VYHODNOCENÍ
projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu HOSTOUŇ - § 55, § 47
předkladatel
stanoviska

č.j.: / zn.:
ze dne

Úplné znění stanoviska dotčeného orgánu

Magistrát města
Kladna

Dotčený orgán návrh zprávy o uplatňování obdržel dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů požadavky na
obsah zprávy neuplatnil.

Magistrát města
Kladna

Dotčený orgán návrh zprávy o uplatňování obdržel dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů požadavky na
obsah zprávy neuplatnil.

Magistrát města
Kladna

Dotčený orgán návrh zprávy o uplatňování obdržel dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů požadavky na
obsah zprávy neuplatnil.

Odbor životního
prostředí
Nám.starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Odbor výstavby –
úsek pam. péče
Nám.starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Odbor dopravy a
služeb
Nám.Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Krajský úřad
Středočeského
kraje
Odbor životního
prostředí a
zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

100926/2020/KUSK
SZ100926/2020/KUSK
/2
ze dne 22.7.2020
RNDr.Štěpánková
l.487
Zn.: OŽP/JSTEP
došlo dne 27.7..2020
evidováno pod č.j.:
794/2020

vyhodnocení
pořizovatele

Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu
Vzato na vědomí.
Hostouň z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, vyjádření orgánu
ochrany přírody z hlediska dalších kompetencí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v účinném znění
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský orgán
ochrany přírody) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.)
sděluje, že v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona nelze vyloučit významný vliv
předloženého návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hostouň, jejíž součástí je návrh zadání
změny č. 5 ÚP, samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany
evropsky významné lokality Zákolanský potok. Uvedené konstatování se týká vymezení nových
ploch odpovídajícímu požadavkům č. 2, 5 a 7 v předložené změně ÚP. Požadavek č. 2 spočívá v
rozšíření průmyslové zóny až na hranu svahu údolí Dobrovízského potoka. Požadavek č. 5
navrhuje rozšíření ploch výroby a skladů v ploše cca 1 ha v blízkosti Sulovického potoka, který je
přítokem Dobrovízského potoka. Požadavek č. 7 představuje vymezení plochy pro plantáž dřevin
v rozloze cca 4 ha, včetně plochy pro zázemí, sklad sypkého materiálu a studny. Tato plocha se
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nachází nedaleko pramenné oblasti Dobrovízského potoka. Území obce se nachází v povodí
Dobrovízského potoka, jehož tok je součástí evropsky významné lokality Zákolanský potok, která
je lokalitou pro ochranu raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). Rak kamenáč patří mezi druhy
citlivé na znečištění vody, negativně na něj mohou působit i změny v užívání krajiny s dopadem na
hydrologické poměry. Již v současné době je stav kvality vody v Dobrovízském/Zákolanském
potoce velice neuspokojivý. Rovněž dochází k častějšímu kolísání hladiny vody v toku z důvodu
svedení dešťových vod ze stále se navyšujícího podílu zpevněných ploch v povodí zmíněného
toku a navyšování kapacit ČOV do toku zaústěných. Rozvoj obce navrhovaný předloženou
koncepcí je nutné podmínit odkanalizováním rozvojových ploch na již fungující zmodernizovanou
ČOV v Hostouni. Rovněž je potřeba u každé plochy navrhované v předložené koncepci prověřit
řešení likvidace srážkových vod.
Dále Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č.
114/1992 Sb., z hlediska kompetencí mu svěřených upozorňuje na potřebu respektování ploch
regionálního biokoridoru RK 1141 (RBK Hostouň – RK 1140), tak aby navrhované plochy
odpovídající požadavkům č. 2 a 3 nebyly v kolizi s tímto prvkem ÚSES. Dodržení uvedeného
požadavku by měl, stejně jako i zajištění jeho funkčnosti, garantovat zpracovatel územního plánu,
resp. projektant ÚSES. Upozorňujeme, že v blízkém okolí plochy odpovídající požadavku č. 7 byl
dle nálezové databáze, kterou má orgán ochrany přírody k dispozici, zaznamenán výskyt zvláště
chráněných druhů, křečka polního, slavíka obecného a bělořita šedého. V případě škodlivého
zásahu do přirozeného vývoje či biotopu zvláště chráněných druhů je nutné požádat krajský orgán
ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek pro dotčené zvláště chráněné druhy.
Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný
správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 47 odst. 2 a § 55 odst. 1, s použitím ust.
§ 4 odst. 7, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, toto
SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ
k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu a k návrhu zadání změny č. 5 územního plánu
Hostouň
Požadavky na změnu územního plánu Hostouň představují vypuštění rozvojových ploch Z1, Z4 a
HZ4, vymezení nových rozvojových ploch pro výrobu a drobnějších ploch pro bydlení. Dále jsou
navrženy změny funkčního využití stávajících rozvojových ploch na výrobu a plocha pro plantáž
dřevin. Navrženo je zrušení regulačního plánu Hostouň jih a jeho nahrazení regulací přímo v ÚP.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí
uplatňuje následující požadavky:
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
Vzato na vědomí.
předpisů (dále jen zákon)
Orgán ochrany ZPF požaduje, aby v předloženém návrhu územního plánu byly nově navrhované
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plochy pro nezemědělské využití doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných
půdně ekologických jednotkách. Požadované podklady musí být zpracovány ve smyslu zásad
ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona a v ustanovení § 3, § 5 a § 9 vyhlášky č.
271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
Orgán ochrany ZPF upozorňuje zejména na ustanovení § 4 odst. 1 zákona, podle kterého lze
zemědělskou půdu odejmout ze ZPF pouze v nezbytném případě, a na ustanovení § 4 odst. 3
zákona, podle kterého lze velmi kvalitní zemědělskou půdu zařazenou do I. a II. třídy ochrany
odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným
zájmem ochrany ZPF.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací
dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami ochrany ZPF, navrhnout a
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen zákon)
Vzato na vědomí.
Orgán státní správy lesa (dále jen „OSSL“), příslušný podle § 47 zákona, kompetentní podle § 48a
zákona požaduje dbát maximální ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa tak, aby
nedocházelo ke snižování ekologické stability krajiny a v současné době velmi důležité schopnosti
lesa zadržovat vodu v krajině jejím zasakováním. Správní orgán upozorňuje na ustanovení § 13
odst. 1 zákona: „Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto
zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno.“ a § 14 odst. 1 zákona: „Projektanti nebo pořizovatelé
územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou
povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit
taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout
alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.“
Na základě toho požaduje správní orgán, aby v dalším stupni zpracování ÚP bylo konkretizováno
případné dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (např. parcelní číslo, výměra) a náležitě
zdůvodněny požadavky na změnu funkčního využití území vedoucích k záboru pozemků určených
k plnění funkcí lesa zejména umísťováním rekreačních a sportovních staveb tak, jak je výše
uvedeno. K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa dochází i změnou využití území např.
k bytové zástavbě do 50 metrů od pozemků učených k plnění funkcí lesa v tzv. ochranném pásmu
lesa. Na tomto základě bude správní orgán souhlasit, či nesouhlasit s návrhem územního plánu.
Z výše uvedeného důvodu doporučuje OSSL ve výkresové části ÚP vyznačit tzv. ochranné pásmo
lesa a v textové části ÚP v příslušných plochách, které se nachází v tomto pásmu (50m od
pozemků určených k plnění funkcí lesa) uvést text, který bude upozorňovat investory staveb na
nutnost souhlasu orgánu státní správy lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona s umístěním stavby v
tomto ochranném pásmu.
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon)
Orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší příslušný podle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona na
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Vzato na vědomí.

