Příloha č. 3 k čj. MBE/50671/2015/ÚPRR-ZeH

Uplatněné připomínky, návrh na vyhodnocení připomínek uplatněných dle § 52 odst. 3
stavebního zákona
1.

Připomínku uplatnil: Jiří Huml, 267 51 Zdice 429
podaná: 6.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor vysokorychlostní trati
Text připomínky:
Navrhuji neschválit v územním plánu jakýkoli koridor, plánování
vysokorychlostní trati přes Zdice. Tato trať by přetnula město ve značné výšce
aby mohla pokračovat po terénu na Žebrák. Hlučnost by byla obrovská.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka nebyla akceptována.
Odůvodnění:
Koridor vysokorychlostní trati – územní rezerva je vymezen v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje. Zásady územního rozvoje jsou dle § 36 odstavec 5 závazné pro pořizování a vydávání
územních plánů, regulačních plánů a rozhodování v území.
2.

Připomínku uplatnil: Hynek Hout, Poncarova 1035, 267 51 Zdice 429
podaná: 11.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Rozšiřování stávající průmyslové zóny (Kostal)
Text připomínky:
Věc: uzemní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice 11/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Připomínka:
zásadně nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu
města Zdice - přeložka silnice 11/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy
určené pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plánu města Zdice.
nesouhlasím se zástavbou na kopci "Písmena" a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal)
Zdůvodnění:
naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic.
hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Kopec Písmena je přirozenou lokalitou rekreace obyvatel. Slouží pro hraní dětí a pro pořádání
různých společenských akcí pod volným nebem. K těmto účelům je hojně využíván.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice 11/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ (u Kostalu)
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a je v podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslové zóny Zdice- východ v ÚP
Zdice měněna.
3.

Připomínku uplatnil: ing. Jiří Šiška, ing. Kateřina Šišková, Poncarova 992, 267 51 Zdice 429
podaná: 11.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Rozšiřování stávající průmyslové zóny (Kostal)
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Text připomínky:
Věc: uzemní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice 11/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Připomínka:
zásadně nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu
města Zdice - přeložka silnice 11/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy
určené pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plánu města Zdice.
nesouhlasím se zástavbou na kopci "Písmena" a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal)
Zdůvodnění:
naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic.
hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice 11/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
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Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ (u Kostalu)
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
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Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a je v podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslové zóny Zdice- východ v ÚP
Zdice měněna.
4.

Připomínku uplatnil: Miloslava Ciprová, Poncarova 984, 267 51 Zdice 429
podaná: 11.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Rozšiřování stávající průmyslové zóny (Kostal)
Text připomínky:
Věc: uzemní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice 11/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Připomínka:
zásadně nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu
města Zdice - přeložka silnice 11/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy
určené pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plánu města Zdice.
nesouhlasím se zástavbou na kopci "Písmena" a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal)
Zdůvodnění:
naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic.
hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice 11/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ (u Kostalu)
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a je v podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslové zóny Zdice- východ v ÚP
Zdice měněna.
5.

Připomínku uplatnil: Jitka Kačeříková, Poncarova 997, 267 51 Zdice 429
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
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Věc: Připomínka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní
infrastruktury - severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice M/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již
stávající dálnici D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat
města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě
a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela zákona, která
zpřísňuje podmínky pro zákaz průjezdu nákladních vozidel.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice 11/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
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Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
6.

Připomínku uplatnil: Jiří Kačeřík, Poncarova 997, 267 51 Zdice 429
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
Věc: Připomínka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní
infrastruktury - severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice M/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
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Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již
stávající dálnici D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat
města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě
a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela zákona, která
zpřísňuje podmínky pro zákaz průjezdu nákladních vozidel.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
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zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
7.

Připomínku uplatnil: Alena Tamová, Erbenova 773, 267 51 Zdice 429
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
Věc: Připomínka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní
infrastruktury - severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice M/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již
stávající dálnici D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat
města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě
a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
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V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána
zpřísňuje podmínky pro zákaz průjezdu nákladních vozidel.

novela

zákona,

která

Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
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Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
8.

Připomínku uplatnil: Ladislav Hlaváč, Wolkerova 656, 267 51 Zdice 429
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
Věc: Připomínka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní
infrastruktury - severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice M/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již
stávající dálnici D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat
města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě
a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela zákona, která
zpřísňuje podmínky pro zákaz průjezdu nákladních vozidel.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
9.

