikace neumožňuj e. Závěr: Pevně věřím, že dojde ke kladnému vyřízení mé
žádosti a žádám tímto zastupitelstvo o přizvání mé osoby k jednání o konečné podobě územního plánu
obce Přestavlky u Cerčan. Vyhodnocení požadavků: Plocha části pozemku bude prověřena k zařazení
do územního plánu v rozsahu dle současně platného územního plánu. Richard Beneš, Praha doručeno
na OU dne 34.4.2014 Námitka proti návrhu územního plánu obce Přestavlky u Cerčan podle 52 odst. 2
zákona 183/2006 Sb. Identifikační údaje: Richard Beneš Za poštou 1063/12 100 00 Praha 10 námitka se
týká lokality: Přestavlky u Cerčan; lokalita Dubsko (Z41) katastrální území: Přestavlky u Cerčan (okres
Benešov); 735191 parcelní číslo: 1000 text námitky: Podávám námitku proti návrhu územního plánu obce
Přestavlky u Cerčan. V souladu s Usnesením Zastupitelstva obce Přestavlky u Cerčan Č. 1/2012 ze dne
15. 10. 2012 o záměrech, které byly uplatněny podle 46 odst. 3 stavebního zákona, žádám o vymezení,
respektive rozšíření zastavitelné plochy pro umístění Rodinné ekofarmy na vlastním pozemku, a to v
lokalitě Dubsko (Z4 1). Pro zamýšlenou podobu zemědělské usedlosti, která byla členům Zastupitelstva
obce představena dne 1. října 2012, respektive dne 19. prosince 2013 je potřeba vymezit takovou
funkční plochu, která umožní výstavbu objektu pro podnikání v oblasti zemědělství s možností rodinného
bydlení vlastníka dle podkladové studie připomínky k návrhu zadání UP obce. Na základě výše
uvedeného žádám o upravení (rozšíření) plochy smíšené obytné - venkovské /SV/ v lokalitě Z41 na
výměru 4 580 m2 (viz přílohy námitky). charakteristika: plocha pro konkrétní záměr - ekofarmu podmínky
využití území: v části plochy, která se nachází ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa (ochranné
pásmo) stavebník prokáže v navazujícím řízení, že pro každou jednotlivou stavbu zajistil splnění
podmínek pro jejich umístění do ochranného pásma lesa, nové stavby musí mít vyřešeno zásobování
pitnou vodou a nezávadnou likvidaci splaškových odpadních vod podle platných předpisů; prokázání, že
zřizováním nových studní ujednotlivých nemovitostí nedojde k ovlivnění domovních studní v
bezprostředním okolí (hydrologický průzkum). Dále je žádáno o vymezení funkční plochy zeleň - zahrady
a sady IZSI o celkové výměře 4 273 m2; plocha je navržena v těsné návaznosti na zastavitelnou plochu
smíšenou obytnou - venkovskou /5V! (Z41), a to z důvodu vytvoření předělu mezi objektem Rodinné
ekofarmy a plochou zemědělskou ĺNZ/. podmínky pro využití ploch ajejich prostorové uspořádání: Proti
územním plánem navrženým podmínkám pro využití ploch ajejich prostorovému uspořádání nemáme
žádné námitky ani připomínky. odůvodnění uplatněné námitky: Zastupitelstvo obce Přestavlky u Cerčan
rozhodlo, podle 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, o pořízení územního plánu. Následně
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Zastupitelstvo obce Přestavlky u Cerčan rozhodlo usnesením č. 1/2012 ze dne 15. října 2012 o
záměrech, které byly uplatněny podle 46 odst. 3 stavebního zákona. Na základě komplexního posouzení
rozhodlo o dalších plochách, které budou prověřovány v rámci pořizování nového územního plánu.
Usnesením Č. 1/2012 ze dne 15. říj na 2012 bylo rozhodnuto o prověření možnosti vymezení
zastavitelné plochy, která umožní výstavbu objektu Rodinné ekofarmy Dubsko, který bude sloužit pro
podnikání v oblasti zemědělství s možností rodinného bydlení vlastníka.Záměr vlastníka, respektive
návrh na využití pozemku p.č. 1000 v katastrálním území 735191 Přestavlky u Čerčan byl Zastupitelstvu
obce opětovně prezentován dne 19. prosince 2013. Zastupitelé obce neměli námitek proti navrženému
způsobu využití území, respektive proti vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné - venkovské /5V! ‚
v lokalitě Z41 o výměře nejméně 4000m2. příloha č. 1: grafická část námitky ‚ příloha č. 2: podkladová
studie připomínky k návrhu zadání UP obce - výkres B. 1. příloha Č. 3: potvrzení o jednání zastupitelstva
dne 19. prosince 2013
Vyhodnocení požadavků: Ve smyslu ustanovení 50 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu se nejedná o uplatnění námitek, ale o uplatnění připomínek. Připomínce se vyhovuje. Na
základě posouzení se doporučuje již akceptovat názor zastupitelstva obce, kdy toto bylo na svém
zasedání samostatně seznámeno s podkladovou studií, a to v době kdy předkladatel osobně vysvětlil cíl
a účel svého podnikatelského záměru. Protože nebyl shledán rozpor s zájmy chráněnými zvláštními
právními předpisy, dává se tímto pokyn k prověření možnosti rozšíření zastavitelného plochy dle návrhu
navrhovatele a k prověření doplnění podmínek pro využití plochy tak, aby žadatel o navazující řízení byl
povinen vhodnost zástavby řádně prokázat, např. doplněním podmíněně přípustného, protože se jedná o
plochu ležící v atraktivním krajinném prostředí. S ohledem na pokyn k rozšíření plochy Z41 budou
doplněny podmínky využití plochy v dohodě se zpracovatelku „Hodnocení vlivu další zástavby v lokalitě
Dubsko. obec Přestavlky na krajinný ráz a návrhu na vymezení krajinného místa Dubsko“. Jedná se
například o prověření možnosti změny výškové hladiny zástavby nebo změny % zastavění, případně
stanovení dalších podmínek tak, aby se zamezilo nevhodných zásahům do krajiny. Požadavky uplatněné
touto zpracovatelkou v průběhu konzultací musí být úpravou dokumentace akceptovány.
Mgr. Magda Zacharieva, Přestavlky u Čerčan doručeno na OU dne 5.5.2014 Připomínka k návrhu UP
Přestavlky u Cerčan - variantní Dne 19.03.2014 byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu
Přestavlky u Cerčan. veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Přestavlky u
Cerčan, jehož pořizovatelem je v souladu s ustanovením 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební
zákon“Obecní úřad Přestavlky u Cerčan. Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení oznámení formou veřejné
vyhlášky o vystavení návrhu UP Přestavlky u Cerčan, tedy do 05.05.2014 podávám k vystavenému
návrhu územního plánu, jeho textové i grafické části a k jeho odůvodnění (textové i grafické části) tuto
níže odůvodněnou připomínku, současně navrhuji reseni. Připomínka: K návrhu územního plánu
Přestavlky u Cerčan ve stanovené lhůtě vznáším variantně připomínku s požadavkem za 1. zařazení
stavby obecního vodovodu Borka jihovýchod aj eho výhledové připojení na obecní vodovod Přestavlky u
Cerčan, nebo variantně za 2. napojení jihovýchodní části lokality Borka na obecní vodovod Přestavlky u
Čerčan, do návrhu územního plánu Přestavlky u Cerčan a žádám projednání této připomínky v řádném
připomínkovém řízení. Odůvodnění: Z důvodu velmi nestabilní situace v zásobování pitnou vodou z
vlastních zdrojů - domovních studen ujednotlivých nemovitostí, resp. staveb, umístěných na pozemcích,
jichž jsou součástí, v lokalitě Borka jsem nucena podat připomínky k návrhu územního plánu, který tuto
situaci dostatečně nevyhodnocuje. V lokalitě, která je navržena jako smíšená obytná - rekreační plocha je
sice zásobování rodinných domů řešeno v souladu se zákonem, tedy vlastními zdroji, v období od dubna
do října však počet obyvatel rekreačních objektů výrazně převyšuje počet stálých obyvatel a dochází k
výrazným výkyvům v zásobování pitnou vodou z podzemních zdrojů, v období hydrogeologického sucha
pak dochází kjejich vysychání. Současně je v rozporu se zákonem o vodách pitná voda z podzemních
zdrojů užívána na jiné, než zákonem předvídané účely, zejména zálivku zahrad a napouštění bazénů.
Vzhledem k tornu, že obec neprovozuje v této lokalitě vodovod, nemůže ani z tohoto titulu takové jednání
omezit. V případě, kdy by byl vybudován obecní vodovod Borka jihovýchod, by došlo k výraznému
zkvalitnění života v lokalitě, protože sezónní výkyvy v odběru podzemních vod by byly lépe pokryty při
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využití všech možností, který obecní vodovod nabízí, zejména pak jeho akumulační funkce. Výhledově
by bylo možné tento vodovod propojit s obecním vodovodem Přestavlky u Cerčan. V takovém případě by
bylo možné reagovat vždy na okamžitou situaci výběrem vodního zdroje a zajistit lokalitě spolehlivé
zásobování pitnou vodou nepřetržitě.Vodovod by byl navržen jako spádový, s hlubokým vrtem na z
hydrogeologického hlediska vhodném pozemku (předběžně v návrhu změn označen jako Z3 3, přesné
umístění podle hydrogeologických podmínek místa), přičemž zařazení takové parcely vzniklé oddělením
a v nezbytném rozsahu vyňaté ze zemědělského půdního fondu, jako veřejně prospěšné stavby
technické infrastruktury (označeno jako VT5), stejně jako u vodovodního řadu mimo veřejné komunikace
(označeno jako VT6), se jeví jako vhodné z důvodu prokázání veřejného zájmu v případě vyvlastnění.
Nejvhodnější by v takové souvislosti byl pozemek ve vlastnictví obce, ale lze uvažovat i o tom, že by bylo
zahájeno jednání o odkoupení oddělené části pozemku (pro dané účely max. o výměře 400 rn2), v
případě neshody lze vyvlastnit ve veřejném zájmu, takové řízení je vedeno úřadem obce s rozšířenou
působností, zde Městským úřadem Benešov. Je rovněž možné uvažovat o tom, že by k části pozemku
bylo sjednáno právo stavby ve prospěch obce (bezúplatně nebo za sjednaný stavební plat). K vedení,
provozování a údržbě vodovodního řadu včetně obslužných zařízení je třeba sjednat ve prospěch obce
služebnosti inženýrské sítě. Předběžně lze uvažovat o vybudování hlubokého vrtu (odhadem cca 60 m),
dostatečně širokého (vnitřní pažení nejméně 150 mm), ze kterého by byla voda čerpána do místního
vodojemu o objemu cca 10- 20 m2 (cca 1-2 denní zásoba pro 100 obyvatel při spotřebě 100
l/osobu/den), dále výtlačného řadu, malé úpravny vody a vodovodního řadu. Rozvody by byly položeny v
hloubce cca 1,2 rn, přičemž pod veřejnými komunikacemi se dá předpokládat jejich budování protlakem v
kombinaci s kopáním. V částech, kde by rozvody vodovodního řadu (až po přípojky) byly budovány mimo
veřejné komunikace, by byly zařazeny do územního plánu jako veřejně prospěšná stavba (označeno jako