základě ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona k předloženému návrhu zadání změny č. 5 ÚP Hostouň
sděluje:
Obecně by neměla těsně sousedit obytná zástavba a plocha pro výrobu/průmysl nebo činnosti
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování
obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Jakýkoli průmysl/výroba by měl být umístěn
mimo obytnou zástavbu nebo v dostatečné vzdálenosti. Pokud by v budoucnu do oblasti byla
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.
Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Vzato na vědomí.
Dle § 106 odst. 2 zákona je k uplatnění stanoviska k návrhu zadání změny č. 5 územnímu plánu
Hostouň příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými Vzato na vědomí.
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen zákon)
Dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací
dokumentace příslušný dle ust. § 43 písm. e) zákona na základě ust. § 49 odst. 2 zákona k
předloženému zadání změny č. 5 územnímu plánu Hostouň neuplatňuje připomínky. Vzhledem
k předmětu a umístění změny ÚP není předpokládáno dotření zájmů chráněných zákonem.
2. Odbor dopravy
Vzato na vědomí.
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 § 40
odst.3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
nemá ke zprávě dle ust. § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu o
uplatňování územního plánu Hostouň a zadání změny č. 5 územnímu plánu Hostouň
připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Vzato na vědomí.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče není příslušný k uplatnění
požadavků k předloženému návrhu zadání změny č. 5 územnímu plánu Hostouň. Příslušným
správním orgánem státní památkové péče je příslušná obec s rozšířenou působností.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i odst. 2 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 (dále jen zákon), uplatňuje u
pořizovatele podle ustanovení § 47 odst. 2 a § 55 odst. 1, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b)
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zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, toto
STANOVISKO
k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu a návrhu zadání změny č. 5 územního plánu
Hostouň
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d)
zákona na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předložených
podkladů požaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu Hostouň na
životní prostředí (tzv. SEA) po obsahové stránce podle přílohy stavebního zákona.
Pro zpracování vyhodnocení SEA se stanovují následující požadavky:
 Vyhodnotit a navrhnout vhodnou regulaci funkčního využití s důrazem kladeným na ochranu
veřejného zdraví, všech složek životního prostředí a kulturního dědictví.
 Vyhodnotit vlivy z přibližování ploch s rozdílným funkčním využitím, které by mohlo do
budoucna vyvolávat střety v území (např. výroby / bydlení).
 Vyhodnotit nárůst výrobních ploch ve vztahu k předpokládané generované dopravní obsluze a
stávající dopravní infrastruktuře.
 Požadavek na zpracování variantního řešení není uplatněn (postačí vyhodnotit aktivní a tzv.
nulovou variantu).
 Vyhodnocení SEA bude obsahovat kapitolu závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska
příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných závěrů, zda lze z hlediska
negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých navrhovaných ploch a
schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou navrženy a doporučeny podmínky
nutné k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví.

K návrhu změny zpracovat
vyhodnocení vlivů na ŽP
(SEA).
Požadavek zapracovat do
zprávy o uplatňování.