Připomínku uplatnil: Hubert Tam, Erbenova 773, 267 51 Zdice 429
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
Věc: Připomínka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní
infrastruktury - severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice M/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již
stávající dálnici D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat
města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě
a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela zákona, která
zpřísňuje podmínky pro zákaz průjezdu nákladních vozidel.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
10. Připomínku uplatnil: Pavel Burian, Poncarova 997 267 51 Zdice 429
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
Věc: Připomínka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní
infrastruktury - severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice M/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již
stávající dálnici D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat
města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě
a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela zákona, která
zpřísňuje podmínky pro zákaz průjezdu nákladních vozidel.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Zdice_návrh na vyhodnocení připomínek

Stránka 19

Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
11. Připomínku uplatnil: Jiřina Hlaváčová, Wolkerova 656, 267 51 Zdice 429
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
Věc: Připomínka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní
infrastruktury - severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice M/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již
stávající dálnici D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat
města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě
a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela zákona, která
zpřísňuje podmínky pro zákaz průjezdu nákladních vozidel.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
12. Připomínku uplatnil: Martin Nácal, K Samohelce 945, 267 51 Zdice 429
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
Věc: Připomínka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní
infrastruktury - severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice M/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již
stávající dálnici D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat
města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě
a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela zákona, která
zpřísňuje podmínky pro zákaz průjezdu nákladních vozidel.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
13. Připomínku uplatnil: Michal Hlaváč, Wolkerova 656, 267 51 Zdice 429
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
Věc: Připomínka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní
infrastruktury - severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice M/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již
stávající dálnici D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat
města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě
a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela zákona, která
zpřísňuje podmínky pro zákaz průjezdu nákladních vozidel.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
14. Připomínku uplatnil: Milan Zajíček, Erbenova 676, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Text připomínky:
Věc: připomínka k návrhu územního plánu města Zdice
Podatel tímto podává v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) následující připomínku:
Nesouhlasím s návrhem koridoru dopravní infrastruktury v územním plánu katastrální území Zdice. Žádám, aby
koridor dopravní infrastruktury - silniční, byl z návrhu územního plánu vyjmut.
Důvodem mé připomínky je posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí.
Koridor dopravní infrastruktury - silniční, pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města Zdice je dle navrhovaného územního plánu ve velmi blízkém okolí
rodinné zástavby. Došlo by k výraznému zvýšení průjezdu kamionové dopravy a tím k zdravotnímu riziku hluk, prašnost, znečištění ovzduší. Zásah do vlastnického práva - pokles ceny nemovitosti, narušení kvality
bydlení - porušení práva na soukromí. Porušení práva na příznivé životní prostředí, úbytek zeleně. Při
realizaci koridoru dopravní infrastruktury - silniční (obchvatu) dle návrhu územního plánu by došlo ke
zničení nově vysazených stromů v lokalitě „Polní cesta,, (výsadba duben - květen roku 2015), investice
města Zdice. V lokalitě se nachází zaplavené poddolované území, přičemž zátěž kamionové dopravy by
mohla mít špatný vliv na celé území.
Náhled navrhovaného územního plánu na:
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
15. Připomínku uplatnil: Michaela Zajíčková, Erbenova 676, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Text připomínky:
Věc: připomínka k návrhu územního plánu města Zdice
Podatel tímto podává v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) následující připomínku:
Nesouhlasím s návrhem koridoru dopravní infrastruktury v územním plánu katastrální území Zdice. Žádám, aby
koridor dopravní infrastruktury - silniční, byl z návrhu územního plánu vyjmut.
Důvodem mé připomínky je posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí.
Koridor dopravní infrastruktury - silniční, pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města Zdice je dle navrhovaného územního plánu ve velmi blízkém okolí