VT6). Předpokládané dílo by bylo veřejnou zakázkou malého rozsahu, vzhledem k finanční náročnosti s
nutným předpokladem finanční, materiální i nemateriální spoluúčasti uživatelů na jeho vybudování (lze
zajistit smlouvami o smlouvách budoucích darovacích, bezúplatným zhotovením některých stavebních
prací uživateli apod.). Jako druhá varianta se pak jeví možnost přímého napojení jihovýchodní části
lokality Borka jihovýchod na obecní vodovod Přestavlky u Cerčan, v takovém případě je požadováno do
návrhu územního plánu zanést tuto skutečnost do textové části i grafické části návrhu a odůvodnění
územního plánu Přestavlky u Cerčan, zejména zakreslení vodovodního řadu (označeno jako VT5).
Varianta 1 - Navrhované změny návrhu územního plánu Přestavlky u Cerčan: 1. Uzemní plán Přestavlky
u Cerčan K části I. Obsah územního plánu, k části 1.1 Textová část územního plánu strana 9 (c.2
vymezení zastavitelných ploch) lokalita Borka Z3 1 doplnit za stávající text: „po vybudování obecního
vodovodu Borka jihovýchod se na něj jednotlivé nemovitosti napojí“ Z32 doplnit za stávající text:,,po
vybudování obecního vodovodu Borka jihovýchod se na něj jednotlivé nemovitosti napojí“ doplnit další
zastavitelnou plochu Z33 Borka, technická infrastruktura - TI charakteristika: plocha pro umístění
hlubokého vrtu, vodojemu, obslužného zařízení, výtlačného řadu, drobné úpravny vody a nezbytné
obslužné komunikace obecního vodovodu Borka jihovýchod + vodovodní řad až po jednotlivé přípojky)
veřejně prospěšná stavba: VT5, VT6 strana 1 1 (d.2 koncepce technické infrastruktury), vodní
hospodářství zásobování pitnou vodou ‚ doplnit za stávající text: návrh pro lokalitu Borka: obecní
vodovod Borka jihovýchod určený pro jihovýchodní část lokality - plochy smíšené obytné - rekreační SR,
sestávající ze zdroje v podobě hlubokého vrtu, vodojemu, obslužného zařízení, výtlačného řadu, drobné
úpravny vody a nezbytné obslužné komunikace, tj. související dopravní infrastruktury (Z33, veřejně
prospěšná stavba VT5), umístění na východním okraji sídla, včetně ochranného pásma PHO 1,
vodovodní řady budou navrženy v trasách místních komunikací, úseky mimo veřejné komunikace jsou
vymezeny jako veřejně prospěšné stavby (VT6) po vybudování obecního vodovodu Borka jihovýchod v
lokalitě Borka jihovýchodní část (plochy smíšené obytné - rekreační SR) vzniká povinnost napojení
nemovitosti na tuto sít‘ po svém vybudování bude obecní vodovod Borka jihovýchod výhledově připojen k
obecnímu vodovodu Přestavlky u Cerčan strana 26 (g. 1 veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření, pro které lze vyvlastnit) doplnit tabulku ľVT5 TI obecní místní veřejný vodovod Z33 [VT6 TI
vodovodní řad mimo veřejné komunikace 2. Odůvodnění územního plánu K části II. Odůvodnění
územního plánu Přestavlky u Cerčan K části 11.1 Textová část odůvodnění územního plánu na straně 10
Zábory zemědělského půdního fondu doplnit tabulku 33 TI H. 5 27.01 100,0 0,04 ha 0,04 ha opravit
úhrnem ÚHRNEM 15,94 ha opravit rozdělení záborů podle třídy ochrany ZPF I. II. III. IV. V. 0 O 0,79 ha
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1,21 ha 5,02 ha O 4,9% 7,6% 31,5% 7,77 ha 0,35 ha 48,7 % 7,3 % strana 15 (f.1 výsledek přezkoumání
návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem) bod (30) úroveň technické infrastruktury: doplnit za stávající text „vybudování obecního vodovodu
Borka jihovýchod v lokalitě Borka a jeho výhledové připojení k obecnímu vodovodu Přestavlky u Cerčan;“
strana 16 (f.2 výsledek přezkoumání souladu návrhu s UPD vydanou krajem) bod (07) v písm. a) za
stávající text doplňuje: „a obecního vodovodu Borka jihovýchod v lokalitě Borka ajeho výhledové připojení
k obecnímu vodovodu Přestavlky u Cerčan;“ strana 29 (Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch)
lokalita Borka navržený způsob využití: technická infrastruktura — TI, rozloha: 0,04 ha, charakteristika:
plocha pro umístění obecního vodovodu Borka jihovýchod + komunikace VPS: VT5 zdůvodnění zařazení
do zastavitelných ploch: umístění obecního vodovodu Borka jihovýchod je dáno technickými požadavky
spádového vodovodu strana 31 (technická infrastruktura) zásobování pitnou vodou Na konci prvního
odstavce doplnit: v lokalitě Borka je navrženo umístění obecního vodovodu Borka jihovýchod, po jehož
vybudování bude povinnost v jihovýchodní části (plochy smíšené obytné - rekreační SR) na něj napojit
nemovitosti, s výhledovým připojením k obecnímu vodovodu Přestavlky u Čerčan. K části 1.2 Grafická
část územního plánu K I.2a výkres základního členění území, měřítko 1:5.000, zakreslit zastavitelnou
plochu Z33 K 1.2. b.1 hlavní výkres, měřítko 1:5000, zakreslit zastavitelnou plochu Z33 (místo plochy NZ)
K1 .2. b. 2 koncepce technické infrastruktury, měřítko 1:5.000 - zakreslit zastavitelnou plochu Z33 a na ní
vodní zdroj, vodojem a zakreslit předpokládaný vodovodní řad obecního vodovodu Borka jihovýchod K
1.2. c výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, měřítko 1:5.000 - zakreslit zastavitelnou
plochu Z33, označit umístění obecního vodovodu Borka jihovýchod jako VT5 a souvisejícího
vodovodního řadu mimo veřejné komunikace jako VT6 K části 11.2 Graťická část odůvodnění územního
plánu Kil. 2. a koordinační výkres, měřítko 1:5.000, zakreslit zastavitelnou plochu Z33 II. 2. b širší vztahy,
měřítko 1:125.000, bez připomínek II. 2. c předpokládané zábory půdního fondu, měřítko 1:5.000
zakreslit zábor Z33 v III. třídě (BPEJ 52 701) Varianta 2 - Navrhované změny návrhu územního plánu
Přestavlky u Cerčan: 1. Uzemní plán Přestavlky u Cerčan K části I. Obsah územního plánu, k části 1.1
Textová část územního plánu, strana 11 (d.2 koncepce technické infrastruktury) ‚ vodní hospodářství,
zásobování pitnou vodou doplnit za stávající text: - návrh pro lokalitu Borka: přímé napojení jihovýchodní
část lokality - plochy smíšené obytné - rekreační SR na obecní vodovod Přestavlky u Cerčan, vodovodní
řady budou navrženy v trasách místních komunikací, úseky mimo veřejné komunikace jsou vymezeny
jako veřejně prospěšné stavby (VT5) - po vybudování přípojky obecního vodovodu Přestavlky u Cerčan v
lokalitě Borka jihovýchodní část (plochy smíšené obytné - rekreační SR) vzniká povinnost napojení
nemovitostí na tuto sít‘ strana 26 (g. 1 veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které
lze vyvlastnit) doplnit tabulku fVT5 TI vodovodní řad mimo veřejné komunikace 2. Odůvodnění územního
plánu K Části II. Odůvodnění územního plánu Přestavlky u Cerčan ‚ k části 11.1 Textová část
odůvodnění územního plánu, strana 15 (f. 1 výsledek přezkoumání návrhu územního plánu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem) ‚bod (30) úroveň technické
infrastruktury: doplnit za stávající text „napojení jihovýchodní část lokality Borka - plochy smíšené obytné
- rekreační SR na obecní vodovod Přestavlky u Cerčan;“ strana 16 (f.2 výsledek přezkoumání souladu
návrhu s UPD vydanou krajem) bod (07) v písm. a) za stávající text doplňuje: „a napojení jihovýchodní
část lokality Borka - plochy smíšené obytné - rekreační SR na obecní vodovod Přestavlky u Cerčan;“
strana 31 (technická infrastruktura) zásobování pitnou vodou. Na konci prvního odstavce doplnit: v
lokalitě Borka je navrženo napojení nemovitostí v jihovýchodní části (plochy smíšené obytné - rekreační
SR) k obecnímu vodovodu Přestavlky u Cerčan. K části 1.2 Grafkká část územního plánu K I.2a výkres
základního členění území, měřítko 1:5.000 bez připomínek. K 1.2. b.l hlavní výkres, měřítko 1:5000, bez
připomínek.K 1 .2.b.2 koncepce technické infrastruktury, měřítko 1:5.000, zakreslit předpokládaný
vodovodní řad obecního vodovodu Přestavlky u Cerčan směrem do lokality Borka jihovýchodní část. K
1.2. c výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, měřítko 1:5.000, označit vodovodní řad
obecního vodovodu Přestavlky u Čerčan směrem do lokality Borka jihovýchodní část mimo veřejné
komunikace jako VT5 K části II. 2 Grafická část odůvodnění územního plánu Kil. 2. a koordinační výkres,
měřítko 1:5.000 bez připomínek, II. 2. b širší vztahy, měřítko 1:125.000, bez připomínek, II. 2. c
předpokládané zábory půdního fondu, měřítko 1:5.000 bez připomínek
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Vyhodnocení: připomínkám nebude vyhověno. Uzemní plán Přestavlky u Čerčan nepracuje s variantním
řešením, protože toto nebylo ve schváleném zadání uloženo k prověřování. Požadavek na projednání
připomínky v „řádném připomínkovém řízení“ je zde popsán nesrozumitelně. Je povinností každou
připomínku uplatněnou v průběhu procesu pořizování řádně vyhodnotit. V rámci veřejného projednání má
předkladatel možnost se s navrhovaným řešením seznámit.V tomto případě závazně stanovovat přesné
umístění nového vodního zdroje v okamžiku, kdy jeho umístění není řádně prověřeno hydrogeologickým
průzkumem, je nevhodné řešení a proto nebude akceptováno jako pokyn k úpravě dokumentace.
Vymezovat plochu pro vodní zdroj včetně tras pro vedení vodovodního řadu jako plochu pro umístění
veřejně prospěšných staveb bez např. prověření podrobnější dokumentací, tj. např. minimálně územní
studií, bylo vyhodnoceno jako neakceptovatelný návrh, přestože se navrhovatelce toto řešení jeví
vhodné. Stávající vodní zdroje jsou ochráněny dostatečným způsobem a to zvolením podmíněně
přípustného využití vztahující se k nově vymezeným plochám, případně k novým objektům ležícím v
zastavěném území. Stanovovat režím hospodaření s vodou ‚ tj. se má voda využívat, zda k zalévání
nebo jak s ní mají uživatelé území hospodařit, územním plánem nelze. Finanční náklady staveb ani návrh
možného technického řešení územní plán neřeší. Takové podrobnosti do územně plánovací
dokumentace nepatří, mohou být pouze určitým vodítkem při rozhodování zastupitelstva obce. V
současné době obec hledá v dohodě s vlastníky pozemků a staveb v území řešení, které bude
akceptovatelné pro obec i vlastníky dotčených pozemků.
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Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
a vyhodnocení stanovisek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu

Poř.
číslo

34

35

datum odeslání
nebo doručení
písemnosti OÚ

datum doručení
písemnosti na
OÚ

č.j. odeslané
písemnosti OÚ

č.j. přijaté
písemnosti na
OÚ

15.10.2014

135949/2014/KUSK

20.10.2014

BN-112-3/2014/PD

Stanovisko k veřejnému
projednání ÚP.

235/14

MěÚ, OŽP
Benešov

24.10.2014

MUBN/73392/2014

Soubor stanovisek k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

14.11.2014

LCR006/Pr1818/UP/14

249/14

Lesy ČR, s.p.
Lesní závod
Konopiště
Benešov
Zástupce veřejnosti
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov

222/2014

20.10.2014

229/2014

46

24.11.2014

3.12.2014

věc

MOCR 27486-1/771766440-OÚZ-PHA

43

44

č.j., ev. č. nebo zn. přijaté
písemnosti na OÚ

3.10.2014

13.10.2014

27.10.2014

Datum
vypracován
í
písemnosti

ČR - MO
AHNM OÚSM
Praha
KÚ Stč. kraje
zástupce ředitele
Praha
ČR–HZS Stč. kraje
územní odbor
Benešov

36

42

odesílatel
nebo zpracovatel

243/2014

ČR - MO
AHNM OÚSM
Praha

11.11.2014

20.11.2014

MOCR 30538-1/780156440-OÚZ-PHA

Projednání návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.
Koordinované stanovisko
k veřejnému projednání ÚP.

příjemce

OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan

počet
stran

1

2

1

1

Připomínky k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

OÚ
Přestavlky
u Čerčan

2

Připomínky k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

OÚ
Přestavlky
u Čerčan

5

Nové projednání návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

OÚ
Přestavlky
u Čerčan

1
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26.11.2014

OÚ
Přestavlky u Čerčan

47

48

1.12.2014

257/14

1.12.2014

258/14

2.12.2014

260/14

KHS Stč. kraje
územní pracoviště
Benešov
Veřejný zástupce
David Znamenáček
Přestavlky u Čerčan
Petra a Antonín
Bernardovi
Přestavlky u Čerčan
Otakar a Jana
Jahnovi
Přestavlky u Čerčan
Otakar a Jana
Jahnovi
Přestavlky u Čerčan
Kamila a Petr
Pantoflíčkovi
Přestavlky u Čerčan
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov

261/14

Bc. Diana Sádovská
Benešov

3.12.2014

244/2014

49

50

51

52

53

54

55

56

Požadavek na úpravu návrhu 3.
úplné aktualizace územně
analytických podkladů ORP
Benešov 2014.

/2014

1.12.2014

252/14

1.12.2014

254/14

2.12.2014

2.12.2014

262/14

57

MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana

26.11.2014

26.11.2014

KHSSC 50298/2014

Stanovisko k veřejnému
projednání ÚP.