V příslušné části odůvodnění návrhu územního plánu bude uvedeno, jak byly do návrhu územního
plánu zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory ve
vyhodnocení SEA, případně bude odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve
vyhodnocení SEA zapracovány nebyly. Uvedený požadavek vyplývá z ustanovení § 53 odst. 5
písm. d) stavebního zákona.
Zároveň příslušný úřad upozorňuje na ust. § 10i odst. 3 zákona, podle kterého může být
zpracovatelem vyhodnocení SEA pouze osoba k tomu oprávněná dle § 19 zákona.
V průběhu zpracování vyhodnocení SEA doporučujeme úzkou spolupráci pořizovatele,
zpracovatele územního plánu a zpracovatele vyhodnocení SEA, včetně využití předběžného
projednání ve smyslu § 15 zákona.
Dále příslušný úřad požaduje zpracovat posouzení vlivu změny územního plánu Hostouň
na území dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen hodnocení Natura).
Hodnocení bude zpracováno autorizovanou osobou dle ust. § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.
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K návrhu změny zpracovat
hodnocení Natura.
Požadavek zapracovat do
zprávy o uplatňování.
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došlo dne 28.7.2020
evidováno pod č.j.:
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V závěru posouzení bude uveden jasný výrok, zda dle názoru autorizované osoby ne/má
projednávaný územní plán negativní vliv na území EVL; pokud bude mít územní plán mírně
negativní vliv na EVL, pak bude v posouzení rovněž uveden návrh zmírňujících opatření. V
případě více hodnocených variant bude uvedeno jejich porovnání a doporučení nejvhodnější
varianty.
Pro účely vydání stanoviska podle § 22 písm. d) zákona příslušný úřad požaduje předložit
návrh změny územního plánu Libochovičky (poznámka pořizovatele: správně má být Hostouň) vč.
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí v rozsahu přílohy stavebního
zákona a hodnocení vlivu změny územního plánu Hostouň na území dle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., jež jsou součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, po obsahové
stránce zpracovaného v souladu se stavebním zákonem a platnými prováděcími předpisy.
Odůvodnění: Předložená zpráva o uplatňování územního plánu Hostouň obsahuje pokyny pro
zpracování návrhu změny územního plánu. V rámci změny ÚP je navrženo vymezení rozvojových
ploch pro výrobu, které by mohly představovat rámec pro povolení záměrů dle zákona a dále
příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nevyloučil významný vliv koncepce
na území Natura 2000. Dle ust. § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb. je taková koncepce
předmětem posouzení podle zákona.
Požadavky k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Hostouň
V návrhu změny uvedené
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský požadavky prověřit.
úřad“) jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce podle § 178 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příslušný podle §
5 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), obdržel dne 17.7.2020 od Obecního úřadu
Hostouň (dále jen „pořizovatel“) návrh Zprávy o uplatňování územnímu plánu (dále jen „návrh
Zprávy“).
Na základě § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) krajský úřad upozorňuje pořizovatele na § 55 odst. 4, že další zastavitelné plochy lze
změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch, jak je správně v návrhu Zprávy konstatováno.
Z návrhu zprávy vyplývá, že obec má dost nevyužitých zastavitelných ploch.
Odůvodnění návrhu na vymezení nových zastavitelných ploch předpokládá prokázání nemožnosti
využít již vymezené zastavitelné plochy v porovnání s reálnou potřebou vymezení nových
zastavitelných ploch pro obec (dle jednotlivých funkčních využití), která je prokázána na základě
výpočtu odvíjejícího se od demografického vývoje v obci.
Je tedy potřeba zdůvodnit nejen to, které zastavitelné plochy jsou dosud nevyužity a proč je k nové
výstavbě použít nelze, ale i to, proč se u konkrétních pozemků mění jejich charakteristika
z nezastavitelných ploch na zastavitelné a proč se jeví být vhodnou náhradou za pozemky
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nevyužité. Argument o žádostech vlastníků jednotlivých pozemků ke zdůvodnění rozšíření
zastavitelných ploch nepostačí.

Obvodní báňský
úřad pro území
Hl. města Prahy a
kraje
Středočeského

Není pravdou, že se navyšují zastavitelné plochy pouze v žádostech č. 3 5 a 16, ale jedná se i
plochy v žádostech č. 4 a 12.
Dotčený orgán návrh zprávy o uplatňování obdržel dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů požadavky na
obsah zprávy neuplatnil.

Kozí 4
110 01 Praha 1

Státní pozemkový
úřad

Dotčený orgán návrh zprávy o uplatňování obdržel dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů požadavky na
obsah zprávy neuplatnil.

Ministerstvo
životního prostředí

Dotčený orgán návrh zprávy o uplatňování obdržel dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů požadavky na
obsah zprávy neuplatnil.

Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Odbor výkonu
st.správy I
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
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Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

Na Františku 32
110 15 Praha 1

MPO 459721/2020
ze dne 28.7.2020
Ing.Protiva
tel.:224852548
došlo dne 31.7.2020
evidováno pod č.j.:
826/2020

Vzato na vědomí.
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Ministerstvo
dopravy ČR

Dotčený orgán návrh zprávy o uplatňování obdržel dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů požadavky na
obsah zprávy neuplatnil.