rodinné zástavby. Došlo by k výraznému zvýšení průjezdu kamionové dopravy a tím k zdravotnímu riziku hluk, prašnost, znečištění ovzduší. Zásah do vlastnického práva - pokles ceny nemovitosti, narušení kvality
bydlení - porušení práva na soukromí. Porušení práva na příznivé životní prostředí, úbytek zeleně. Při
realizaci koridoru dopravní infrastruktury - silniční (obchvatu) dle návrhu územního plánu by došlo ke
zničení nově vysazených stromů v lokalitě „Polní cesta,, (výsadba duben - květen roku 2015), investice
města Zdice. V lokalitě se nachází zaplavené poddolované území, přičemž zátěž kamionové dopravy by
mohla mít špatný vliv na celé území.
Náhled navrhovaného územního plánu na:
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Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
16. Připomínku uplatnil: Karel Šírek, Palackého nám. 311, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Text připomínky:
Věc: připomínka k návrhu územního plánu města Zdice
Podatel tímto podává v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) následující připomínku:
Nesouhlasím s návrhem koridoru dopravní infrastruktury v územním plánu katastrální území Zdice. Žádám, aby
koridor dopravní infrastruktury - silniční, byl z návrhu územního plánu vyjmut.
Důvodem mé připomínky je posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí.
Koridor dopravní infrastruktury - silniční, pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města Zdice je dle navrhovaného územního plánu ve velmi blízkém okolí
rodinné zástavby. Došlo by k výraznému zvýšení průjezdu kamionové dopravy a tím k zdravotnímu riziku hluk, prašnost, znečištění ovzduší. Zásah do vlastnického práva - pokles ceny nemovitosti, narušení kvality
bydlení - porušení práva na soukromí. Porušení práva na příznivé životní prostředí, úbytek zeleně. Při
realizaci koridoru dopravní infrastruktury - silniční (obchvatu) dle návrhu územního plánu by došlo ke
zničení nově vysazených stromů v lokalitě „Polní cesta,, (výsadba duben - květen roku 2015), investice
města Zdice. V lokalitě se nachází zaplavené poddolované území, přičemž zátěž kamionové dopravy by
mohla mít špatný vliv na celé území.
Náhled navrhovaného územního plánu na:
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
17. Připomínku uplatnil: Kliková Dana, Palackého nám. 311, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Text připomínky:
Věc: připomínka k návrhu územního plánu města Zdice
Podatel tímto podává v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) následující připomínku:
Nesouhlasím s návrhem koridoru dopravní infrastruktury v územním plánu katastrální území Zdice. Žádám, aby
koridor dopravní infrastruktury - silniční, byl z návrhu územního plánu vyjmut.
Důvodem mé připomínky je posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí.
Koridor dopravní infrastruktury - silniční, pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města Zdice je dle navrhovaného územního plánu ve velmi blízkém okolí
rodinné zástavby. Došlo by k výraznému zvýšení průjezdu kamionové dopravy a tím k zdravotnímu riziku hluk, prašnost, znečištění ovzduší. Zásah do vlastnického práva - pokles ceny nemovitosti, narušení kvality
bydlení - porušení práva na soukromí. Porušení práva na příznivé životní prostředí, úbytek zeleně. Při
realizaci koridoru dopravní infrastruktury - silniční (obchvatu) dle návrhu územního plánu by došlo ke
zničení nově vysazených stromů v lokalitě „Polní cesta,, (výsadba duben - květen roku 2015), investice
města Zdice. V lokalitě se nachází zaplavené poddolované území, přičemž zátěž kamionové dopravy by
mohla mít špatný vliv na celé území.
Náhled navrhovaného územního plánu na:
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
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18. Připomínku uplatnil: Marek Varous, U Výstaviště 229/9, Praha
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Text připomínky:
Věc: připomínka k návrhu územního plánu města Zdice
Podatel tímto podává v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) následující připomínku:
Nesouhlasím s návrhem koridoru dopravní infrastruktury v územním plánu katastrální území Zdice. Žádám, aby
koridor dopravní infrastruktury - silniční, byl z návrhu územního plánu vyjmut.
Důvodem mé připomínky je posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí.
Koridor dopravní infrastruktury - silniční, pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města Zdice je dle navrhovaného územního plánu ve velmi blízkém okolí
rodinné zástavby. Došlo by k výraznému zvýšení průjezdu kamionové dopravy a tím k zdravotnímu riziku hluk, prašnost, znečištění ovzduší. Zásah do vlastnického práva - pokles ceny nemovitosti, narušení kvality
bydlení - porušení práva na soukromí. Porušení práva na příznivé životní prostředí, úbytek zeleně. Při
realizaci koridoru dopravní infrastruktury - silniční (obchvatu) dle návrhu územního plánu by došlo ke
zničení nově vysazených stromů v lokalitě „Polní cesta,, (výsadba duben - květen roku 2015), investice
města Zdice. V lokalitě se nachází zaplavené poddolované území, přičemž zátěž kamionové dopravy by
mohla mít špatný vliv na celé území.
Náhled navrhovaného územního plánu na:
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
19. Připomínku uplatnil: Zdeňka Fortelková, Husova 2, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Plocha veřejného prostranství P4
Text připomínky:
Věc: Vymezení ploch změn veřejných prostranství z Územního plánu dle čl. C.2.2.4., odst.