30.11.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

27.11.2014

Vyjádření k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Žádost o zařazení mezi
účastníky řízení o návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Připomínka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Připomínka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP

MěÚ
Benešov
OVÚP
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan

OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ

1

2

7

5

10

1

4

3

3

2
3
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2.12.2014

Poř.
číslo

58

59

60

61

62

63

64

65

263/14

datum odeslání
nebo doručení
písemnosti OÚ

č.j. odeslané
písemnosti OÚ

datum doručení
písemnosti na
OÚ

č.j. přijaté
písemnosti na
OÚ

odesílatel
nebo zpracovatel

2.12.2014

268/14

2.12.2014

269/14

2.12.2014

270/14

MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov

271/14

Karel Molhanec
Poděbrady

2.12.2014

264/14

2.12.2014

265/14

2.12.2014

267/14

2.12.2014

268/14

3.12.2014

66
10.12.2014

278/14

Přestavlky u Čerčan.

Sádovská
Benešov

MěÚ, OVÚP
Benešov

Datum
vypracová
ní
písemnost
i

č.j., ev. č. nebo zn. přijaté
písemnosti na OÚ

věc

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

2.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

4.12.2014

MUBN/81863/2014/VÝST

Usnesení
Postoupení pro nepříslušnost.

Přestavlky
u Čerčan

příjemce

OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan

poče
t
stran

3

3

3

4

2

2

5

1

6
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67

68

69

70

71

72

73

74

10.12.2014

286/14

10.12.2014

287/14

Zástupce veřejnosti
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov

288/14

MUDr. Jana
Sádovská
Benešov

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

289/14

MUDr. Jana
Sádovská
Benešov

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

290/14

MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

10.12.2014

281/14

10.12.2014

282/14

10.12.2014

283/14

10.12.2014

284/14

10.12.2014

285/14

10.12.2014

75
10.12.2014
76

77

10.12.2014

2.12.2014

Seznam námitek
a připomínek.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan

OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan

1

2

4

3

2

4

3

2

2

5

3
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78

79

80

10.12.2014

291/14

22.12.2014

303/14

26.1.2015

16/15

81

MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
ČR–HZS Stč. kraje
územní odbor
Benešov
Občanské sdružení
Dubsko
MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
ZO
Přestavlky u Čerčan
Ing. Jana
Zmeškalová
Vlašim

82

Námitka k návrhu ÚP
Přestavlky u Čerčan.

1.12.2014

26.11.2014

BN-112-6/2014/PD

26.1.2015

Žádost o vyřazení lokality Z 41
Dubsko z návrhu ÚP.

26.1.2015

Zápis č. 1/2015 ze zasedání ZO
Přestavlky u Červan.
Sdělení k „Žádosti
o vyjádření k petici.

4.2.2015

Sdělení o převzetí podkladů
k zpracování analytických
podkladů od neoprávněné
osoby bez vědomí orgánů obce
Přestavlky u Čerčan.

17.3.2015
Pavla Bechyňová
Benešov

83

16.3.2015

MěÚ
Benešov
OVÚP

20.3.2015

85

OÚ
Přestavlky u Čerčan

1.4.2015

86

MěÚ
Benešov
OŽP

20.4.2015

84

30.3.2015

74/15

2.4.2015

75/2015

Stanovisko k veřejnému
projednání ÚP.

MUBN/19322/2015/VÝST

MUBN/26558/2015/OOPLH

Vyjádření ke „Sdělení
o převzetí podkladů
k zpracování analytických
podkladů od neoprávněné
osoby bez vědomí orgánů obce
Přestavlky u Čerčan.
Žádost o posouzení
dokumentace „Ekofarma
Dubsko“.
Stanovisko k dokumentaci
„Ekofarma Dubsko“..

OÚ
Přestavlky
u Čerčan
OÚ
Přestavlky
u Čerčan

3

1

OÚ
Přestavlky
u Čerčan

7

vlastní

6

MUDr. Jana
Sádovská
Benešov
doručeno
e-mailem

2

MěÚ
Benešov
OVÚP, ÚÚP

1

OÚ
Přestavlky
u Čerčan

2

MěÚ
Benešov
OVÚP, ÚÚP
OÚ
Přestavlky
u Čerčan

1

2
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Vysvětlivky zkratek:
č.j.
zn.
ev. č.
OÚ
ÚP
KÚ Stč. kraj
OŽPZ
VV
SPÚ, KPÚ
SEI ÚI
KHS
KVS, SVS
KŘP
MŽP OVSS I
MěÚ
OŽP
ORR
MPO
MO AHNM OÚSM
ČR–HZS
ZO
OVÚP
ÚÚP

- číslo jednací
- značka
- evidenční číslo
- Obecní úřad
- Územní plán
- Krajský úřad Středočeského kraje
- Odbor životního prostředí a zemědělství
- Veřejná vyhláška
- Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad
- Státní energetická inspekce, Územní inspektorát
- Krajská hygienická správa
- Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa
- Krajské ředitelství policie
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
- Městský úřad
- Odbor životního prostředí
- Odbor regionálního rozvoje
- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
- Česká republika, Hasičský záchranný sbor
- Zastupitelstvo obce
- odbor výstavby a územního plánování
- Úřad územního plánování
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34/ S předloženým návrhem souhlasí
35/ Odbor životního prostředí a zemědělství nemá připomínky, odbor dopravy nemá
připomínky, odbor kultury a památkové péče nemá připomínky
36/ Souhlasné stanovisko s podmínkou, že v územním plánu musí být dodrženy přístupy a
příjezdy pro požární vozidla, před navržením nových zastavitelných ploch vyřešeno zásobování
vnější požární vodou a respektována případná ochranná a bezpečnostní pásma podle platných
norem požární bezpečnosti staveb
42/ Stanovisko podle zákona o vodách, platí stanovisko č.j.: Vod 231-28001/A/2014
z 18.7.2017
Vodoprávní úřad se k návrhu již vyjadřoval a ruší své stanovisko uvedené ve vyjádření
z 25.4.2014 čj. MUBN/28001/2014/OOPLH a vydává stanovisko, podmínky vodoprávního
úřadu uvedené ve stanovisko č.j.: MUBN/74721/2012/OOPLH z 03.12.2012 jsou splněny
v textové i grafické části, jinak bez připomínek.
Stanovisko podle zákona o ochraně ovzduší, bez připomínek
Stanovisko podle zákona o lesích, platí stanovisko z 25.4.2014 čj.
MUBN/28001/2014/OOPLH
1) MěU Benešov, odbor ZP, jako orgán státní správy lesů pro ORP Benešov je
kompetentní uplatňovat stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný
kraj nebo ministerstvo.
2) V případě, že návrh - dokumentace umist‘uje rekreační a sportovní stavby (právně nové
plochy pro tyto účely) na pozemky dosud registrované - určené k plnění funkcí lesa
(PUPFL) je k uplatnění stanoviska kompetentní krajský úřad, tj. příslušný orgán státní
správy lesů Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství. V tomto územním plánu jde o návrh ploch POl — Hořalka — plocha pro
hromadnou rekreaci — na p.č. 924/1 v k.ú.Přestavlky
Navrhované řešení
K vynětí z PUPFL je navržena pouze tato lokalita: plocha stávajícího areálu je navržena
jako plocha přestavby na areál hromadné rekreace, kde většinu pozemků tvoří zastavěné
plochy a nádvoří a zbořeniště (využití bydlení, sport, hromadná rekreace), obklopené 1
lesním pozemkem.
- Rekreační chaty na lesní půdě především lokalita „Borka“ — blíže nespecifikovaný rozsah
ploch a objektů — v dokumentaci blíže nevylišeno. Váš návrh se omezuje v této
problematice pouze na lesní pozemky pod chatami bez dalšího upřesnění rozsahu a řešení
pozemků lesních kolem chat.
Navrhované řešení
V případě chat na lesních pozemcích se nejedná o vynětí z PUPFL, dle KN jsou to stavby
pro rodinnou rekreaci, pouze obklopené lesními pozemky. Dle regulativů ploch RI nejsou
přípustné přístavby stávajících chat, k dotčení PUPFL nedochází.
3) Návrh dotčení PUPFL v kompetenci ORP Benešov — komunikace na stávajícím
pozemku PUPFL p.č.924/4 v k.ú.Přestavlky u Cerčan S návrhem umístění plochy pro
komunikaci do ÚPD správní orgán souhlasí za podmínek dodržení příslušných ustanovení
lesního zákona.
Navrhované řešení
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Do regulativů ploch DU bude doplněna podmínka, že umístění veřejné účelové
komunikace k ploše přestavby P01 je podmíněno dodržením příslušných ustanovení
lesního zákona pro komunikaci k ploše přestavby P01.
4) Umístění nových ploch pro zástavbu do 50m od kraje lesa — několik návrhových ploch
např. Z05, Z06.
V případě dotčení pozemků do 50m od PUPFL upozorňujeme na podmínku lesního
zákona (znění * 14 odst. 2), kdy je pro umístění staveb do 50m od okraje lesa nutný
souhlas orgánu státní správy lesů dle 48 odst. (2) písm c) lesního zákona ( ORP Benešov).
Souhlas lze udělit pouze za určitých podmínek (např. absolutní výšková bonita stanoviště).
Nedoporučujeme proto umisťovat plochy pro nové stavby blíže jak 50m od hranic
stávajících lesů (do tzv. ochranného pásma lesa).Nelze předjímat výsledky dal ších řízení,
udělení výjimky k umístění stavby blíže jak 50m od hranic lesa nelze předem nárokovat.
Navrhované řešení
Do regulativů ploch BV bude doplněna podmínka „umístění staveb ve vzdálenosti do 50m
od okraje lesa je podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů dle 48 odst. (2) písm c)
lesního zákona“.
5) Doporučujeme v ÚPD registrovat a mapově evidovat stávající, popř. obnovované, nově
navrhované místní a účelové komunikace v nezastavěném území z hlediska přístupnosti
zemědělských a lesních pozemků.
Navrhované řešení
Jde pouze o doporučení
6) Požadujeme umožnit mimo zastavěná území jednotlivých sídel případné změny využítí
zemědělských a lesních pozemků (zalesňování zem. půd horších bonit, stavby vodních
nádrží apod.)
Navrhované řešení
Do přípustného využití ploch NZ a NS bude doplněna přípustnost zalesňování a stavby
vodních nádrží na ZPF horších bonit.
7) Trváme na zákazu trvalého zaplocování zemědělských a lesních pozemků v
nezastavitelném území z vlastnických důvodů omezující přístup do krajiny a průchodnost
krajinou. Lesní pozemky je zakázáno dle lesního zákona oplocovat z důvodu vlastnických
nebo z důvodu omezení přístupu, průchodu přes lesní pozemky.
Navrhované řešení
V těchto plochách dle regulativů není přípustné oplocení, mimo ohradníky a oplocenky. Do
regulativů ploch NZ bude ještě doplněna podmínka prostorového uspořádání, že v
nezastavitelném území musí být zajištěn přístup do krajiny a průchodnost krajinou a do
regulativů ploch NL bude doplněna podmínka: Lesní pozemky je zakázáno dle lesního
zákona oplocovat z důvodu vlastnických nebo z důvodu omezení přístupu, průchodu přes
lesní pozemky.