Nábřeží L.Svobody
1222/12
110 15 Praha 1

Krajská
hygienická stanice
Stř. kraje se sídlem
v Praze
ÚP v Kladně
Gen.Klapálka 1583
272 01 Kladno

Hasičský
záchranný sbor

S-KHSSC
37272/2020
ze dne 30.7.2020
Ing.Klesnilová
tel.: 312292025
došlo dne 31.7.2020
evidováno pod č.j.:
827/2020

HSKL-2817-2/2020PCNP

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOUŇ – vyjádření
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.
Na základě žádosti Obecního úřadu Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň ze dne 17.7. 2020
posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 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“), místně a věcně příslušný dle
ustanovení §10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. j) zákona NÁVRH ZPRÁVY O
UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOUŇ a v souladu s ustanovením § 47 odst. 2
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydává toto
vyjádření:
K předloženému NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOUŇ Vzato na vědomí.
máme tuto připomínku:
1/ u požadavku č.2 – zrušení plochy sportoviště; místo této funkce rozšířit V1 (výroba a výrobní Požadavek zapracovat do
služby) – upozorňujeme na blízkost lokality pro bydlení - v případě umísťování staveb pro výrobu zprávy o uplatňování.
bude požadováno předložení akustické studie dokládající splnění hygienických limitů pro hluk.
Odůvodnění:
Obec nepožaduje vymezení nových zastavitelných ploch, naopak požaduje zrušení některých
stávajících zastavitelných ploch. Z požadavků na změnu územního plánu vyplynuly pouze tři na
vymezení nové zastavitelné plochy : požadavek č. 3 - pro jeden RD, požadavek č. 5 - pro nerušící
výrobu a skladování, 9800m2, III. bonita orné půdy, návaznost na logistický park Pavlov,
požadavek č. 16– pro 1 RD, pozemek v zastavěném území, bez příjezdové cesty, obklopený
zástavbou.
Požadavek č. 2 požaduje zrušení plochy sportoviště; místo této funkce rozšířit V1 (výroba a
výrobní služby) pro pozemky parc.č. 173/2, 173/3, 174, 1899 k.ú. Hostouň. Dle předložené
dokumentace se jedná o požadavek na změnu využití dosavadní zastavitelné plochy, čímž by došlo
k rozšíření stávající průmyslové zóny až na hranu svahu údolí, které je evropsky významnou
lokalitou (ELV) a regionálním biokoridorem. Rozšíření plochy výroby a výrobních služeb není
vhodné z důvodu kolize se stávající obytnou zástavbou kolem obytné ulice na území obce
Dobrovíz a se zájmem o výstavbu rodinných domů na území obce Hostouň (viz změna č.4. ÚP a
požadavek č. 3.), v souladu s §30 z. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §11 a §12 vl.
nařízení č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění
pozdějších předpisů byla k tomuto požadavku vznesena připomínka č.1.
Vyjádření dotčeného orgánu státní správy z hlediska požární ochrany, IZS a OOB.
Název a dokumentace: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Hostouň
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Středočeského
kraje

Jana Palacha 1970
272 01 Kladno

ze dne 16.8.2020
kpt.Ing.Roman
Straňák
tel.:950870268
roman.stranak@sck.
izscr.cz
došlo dne 26.8.2020
evidováno pod č.j.:
933/2020

Řešené území: správní území obce Hostouň
Pořizovatel dokumentace: Obecní úřad Hostouň
Předložený druh dokumentace: návrh zprávy o uplatňování územního plánu
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou
dne: 17. 7. 2020 a ve svém vyjádření uplatňuje následující
požadavky a připomínky.
Požadavky:
V souladu s úkoly územního plánování dle § 2 odst. 1 písm. k) a § 19 odst. 1 písm. k) zákona č.
183/2006 Sb., je potřeba vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. V územním
plánu obce by měly být navrženy plochy (i víceúčelové) odpovídající potřebám obce, které
vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. Při změnách V návrhu změny zhodnotit
územního plánu je potřeba zhodnotit vliv změn na již zpracované požadavky civilní ochrany a v vliv změn.
případě nevyhovujícího stavu je nutné provést úpravy (popř. nové řešení) požadavků civilní
ochrany.
Připomínky:
V technické infrastruktuře při řešení zásobování vodou požadujeme navrhnout i zásobování Připomínky návrhem změny
vodou k hasebním účelům, a to v souladu s příslušnými technickými a právními předpisy. V prověřit.
lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odběrných míst, ani z požárních
vodovodů, vytvořit podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody (požární nádrže,
studny, odběrní místa z vodních ploch atd.).
Plochy pro umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících by měly odpovídat
požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného záchranného systému
včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektů,
kde jsou technickými a právními předpisy požadovány. Případný zásah požárních jednotek musí
být proveditelný mimo ochranná pásma nadzemních energetických vedení. S tímto souvisí i
řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových plochách, zejména u bytové
výstavby.
K vytvoření podmínek pro správnou činnost integrovaného záchranného systému je nutné
zejména v oblasti funkčnosti systému ochrany obyvatelstva vytvořit podmínky pro varování a
informování občanů. Dále se věnovat rozvoji a ochraně kritické infrastruktury, která je nezbytnou
součástí potřeb pro udržitelný rozvoj posuzovaného území. Nedílnou součástí musí být
zohlednění dopadu nově připravovaných řešení na funkční systém ochrany obyvatelstva
hendikepovaných a zdravotně postižených občanů a na rozvoj systému ochrany obyvatelstva v
turistických a rekreačních oblastech a ve specifických prostředcích jako jsou obchodní centra,
multikina, sídliště, multifunkční areály atd.
Upozorňujeme na povinnost obce dle § 29 zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění
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ČR - Ministerstvo
obrany
Odbor ochrany
územních zájmů
Tychonova 1
160 01 Praha 6

117419/2020-1150OÚZ-LIT
ze dne 12.8.2020
D.Horská 973287117
došlo dne 17.8.2020
evidováno pod č.j.:
881/2020

pozdějších předpisů, zabezpečovat pro potřeby svého územního obvodu v rámci občanské
vybavenosti popř. ploch veřejné vybavenosti i výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a
požárně bezpečnostních zařízení a umožňovat dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru.
Při řešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb, tak bývalých výrobních a
skladovacích areálů především z pohledu bezpečnosti obyvatelstva (nebezpečí vzniku požárů,
mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek atd.).
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hostouň
Oddělení ochrany územních zájmů Čechy MO, odboru ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním
v §6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v §175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákonů") a v souladu s Rozkazem ministra obrany
č.39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního
řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona a dle §4 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona
vyjádření.
K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hostouň nemá
Ministerstvo obrany připomínky.
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny č. 5 územního
plánu Hostouň, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů
Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany :
jev 102a - ochranné pásmo leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany
(Kbely), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad
terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do
textové části návrhu změny č. 5 územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu
územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP.
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Vzato na vědomí.
Do
návrhu
změny
zapracovat limity a zájmy
Ministerstva obrany.

Sousední obec

č.j.:/zn.:

Úplné znění připomínek sousedních obcí

Obec Běloky

Obec návrh zprávy o uplatňování obdržela dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů podněty neuplatnila.

Obec Lidice

Obec návrh zprávy o uplatňování obdržela dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů podněty neuplatnila.

Obec Dolany

Obec návrh zprávy o uplatňování obdržela dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů podněty neuplatnila.

Běloky 48
273 53 Hostouň
Ul.10.června
273 54 Lidice

vyhodnocení
pořizovatele

Dolany 35
273 51 Unhošť

Obec Pavlov

Lidická 16
273 51 Unhošť

OP-OUPa-244/2020
ze dne 12.8.2020
Josef Kozel
724180544
312665325
došlo dne 19.8.2020
evidováno pod č.j.:
918/2020