Stanovisko podle zákona o ochraně přírody a krajiny, bez připomínek. K lokalitě Z41
doporučujeme lokalitu podmínit územní studií
Stanovisko podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, bez připomínek
Ostatní bez připomínek
43/ Obecný požadavek, aby lesy určené k plnění lesa nebyly plánovány k jinému využití, než
jaké předpokládá lesní zákon. Ekofarma Dubsko, nesouhlasí, jediná přístupová komunikace
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k lokalitě slouží k dopravnímu zpřístupnění lesa, komunikace je opatřena novým asfaltovým
povrchem, umístěním ekofarmy by se zvýšil provoz na komunikaci, která by se opotřebovávala
a provoz by nadmíru obtěžoval obyvatele Dubska.
Zamítá se, jde o předjímání, územní plán neřeší majetkoprávní vztahy, předmět posuzují
dotčené orgány do jejichž kompetence toto spadá.
Záměr okrajově zasahuje do ochranného pásma lesního pozemku ve správě lesů ČR a s tím
nesouhlasíme.
Zamítá se, předmět posuzuje dotčený orgán do jehož kompetence toto spadá.
Z hlediska veřejného zájmu na zachování zákonem chráněného krajinného rázu a z hlediska
kulturně historického kontextu Dubska a okolí je uvedený záměr nevhodný.
Zamítá se, předmět posuzuje dotčený orgán do jehož kompetence toto spadá

44/ Nesouhlasí s umístěním rodinné ekofarmy Dubsko v lokalitě Z4. Navrhují umístění
ekofarmy co nejdále od osady Dubsko.
Zamítá se, předmětem řešení je umístění ekofarmy v navržené lokalitě, nikoliv její jiné
umístění. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
46/ Souhlasí
48/ Souhlasí
49/ Lokalita Z01 Vepří, nesouhlasí s výstavbou v navrhované lokalitě cenné krajinné oblasti
obce. Navrhuje novou výstavbu v rámci zaplnění prázdných míst obce.
Zamítá se, předmětem řešení je umístění ekofarmy v navržené lokalitě, nikoliv její jiné
umístění. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
50/ Nesouhlasí se zařazením lokality Z41 ze zemědělské plochy na plochu smíšenou obytnou
Zamítá se, předmětem řešení je umístění ekofarmy v navržené lokalitě, nikoliv její jiné
umístění. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
51/ Nesouhlasí s lokalitou Dubsko Z41, s tím, že zasahuje ochranné pásmo ze ¾ do řešené
lokality
Zamítá se, předmětem řešení je umístění ekofarmy v navržené lokalitě, nikoliv její jiné
umístění. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
52/ Žádost o zařazení mezi účastníky řízení při projednávání územního plánu
Zamítá se, územně plánovací dokumentace s projednává podle ustanovení stavebního zákona,
projednávání je veřejné a každý má možnost uplatnit připomínky, námitky, podněty.
53/ Nesouhlasí s velikostí navržené zastavitelné plochy Z01 Pod Vepří
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Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
54/ Nesouhlasí se zařazením zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko. Jedná se o převzetí
tvaru plochy ze studie Ekofarmy Dubsko, kterou považuji za nepřijatelný způsob využití
zemědělské půdy v lokalitě Dubsko. Navrhuje vypuštění zastavitelné plochy Z41 v lokalitě
Dubsko z územního plánu
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
55/ Nesouhlasí se zařazením zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko. Jedná se o převzetí
tvaru plochy ze studie Ekofarmy Dubsko, kterou považuji za nepřijatelný způsob využití
zemědělské půdy v lokalitě Dubsko. Navrhuje vypuštění zastavitelné plochy Z41 v lokalitě
Dubsko z územního plánu
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
56/ Nesouhlasí se zařazením zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko. Jedná se o převzetí
tvaru plochy ze studie Ekofarmy Dubsko, kterou považuji za nepřijatelný způsob využití
zemědělské půdy v lokalitě Dubsko. Navrhuje vypuštění zastavitelné plochy Z41 v lokalitě
Dubsko z územního plánu
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
57/ Nesouhlasí se zařazením zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko. Jedná se o převzetí
tvaru plochy ze studie Ekofarmy Dubsko, kterou považuji za nepřijatelný způsob využití
zemědělské půdy v lokalitě Dubsko. Nebylo prověřeno studií krajinného rázu. Navrhuje
vypuštění zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko z územního plánu
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

58/ Nesouhlasí se zařazením zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko. Jedná se o převzetí
tvaru plochy ze studie Ekofarmy Dubsko, kterou považuji za nepřijatelný způsob využití
zemědělské půdy v lokalitě Dubsko. Lokalita je v ochranném pásmu štolového přivaděče
Želivka. Došlo by k neúměrnému odčerpávání podzemních vod. Navrhuje vypuštění
zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko z územního plánu
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
59/ / Nesouhlasí se zařazením zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko. Není spolehlivě
vyřešen celoroční příjezd do osady Dubsko.
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
60/ Požadují vypuštění lokality Z41 v lokalitě Dubsko. Návrh územního plánu nestanovuje
ochranu hodnot území.
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Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

61/ Nesouhlasí s umístěním rodinné ekofarmy v lokalitě Dubsko Z41, navrhují umístění
ekofarmy co nejdále od osady Dubsko.
Zamítá se, předmětem řešení je umístění ekofarmy v navržené lokalitě, nikoliv její jiné
umístění. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

62/ Územní plán nesplňuje požadavky stavebního zákona, nestanoví koncepci veřejné
infrastruktury, nejsou rozděleny funkční skupiny dopravy.
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

63/ Územní plán neřeší vodní a větrnou erozi půdy. Erozí dochází k trvalému ohrožení
průjezdnosti do lokality Dubsko a Hořálka pod kopcem Vepří.
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

64/ Vydáním územního plánu, který navrhuje novou plochu v lokalitě Dubsko Z41, budeme
zkrácení na svých právech na zachování dosavadní kvality životního prostředí v sídle Dubsko.
Vymezení plochy Z41 nebylo koordinováno s veřejným zájmem ochrany životního prostředí a
ochrany kulturního dědictví. Územní plán nerespektuje známe skutečnosti z oblasti památkové
péče i ochrany životního prostředí, vymezení plochy v lokalitě Dubsko Z41 je v rozporu s úkoly
územního plánování a návrh územního plánu je v rozporu s republikovými prioritami
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

65/ Lokalita Dubsko, z důvodu nedostatku vody v lokalitě nesouhlasí s výstavbou ekofarmy
lokalita Z41
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

66/ Nesouhlasí s výstavbou v lokalitě Dubsko, ekofarma lokalita Z41. Lokalita se nachází ze ¾
v ochranném pásmu lesa.
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
68/ Nesouhlasí s umístěním Z41 v lokalitě Dubsko, jedná se o převzetí tvaru a polohy této
plochy ze studie Ekofarmy Dubsko, navrhujeme vypuštění zastavitelné plochy Z41 v lokalitě
Dubsko z územního plánu.
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Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

69/ Nesouhlasí se zařazením zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko do návrhu územního
plánu jelikož se jedná o převzetí návrhu Ekofamy Dubsko podle studie z 12/2012, návrh je
nevhodný pro umístění do stávající krajiny nerespektováním hmotových měřítek objektu vůči
okolí, nebylo ověřeno studií krajinného rázu
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

70/ Nesouhlasí se zařazením zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko do územního plánu.
Jedná o převzetí návrhu Ekofamy Dubsko podle studie z 12/2012, návrh je nevhodný pro
umístění do stávající krajiny, s provozem nesouhlasíme, protože by došlo k neúměrnému
odčerpávání spodní vody, navržená lokalita je v ochranném pásmu štolového přivaděče
Želivka.
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

71/ Požadují vypuštění plochy Z41 v lokalitě Dubsko, není dostatečné dopravní napojení
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

72/ Nesouhlasí s umístěním ekofarmy v lokalitě Dubsko, požaduje její umístění co nejdále od
osady Dubsko

73/ Územní plán nestanovuje ochranu hodnot území, žádají proto, aby bylo zastavitelné území
Z41 v lokalitě Dubsko vypuštěno z územního plánu.
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

74/ Územní plán nepopisuje funkční skupiny dopravy, zejména v lokalitě Dubsko tím bude
ohrožena ochrana kulturních, přírodních a urbanistických hodnot.
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

75/ Územní plán neřeší vodní a větrnou erozi půdy. Erozí dochází k trvalému ohrožení
průjezdnosti do lokality Dubsko a Hořálka pod kopcem Vepří.
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
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76/ Vydáním územního plánu, který navrhuje novou plochu v lokalitě Dubsko Z41, budeme
zkrácení na svých právech na zachování dosavadní kvality životního prostředí v sídle Dubsko.
Vymezení plochy Z41 nebylo koordinováno s veřejným zájmem ochrany životního prostředí a
ochrany kulturního dědictví. Územní plán nerespektuje známe skutečnosti z oblasti památkové
péče i ochrany životního prostředí, vymezení plochy v lokalitě Dubsko Z41 je v rozporu s úkoly
územního plánování a návrh územního plánu je v rozporu s republikovými prioritami
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

77/ Nesouhlasí se zařazením zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko do územního plánu.
Jedná se o převzetí tvaru a polohy této plochy ze studie Ekofarmy Dubsko, kterou považuje za
nepřijatelný způsob využití zemědělské půdy v lokalitě Dubsko. Navrhuje vypuštění zastavitelné
plochy Z41 v lokalitě Dubsko z územního plánu.
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.

78/ Nesouhlasí se zařazením zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko do územního plánu.
Jedná se o převzetí tvaru a polohy této plochy ze studie Ekofarmy Dubsko, kterou považuje za
nepřijatelný způsob využití zemědělské půdy v lokalitě Dubsko. Navrhuje vypuštění zastavitelné
plochy Z41 v lokalitě Dubsko z územního plánu
Zamítá se. Vhodnost umístění navrženého funkčního využití v předmětné lokalitě posuzují
dotčené orgány z hlediska požadavků jim svěřených speciálními zákony.
79/ Souhlasné stanovisko
80/ Žádají o vyřazení lokality Z41 Dubsko z návrhu územního plánu. Řízení o územním plánu je
vedeno netransparentně a s nerovným přístupem účastníků k informacím
Zamítá se, pořizování územního plánu proběhlo v souladu s ustanoveními stavebního zákona
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Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek a vyhodnocení
stanovisek, uplatněných k opakovanému veřejnému projednání ve smyslu §
53 odst. 2 zákona č. 138/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon), o návrhu územního plánu Přestavlky u Čerčan
Č.

Ze dne

Č.j. DO

Instituce

Znění připomínky, požadavku, podnětu - stručný
obsah

1

22.06.2
018

KRPS
189538
1/ČJ
2018
0100MN

Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, Odbor
správy majetku, Oddělení
správy nemovitého majetku,
Na Baních 1535, 150 00
Praha 5

Bez připomínek

2

25.06.2
018

000650
48

Muzeum Podblanicka,
Zámek Vlašim čp. 1, 25801
Vlašim

Doporučení ke stavební činnosti

3

04.07.2
018

MPO
44153/2
018

Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku 32,
1100 15 Praha 1

Bez připomínek

4

17.07.2
018

500175
5641

GasNet, s.r.o.
Klišská 940/96, 400 01 Ústí
nad Labem

Bez připomínek

5

19.07.2
018

079518/
2018/K
USK

Krajský úřad
Středočeského kraje,
Zborovská 11, 15000
Ptaha 5

6

07.08.2
018

103419/
2018
1150
OÚZ
PHA

Ministerstvo obrany, Sekce
nakládání majetkem, odbor
ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, 160 00 Praha
6

Bez připomínek

10.08.2
018

KHSSC
33320/2
018

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se
sídlem v Praze, územní
pracoviště Benešov,
Černoleská 2053, 25601
Benešov

Bez připomínek

7

Navržený způsob řešení , návrh
rozhodnutí o námitkách, návrh
vyhodnocení připomínek

Netýká se územního plánování,
ale stavebně správního řízení pro
jednotlivé stavby

Bez připomínek
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8

13.08.2
018

LCR006 Lesy české republiky, s.p.,
/002683/ lesní závod Konopiště,
Konopiště 12, 25601
2018
Benešov

Obecná připomínka, aby na plochách k plnění
funkce lesa nebyly umisťovány zastavitelné plochy,
aby plochy k plnění lesa byly funkčně plánovány jen
k takovému využití, ke kterému předpokládá lesní
zákon, nemají být vymezovány zastavitelné plochy
v ochranném pásmu lesa, a aby nebyly navrhovány
takové koncepční změny v území, které by ztížily
dopravní dostupnost lesa.
K lotalitě Z41 na DUbsku a P01 Hořalka kromně
výše uvedených obecných připomínek podotýkají,
že k předmětným lokalitám není zřízen veřejný
přístup. Vedou k nim lesní účelové komunikace,
užívání těchto komunikací podléhá v souladu
s lesním zákonem výjimce udělené vlastníkem lesa.

Zamítá se
Zastavitelné
plochy
jsou
odsouhlaseny ve smyslu § 50
odst. 7, návrh územního plánu
posuzovaly
dotčené
správní
úřady
v průběhu
pořizování
návrhu
územního plánu
a
vyslovili s ním souhlas
Je běžnou praxí v územním
plánování, že se zastavitelné
plochy navrhují v blízkosti lesních
pozemků, kde je však vymezeno
ochranné pásmo lesa a o
možnosti
udělení
výjimky
k umístění stavby v ochranném
pásmu lesa nelze dopředu
spekulovat.

9

15.08.2
018

42539/2
018 242
Št

Povodí Vltavy, státní podnik,
závod Dolní Vltava, Grafická
36, 150 21 Praha 5

Připomínají, že
1/ bude respektován 6 m manipulační pruh podél
vodních toků
2/ budou respektována stanovaná záplavová území
3/ Srážkové vody budou likvidovány v předpisy
4/ Napojení na vodovod, splaškovou kanalizaci,
ČOV, bude projednáno s jeho provozovatelem,
vlastníkem
5/ Pro obec Přestavlky bude vymezen pozemek
určený k vybudování ČOV
6/ jednotlivé stavební záměry umístěné
v záplavovém území a záměry týkající se vodních
toků budou správci toku předloženy k vyjádření

1, 2, je respektováno
3,4, jde o detaily, které územní
plán neřeší
5, územní plán nevymezuje
pozemky, ale jednotlivé funkční
plochy, funkční plocha pro
umístění
stavby
ČOV
je
vymezena
6, jde o detail, který územní plán
neřeší

10

08.08.2
018

Otakar Jahn, Jana Jahnová,
Přestavlky u Čerčan 74

Jako vlastníci lesního pozemku nesouhlasí s tím, Zamítá se
aby v lokalitě Z41 bylo možné umístit stavbu Funkční
využití
v předmětné
umožňuje
využití
rodinného domu, zejména v ochranném pásmu lesa lokalitě
pozemku různými způsoby, kde
jeden ze způsobů využití je
umístění stavby pro bydlení.
Umístění stavby pro bydlení
v ochranném pásmu lesa je
možné na výjimku, není však na
toto právní nárok.