Podnět obce Pavlov k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hostouň
Zastupitelstvo obce Pavlov na svém veřejném zasedání dne 7.8.2020 při projednávání návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu Hostouň schválilo ve svém Usnesení č.4/8/202O podání
Podnětu k uvedenému požadavku na změnu č,5, §e záborem orné půdy na pozemku p.č, 1781 v
k.ú. Hostouň u Prahy na nerušící výrobu a skladování, za účelem pozdější výstavby skladovací haly.
Zastupitelstvo obce Pavlov z důvodu ochrany zájmů obce a zájmů jejich občanů nesouhlasí s
požadavkem na změnu využití plochy uvedené v dokumentaci ,,ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOUŇ – OBEC HOSTOUŇ ČERVENEC 2020" na str.8 pod
číslem 5, dále na str. 9 v přehledu požadavků na změnu č.5 ÚP s číslem požadavku 5 k parc.číslu
1781, k.ú. Hostouň, na straně 22 a23 v Příloze Č.5 a v Příloze Č.18 Návrh změn z jednání
zastupitelstva červeně označené číslem 5., tento požadavek na změnu obec Pavlov zásadně
odmítá a to z těchto důvodů:

Obci Pavlov byl návrh
zprávy dodán (doručen) do
datové schránky 17.7.2020.
Lhůta pro uplatnění podnětu
obci
Pavlov
uplynula
18.8.2020.
Podnět obec Pavlov obci
Hostouň dodala (doručila)
do
datové
schránky
19.8.2020, tj. po lhůtě pro
uplatnění podnětu.

Dle § 47 odst. (2) stavebního
1. Obec Pavlov je dnes již nadměrně zahlcena hlukem z okolní zástavby, tj. provozu z několika hal zákona
se
k podnětům
umístěných v okolí, stejně jako hlukem z D6, I/6, III/0067, z vlaků a letecké dopravy.
uplatněným
po
lhůtě
nepřihlíží.
2. Z uvedeného lze předpokládat, že změna tohoto území na samé hranici katastrů a zastavěného
území a s ní související provoz negativně zvýší nejen hladinu hlukového zatížení, ale také obsah
škodlivých látek v ovzduší v rezidenční částí obce, což může ohrozit zdraví obyvatel obce Pavlov,
Současně se v obci Pavlov pro obyvatele zhorší pohoda bydlení a vlastníkům nemovitostí se sníží
hodnota jejich majetků.
Je přitom nepochybné, že v důsledku rozšíření tohoto území dle navrhované změny Č.5, se zhorší
stávající stav a dojde k navýšení hlukové zátěže v souvislosti s nárůstem počtu osobních a
nákladních automobilů o automobily obsluhující a zásobující dané území, a tedy lze předpokládat,
že dle našeho názoru již nadlimitnímu stavu, ještě přitíží, není vhodné, a tudíž není, dle našeho
názoru, ani přípustné tuto zamýšlenou změnu Č.5 schválit.
Není totiž rozhodné, jak vysoký (či nízký) bude přírůstek hlukové zátěže v souvislosti se změnou
využití území, rozhodné je, že se k nárůstu hluku v souvislosti s touto změnou bezesporu dojde.
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Uvedené je potvrzeno i judikaturou správních soudů, např. v rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 12.5.2011 , č.j. 10 Ca 62/2009-122.
Argumentaci rozsudku citovaného výše potvrdil i Nejvyšší správní soud, když ve vztahu (k tam
projednávané věci) uvedl (viz www.nssoud.cz, ,,Podmínky stavebního práva platí i pro zahraniční
společnosti"): ,,Do území nadlimitně zatíženého hlukem a imisemi ,.. nelze bez dalšího umísťovat
stavby ..., které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území nijak výrazně, ale
v součtu jednotlivých případů znamenají postupné a významné přitěžování již nyní existující
nadlimitní zátěži v území.
Tento výklad zamezuje „salámové" metodě dalšího zatěžování území.".
3. Území požadované změny, jak je zřejmé z grafických podkladů na str.22 a 23 v příloze Č.5 je
přimknuté na hranici katastrů k halám Logistického parku Pavlov, ke kterému bylo zpracováno
posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. ,,EIA Logistický park Pavlov 1. a 2, část z listopadu
2015“, kde se na straně 53/81 uvádí, že limitní hodnota daná zákonem prokazatelně
karcinogenního Benzo[a]pyren [ng.m-3] - roční průměrná koncentrace, je na území obce Pavlov
a na území požadované změny č.5 v návrhu změny ÚP Hostouň již překročena!!!
Ve zpracované dokumentaci je přímo upozorněno:
„Problematičtější je překročen í Benzo[a]pyrenu v území.“
Doprava TNA z Logistického parku Pavlov na komunikaci D6 vede po komunikaci I/6 a III/201
na území Jenče.
Tam, jak ukazuje mapa vyhodnocení Benzo[a]pyrenu v území, jsou hodnoty tohoto karcinogenu
hodně vysoko nad povoleným hygienickým limitem,
Právě BaP je prokazatelně nebezpečným karcinogenem s dopadem na zdraví obyvatel