11

08.08.2
018

Ing. Lucie Podroužková,
Přestavlky u Čerčan 104

V obci Borka není vodovod.
V textové části je uvedeno, že lokalita Borka bude
zásobována vodou z místních zdrojů, ty zde nejsou.
Dále je v textové části uvedeno, že se výhledově
počítá s napojením na vodovod této lokality. A dále
uvádí, že obec nepočítá ve střednědobém výhledu
s napojením této loklity. Žádá zastupitelstvo aby
prioritně vyřešilo nedostatek pitné vody v lokalite
Borka.Žádá o prodloužení stávajícího vodovodu
.Žádá o zakreslení vodovodu do výkresu veřejné
infrastruktury.

Zamítá se.
Zásobování pitnou vodou lokality
je v územním plánu řešeno.

Nesouhlasí s vymezením zastavitelné plochy Z01
Pod Vepří, navržení plochy neodpovídá úkolům a
cílům územního plánování, odkazují na potřebu
navržení s tím související veřejné infrastruktury,
poukazují na nedostatečný výpočet spotřeby pitné
vody

Zamítá se
Vhodnost umístění navrženého
funkčního využití v předmětné
lokalitě posuzují dotčené orgány
z hlediska
požadavků
jim
svěřených speciálními zákony.

12

09.08.2
018

Kamila Pantoflíčková, Petr
Pantoflíček,
Přestavlky u Čerčan 14
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13

09.08.2
018

Otakar Jahn, Jana Jahnová,
Přestavlky u Čerčan 74

14

10.08.2
018

Mgr. Magda Zacharieva

Jako vlastníci lesního pozemku nesouhlasí s tím,
aby v lokalitě Z41 bylo možné umístit stavbu
rodinného domu, zejména v ochranném pásmu lesa

Lokalita Borka
V této lokalitě není zřízen veřejný
vodovod, řešení zásobování pitnou
vodou je z individuálních zdrojů.
V textové části je uvedeno, že lokalita Borka bude
zásobována vodou z místních zdrojů, ty zde nejsou.
Dále je v textové části uvedeno, že se výhledově
počítá s napojením na vodovod této lokality.
Upozorňuje, že rozšíření zastavitelného území
zejména o lokalitu Z001 sebou nese další nároky na
zásobování pitnou vodou.

15

13.08.2
018

16

13.08.2
018

MDDr. Diana Sádovská
Masarykovo nám. 103
Benešov 25601

MDDr. Diana Sádovská
Masarykovo nám. 103
Benešov 25601

Zamítá se
Funkční
využití
v předmětné
lokalitě
umožňuje
využití
pozemku různými způsoby, kde
jeden ze způsobů využití je
umístění stavby pro bydlení.
Umístění stavby pro bydlení
v ochranném pásmu lesa je
možné na výjimku, není však na
toto právní nárok.

Zamítá se.
Zásobování pitnou vodou lokality
je v územním plánu řešeno.
Stavbu vodovodu lze umístit i bez
vyznačení v územním plánu.

Poukazují na to, že nenavržená zastavitelná plocha
Z41 lokalita Dubsko, umístěna z větší části
v ochranném pásmu lesa. A není respektován lesní
zákon, nebo alespoň žádá o vypuštění podmínky
uvedené v textu návrhu ato v části plochy, která se
nachází ve vzdálenosti menší než 50 m od kraje
lesa stavebník prokáže v navazujícím řízení, že
zajistil splnění podmínek pro případné umístění
stavby do ochranného pásma

Zamítá se
Funkční
využití
v předmětné
lokalitě
umožňuje
využití
pozemku různými způsoby, kde
jeden ze způsobů využití je
umístění stavby pro bydlení.
Umístění stavby pro bydlení
v ochranném pásmu lesa je
možné na výjimku, na kterou
však není právní nárok.
Právě
větou,
která
je
požadována vypustit je zajištěno
dodržení lesního zákona

Namítá, že návrh územního plánu Přestavlky u
Čerčan, upravený pro opakované veřejné
projednání nebyl odsouhlasen zastupitelstvem obce
nemá tedy oporu v zákone a je tudíž neplatný

Zamítá se
Při pořizování územního plánu
Přestavlky
u
Čerčan
je
postupováno
v souladu
se
stavebním zákonem
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17

13.08.2
018

MDDr. Diana Sádovská
Masarykovo nám. 103
Benešov 25601

Podává námitku proti nesprávnému oznámení
veřejného projednání návrhu územního plánu
Přestavlky u Črčan jehož důsledkem bylo zmatečné
a zavádějící jednání. Žádá, aby jednání bylo
prohlášeno za neplatné.

Zamítá se
v oznámení
o
veřejného
projednání návrhu územního
plánu Přestavlky u čerčan je
uvedeno ustanovení stavebního
zákona, ze kterého vyplývá , že
se jedná ve smyslu § 53 odst. 3
stavebního zákona o opakované
veřejné projednání.
V oznámení se jedná o nepřesně
převzetí terminologie stavebního
zákona, kde je však uvedené
ustanovení § 53 stavebního
zákona ze kterého je zřejmé že
se jedná o opakované veřejné
projednání.
Obecně musí být navrhovatelce
známá
chronologie
postupu
v pořizování územního plánu,
neboť všechny dokumenty o
pořizování územního plánu byly
řádně vyvěšovány na úřední
desce.

18

13.08.2
108

MDDr. Diana Sádovská
Masarykovo nám. 103
Benešov 25601

Nedodržení závaznosti místního referenda.
Zařazení zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko
je v rozporu s výsledky místního referenda. , nebyl
dodržen termín pro podání námitky k návrhu
územního plánu Přestavlky u Čerčan na přeřazení
funkční plochy v lokalitě Dubsko, jednání
Zastupitelstva obce ohledně lokality Dubsko a
územního plánu je pod zjevným nátlakem

Zamítá se
Navržení funkční plochy v lokalitě
Dubsko
Z41
je
v souladu
s výsledkem místního referenda.
Navíc
je
přinejmenším
spekulativní, do jaké míry má
místní referendum ovlivňovat
pořizování
územního
plánu
v navrhování
urbanistické
koncepce.
Ohledně podání jakési námitky
mimo zákonem daný termín,
námitka není nikde v pořizování
územního plánu zaevidována,
toto podání
sloužilo jako
podpůrný názor ke stanovisku
zastupitelstva obce jak po
výsledku referenda řešit lokalitu
Dubsko. Ohledně nátlaku na
zastupitelstvo obce toto není
předmětem pořizování územního
plánu.
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19

13.08.2
018

Zástupce veřejnosti
MDDr. Diana Sádovská

Nedodržení závaznosti místního referenda.
Zařazení zastavitelné plochy Z41 v lokalitě Dubsko
je v rozporu s výsledky místního referenda. , nebyl
dodržen termín pro podání námitky k návrhu
územního plánu Přestavlky u Čerčan na přeřazení
funkční plochy v lokalitě Dubsko, jednání
Zastupitelstva obce ohledně lokality Dubsko a
územního plánu je pod zjevným nátlakem

Zamítá se
Navržení funkční plochy v lokalitě
Dubsko
Z41
je
v souladu
s výsledkem místního referenda.
Navíc
je
přinejmenším
spekulativní, do jaké míry má
místní referendum ovlivňovat
pořizování
územního
plánu
v navrhování
urbanistické
koncepce.
Ohledně podání jakési námitky
mimo zákonem daný termín,
námitka není nikde v pořizování
územního plánu zaevidována,
toto podání
sloužilo jako
podpůrný názor ke stanovisku
zastupitelstva obce jak po
výsledku referenda řešit lokalitu
Dubsko. Ohledně nátlaku na
zastupitelstvo obce toto není
předmětem pořizování územního
plánu.