„Jestliže tedy v území jsou již překročeny hygienické limity, nemůže být požadavek změny
Č.5, která je novým cílem dopravy a tento stav ještě zhorší přípustný, neboť by byl v
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rozporu s požadavky právních předpisů.
Jak vyplývá z výše uvedeného, změna území by narušila již nyní zhoršené podmínky daného
prostředí z hlediska ovzduší, případně i hluku, což je v přímém rozporu s požadavky na zachování
kvality prostředí a pohody bydlení.
V daném případě je z naší strany nutno poukázat na článek 35. odst. 3 Listiny základních
práv a svobod, neboť nikdo nesmí poškozovat životní prostředí nad míru stanovenou
zákonem.
4. Nikde v Návrhu není zmíněna obslužnost požadované změny Č.5 silniční dopravou zda by byla
vedena výhradně jen přes obec Hostouň.
Dle přiložené dokumentace na str.22 a 23 není ani zajištěn žádný přístup na tento pozemek, tedy
ho nebudou moci žadatelé ke svému oznamovanému záměru využívat.
Lze tedy namítat, že uvažovaná změna není řádně zdůvodněna podle zákona 183/2006 § 55,
odst.4. a současně se tedy lze i domnívat, že je o ni pouze účelově zažádáno pro některou ze zde
působících developerských společností.

Obec Červený
Újezd

Zastupitelstvo obce Pavlov na základě již překročených zákonem stanovených
hygienických limitů, s ohledem na zájem ochrany majetku, zdraví obyvatel, na dodržení
jejich práv na ochranu zdraví, garantovaných právním řádem ČR a Ústavou ČR, schválilo
tento podnět a požaduje vyřadit a neschválit požadovanou změnu č.5. v dalších změnách
ÚP Hostouň.
Schváleno zastupitelstvem obce na VZZ dna 7.8.2020.
Obec návrh zprávy o uplatňování obdržela dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů podněty neuplatnila.

Červený Újezd 26
273 51 Unhošť

Obec Jeneč

Obec návrh zprávy o uplatňování obdržela dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů podněty neuplatnila.

Obec Dobrovíz

Obec návrh zprávy o uplatňování obdržela dne 17.7.2020, ve lhůtě 30 dnů podněty neuplatnila.

Lidická 82
252 61 Jeneč
Pražská 13
252 61 Jeneč
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Připomínky uplatněné veřejností
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Vyhodnocení připomínky č.j. 785/2020
Požadavkem č.6 není vymezení nové zastavitelné plochy, protože pozemek parc.č. 143/1 je součástí zastavěného území.
Požadavek není proto zařazena do nových zastavitelných ploch.
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Vyhodnocení připomínky č.j. 905/2020
Připomínku do zprávy o uplatňování nezařazovat. Požadavky v připomínce návrhem změny neprověřovat.
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Vyhodnocení připomínky č.j. 906/2020
Připomínku do zprávy o uplatňování nezařazovat. Požadavky v připomínce návrhem změny neprověřovat.
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Vyhodnocení připomínky č.j. 909/2020
Připomínka se týká požadavku č.2 na změnu územního plánu. Připomínka bude tudíž v návrhu změny č.5 prověřena
v rámci prověřování požadavku č.2.

Hostouň únor 2021
Zpracovali:
Ing.Petr Topinka – osoba splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti
Martin Krátký – určený zastupitel
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