20

13.08.2
108

Zástupce veřejnosti
MDDr. Diana Sádovská

Podává námitku proti nesprávnému oznámení
veřejného projednání návrhu územního plánu
Přestavlky u Čerčan jehož důsledkem bylo
zmatečné a zavádějící jednání. Žádá, aby jednání
bylo prohlášeno za neplatné

Zamítá se
v oznámení
o
veřejného
projednání návrhu územního
plánu Přestavlky u čerčan je
uvedeno ustanovení stavebního
zákona, ze kterého vyplývá , že
se jedná ve smyslu § 53 odst. 3
stavebního zákona o opakované
veřejné projednání.
V oznámení se jedná o nepřesně
převzetí terminologie stavebního
zákona, kde je však uvedené
ustanovení § 53 stavebního
zákona ze kterého je zřejmé že
se jedná o opakované veřejné
projednání.
Obecně musí být navrhovatelce
známá
chronologie
postupu
v pořizování územního plánu,
neboť všechny dokumenty o
pořizování územního plánu byly
řádně vyvěšovány na úřední
desce.

21

13.08.2
018

Zástupce veřejnosti
MDDr. Diana Sádovská

Namítá, že návrh územního plánu Přestavlky u
Čerčan, upravený pro opakované veřejné
projednání nebyl odsouhlasen zastupitelstvem obce
nemá tedy oporu v zákone a je tudíž neplatný

Zamítá se
Při pořizování územního plánu
Přestavlky
u
Čerčan
je
postupováno
v souladu
se
stavebním zákonem
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22

13.08.2
018

Zástupce veřejnosti
MDDr. Diana Sádovská

Poukazují na to, že nenavržená zastavitelná plocha
Z41 lokalita Dubsko, umístěna z větší části
v ochranném pásmu lesa. A není respektován lesní
zákon, nebo alespoň žádá o vypuštění podmínky
uvedené v textu návrhu ato v části plochy, která se
nachází ve vzdálenosti menší než 50 m od kraje
lesa stavebník prokáže v navazujícím řízení, že
zajistil splnění podmínek pro případné umístění
stavby do ochranného pásma

Zamítá se
Funkční
využití
v předmětné
lokalitě
umožňuje
využití
pozemku různými způsoby, kde
jeden ze způsobů využití je
umístění stavby pro bydlení.
Umístění stavby pro bydlení
v ochranném pásmu lesa je
možné na výjimku, na kterou
však není právní nárok.
Právě
větou,
která
je
požadována vypustit je zajištěno
dodržení lesního zákona

23

13.08.2
018

Ing. Karel Molhanec,
V Zahrádkách 1268,
290 01 Poděbrady

Nesouhlasí s vymezením návrhové plochy v lokalitě
Dubsko Z41, navržením této lokality je v rozporu
s vyhl. č 13/1994 Sb., konkrétně úprava ZPF, a
stavebním zákonem

Zamítá se
Vhodnost umístění navrženého
funkčního využití v předmětné
lokalitě posuzují dotčené orgány
z hlediska
požadavků
jim
svěřených speciálními zákony.

Nesouhlasí se změnou účelu nově navrhované
lokality Z41 protože je návrh nekoncepční,
nerespektuje rozvoj lokality, není využit potenciál
pro rozvoj stávajícího zastavěného území
24

13.08.2
018

Petra Bernardová, Antonín
Bernard, Přestavlky u
Čerčan čp. 73

Nesouhlasí s vymezením návrhové plochy v lokalitě
Dubsko Z41, návrh je nekoncepční
To že je v textové části uvedeno, že na pozemku je
možné umístit jeden rodinný dům je zavádějící a
budí dojem, že majitel pozemku na pozemku
nebude podnikat, není dodržen vásledek místního
referenda

Zamítá se
Vhodnost umístění navrženého
funkčního využití v předmětné
lokalitě posuzují dotčené orgány
z hlediska
požadavků
jim
svěřených speciálními zákony.
Navržení funkční plochy v lokalitě
Dubsko
Z41
je
v souladu
s výsledkem místního referenda.
Navíc
je
přinejmenším
spekulativní, do jaké míry má
místní referendum ovlivňovat
pořizování
územního
plánu
v navrhování
urbanistické
koncepce.

r) vymezení některých pojmů, seznam použitých zkratek
zastavěná plocha pozemku je součtem zastavěných ploch jednotlivých staveb, přičemž zastavěnou
plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých obvodových
konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se
započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých vnějších stěn) je zastavěná plocha vymezena
obalovými čarami vedenými po vnějším líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených
staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým
průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Do zastavěné plochy pozemku se nezapočítávají
zpevněné plochy (komunikace a nádvoří na stavebním pozemku), prvky drobné architektury (pergoly,
altány a pod.) a bazény, pokud nekolidují s koeficientem zeleně;
koeficient zastavění pozemku je podíl maximálně přípustné zastavěné plochy pozemku a rozlohy
stavebního pozemku, vyjádřený v procentech;
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koeficient zeleně určuje závazně minimální rozsah nízké i vysoké zeleně v rámci stavebního pozemku
(nikoliv veřejné zeleně, veřejných prostranství), vyjádřený v % celkové rozlohy stavebního pozemku;
občanské vybavení zahrnuje zejména stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, dále pro
obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování (ubytovací zařízení), stravovací služby, vědu a výzkum;
drobné občanské vybavení v rámci obytných ploch je ve svém rozsahu přizpůsobeno potřebám bydlení
v navazující související ploše;
malá ubytovací zařízení jsou stavby pro přechodné ubytování do 20 lůžek;
pojem drobná (např. drobná výroba či občanská vybavenost) zahrnuje zařízení, aktivity či služby
provozované buď živnostníky nebo firmami a organizacemi s max. 5 zaměstnanci;
nerušící výroba (ve smyslu znění zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) je výroba, která svým
provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru
(např. dodržení limitu hluku, vibrací a prašnosti prostředí v plochách pro bydlení);
nerušící služby (ve smyslu znění zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) jsou služby, které svým
provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušují negativními účinky a vlivy provoz a užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru
(např. dodržení limitu hluku, vibrací a prašnosti prostředí v plochách pro bydlení);
pro obytné stavby (rodinné domy, bytové domy) platí výklad pojmu “nadzemní podlaží – NP” a
“podzemní podlaží – PP” definice dle normy ČSN 734301 Obytné budovy: nadzemní plodlaží je každé
podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší
úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu; podzemní podlaží má
úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v
pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu;
pojem “podkroví – P” je pro obytné stavby (rodinné a bytové domy) definován ČSN 734301 Obytné
budovy: podkroví je přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí
krovu a dalšími stavebním konstrukcemi, určený k účelovému využití;
prvky drobné architektury a mobiliáře přestavují doplňkové drobné objekty (altány, lavičky, odpadkové
koše, pítka) a prvky veřejného osvětlení.
oplocení – oplocení pozemku ve smyslu SZ
ohradník pro letní pastvu dobytka, oplocenky pro lesní školky – jednoduché konstrukce, které
nevyžadují provedení zemních prací a terénních úprav, tj. bez podezdívky, rozebíratelné, neomezující
průchodnost krajinou.
Seznam použitých zkratek
BPEJ
bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČOV
čistírna odpadních vod
ČSÚ
Český statistický úřad
EA
ekonomicky aktivní obyvatelstvo
EO
počet ekvivalentních obyvatel
EVL
Evropsky významná lokalita
KES
koeficient ekologické stability
KN
katastr nemovitostí
KÚ
krajský úřad
k.ú.
katastrální území
kV
kilovolt
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LBC
lokální biocentrum
LBK
lokální biokoridor
LHP
lesní hospodářský plán
MŽP
Ministerstvo životního prostředí ČR
Natura 2000 soustava chráněných území evropského významu
OS
rozvojová osa
OB
rozvojová oblast
OP
ochranné pásmo
ORP
obec s rozšířenou působností
OŹP
odbor životního prostředí
PHO
pásmo hygienické ochrany
PK
pozemkový katastr
PP
přírodní památka
PRVK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
PUPFL
pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR ČR
Politika územního rozvoje ČR 2008
RD
rodinný dům
SEA
posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí
SLBD
Sčítání lidu, domů a bytů
SP
stavební povolení
SZ
stavební zákon, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ÚAP
územně analytické podklady
ÚPO
územní plán obce
ÚP
územní plán
ÚPD
územně plánovací dokumentace
ÚR
územní rozhodnutí
ÚSES
územní systém ekologické stability
VKP
významný krajinný prvek
VPO
veřejně prospěšné opatření
VPS
veřejně prospěšná stavba
ZPF
zemědělský půdní fond
ZCHÚ
zvláště chráněná území
ZÚR
Zásady územního rozvoje
ŽP
životní prostředí

s) údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
počet listů textové části odůvodnění územního plánu:
92 stran textu, včetně titulní strany a obsahu
grafická část odůvodnění obsahuje 3 výkresy:
II.2.a koordinační výkres, měřítko 1 : 5 000
II.2.b širší vztahy, měřítko 1 : 125 000
II.2.c předpokládané zábory půdního fondu, měřítko 1 : 5 000
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