(C14),označení plochy P4 Územního plánu, dále pak čl. D4. odst.(D106i písm. k) Územního
plánu a Vyvlastňování pozemků a staveb dle čl. Gl. odst. (G01). kód VPS VD06 Územního plánu
a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s návrhem ani se změnou vymezených ploch veřejného prostranství a požaduji úplné
a trvalé zrušení chystaných změn týkajících se plochy P4 a úplné a trvalé zrušení označení způsobu
využívání pozemků přilehlých ploch značkou PV. Tím se jedná o celý pozemek zapsaný v Katastru
nemovitostí pod číslem 1734 v katastrálním území Zdice.
- nesouhlasím s vyvlastňováním pozemků v soukromém vlastnictví pro účel změny na plochu
veřejného prostranství a požaduji úplné a trvalé zrušení návrhů i změn zmíněných v čl. Gl, odst.
(G01), kód VPS VD06 Územního plánu
Zdůvodnění:
- vzhledem k povaze a umístění plochy samotné a ploch sousedících pozbývá potřeba změny na
plochu veřejnou, neboť vlastníci přilehlých pozemků jsou zároveň spoluvlastníky pozemku
dotčeného
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků kterých se změny týkají a zároveň i pozemků
sousedících
- výrazná újma a zásah do práv a svobod vlastníka nemovitostí
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- plocha přestavby P4 tj. PV – plocha veřejných prostranství bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna.
V souvislosti s tímto bude vypuštěna veřejně prospěšná stavba VD 06.
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20. Připomínku uplatnil: Ivan Kolebaba st., Stará Zvonice 145, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Text připomínky:
Věc:
připomínka k záměru včlenit koridor územní rezervy RKl pro severozápadní
obchvat města Zdice silnicí do Územního plánu. Z hlediska ochrany životního prostředí
nelze s realizací takového záměru souhlasit.
Zdůvodnění:
Pokud jde o kvalitu z hlediska životního prostředí, je toto území velmi cenné a velmi
dobře slouží k rekreaci občanů. Při převážně západních větrech, vanoucích přes lesy
CHKO Křivoklátsko a díky značné vzdálenosti od dálnice, je zde mimořádně čistý
vzduch. Přispívají k tomu plochy polí a aleje stromů již po léta vysazované a ošetřované
dobrovolníky i pracovníky Městského podniku služeb. Letos začátkem května bylo tu
podle projektu vysazeno mnoho dalších, již vzrostlých stromů.
Okruhem od horního konce Poncarovy ulice na sz, pak podél hranice CHKO
Křivoklátsko na jz a kolem řady zahrádek k vyústění ulice Hroudské na Zdíkově náměstí,
vede oblíbená vycházková trasa. Na ní lze potkat rodiče s dětmi, učitele s třídou, matku či
babičku s dítětem v kočárku, lidi s pejsky, běžce i seniory. Díky vedení města je
východní, pro dopravu uzavřená část okruhu vybavena lavičkami a odpadkovými koši. Na
jaře je tu možno poslouchat skřivany, časně ráno lze pozorovat zajíce a srnčí zvěř, která v
noci putuje až na vrch Písmena, na okraj zdické zástavby. Chodí tudy do lesů CHKO
houbaři, výletníci i turisté od autobusu či vlaku. Vede tudy z města žlutě značená
turistická trasa.
Stavba silnice, která by tuto krajinu proťala (další plocha betonu na úkor přírody a
zvýšený odtok srážkové vody spojený s erozí půdy), by z hlediska životního prostředí a
tudíž také možnosti rekreace, celé území znehodnotila. Protnula by aleje, s mnohaletým
úsilím vytvořené zahrádky, trasy cest zvěře, která by na ní hynula. Každá silnice ostatně
znamená ohrožení života také pro lidi, zvláště děti. Pro obyvatele přilehlých částí Zdic by
znamenala zvýšenou prašnost, zvýšený obsah výfukových emisí v ovzduší a hlučnost, a
tedy pravděpodobné zhoršení zdravotního stavu.
Z uvedeného vyplývá, že tento podivný, zřejmě zbytečný záměr (pro odklon nákladní
dopravy je zde přece dálnice) zakonzervovat zařazením do nového územního plánu by
bylo pro budoucnost nebezpečné.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
21. Připomínku uplatnil: Stanislav a Blanka Rajtmajerovi, Poncarova 1006,, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: Připomínka k návrhu územního plánu Zdice územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění
dopravní infrastruktury - severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1, odst. ÍDQ5) Územního plánu, a to v celém rozsahu
Jako trvale bydlící občané města Zdíce oba zásadně nesouhlasíme s vytvořením územní rezervy koridoru
RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 a požadujeme kompletní a trvalé
zrušení chystané uzemní rezervy určené pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požadujeme
vyjmutí uvedeného z návrhu územního plnu města Zdice.
Dále nesouhlasíme se zástavbou na kopci Písmena a požadujeme zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
Rovněž nesouhlasíme s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových
průmyslových zón Zdice - Západ.
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Odůvodnění:
-Naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně obchvatem).
-Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního území Zdic.
-Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci.
-Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody.
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených částí města i ostatních obyvatel města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
-Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- Celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblastí.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
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výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
-

Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
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Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
22. Připomínku uplatnil: Zdeňka Fortelková, Husova 2,, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury - —j
severozápadního obchvatu města -přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle ď.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
-nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice -přeložka silnice II/ 605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdice požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plnu města Zdice.
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- nesouhlasím se zástavbou na kopa Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
-nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových
průmyslových zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
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domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
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Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
23. Připomínku uplatnil: Tomáš Fortelka, Husova 2,, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury - —j
severozápadního obchvatu města -přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
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oblast Křivoklátsko dle ď.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
-nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice -přeložka silnice II/ 605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdice požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopa Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
-nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových
průmyslových zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
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charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
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-

plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
24. Připomínku uplatnil: Tomáš Fortelka, Husova 2,, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Plocha veřejného prostranství P4
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Text připomínky:
Věc: Vymezení ploch změn veřejných prostranství z Územního plánu dle čl. C.2.2.4., odst.
(C14),označení plochy P4 Územního plánu, dále pak čl. D4. odst.(D106i písm. k) Územního
plánu a Vyvlastňování pozemků a staveb dle čl. Gl. odst. (G01). kód VPS VD06 Územního plánu
a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s návrhem ani se změnou vymezených ploch veřejného prostranství a požaduji úplné
a trvalé zrušení chystaných změn týkajících se plochy P4 a úplné a trvalé zrušení označení způsobu
využívání pozemků přilehlých ploch značkou PV. Tím se jedná o celý pozemek zapsaný v Katastru
nemovitostí pod číslem 1734 v katastrálním území Zdice.
- nesouhlasím s vyvlastňováním pozemků v soukromém vlastnictví pro účel změny na plochu
veřejného prostranství a požaduji úplné a trvalé zrušení návrhů i změn zmíněných v čl. Gl, odst.
(G01), kód VPS VD06 Územního plánu
Zdůvodnění:
- vzhledem k povaze a umístění plochy samotné a ploch sousedících pozbývá potřeba změny na
plochu veřejnou, neboť vlastníci přilehlých pozemků jsou zároveň spoluvlastníky pozemku
dotčeného
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků kterých se změny týkají a zároveň i pozemků
sousedících
- výrazná újma a zásah do práv a svobod vlastníka nemovitostí
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- plocha přestavby P4 tj. PV – plocha veřejných prostranství bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna.
V souvislosti s tímto bude vypuštěna veřejně prospěšná stavba VD 06.
25. Připomínku uplatnil: Marie Kopecká, Velizská 754, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Plocha veřejného prostranství P4
Text připomínky:
Věc: Vymezení ploch změn veřejných prostranství z Územního plánu dle čl. C.2.2.4., odst.
(C14),označení plochy P4 Územního plánu, dále pak čl. D4. odst.(D106i písm. k) Územního
plánu a Vyvlastňování pozemků a staveb dle čl. Gl. odst. (G01). kód VPS VD06 Územního plánu
a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s návrhem ani se změnou vymezených ploch veřejného prostranství a požaduji úplné
a trvalé zrušení chystaných změn týkajících se plochy P4 a úplné a trvalé zrušení označení způsobu
využívání pozemků přilehlých ploch značkou PV. Tím se jedná o celý pozemek zapsaný v Katastru
nemovitostí pod číslem 1734
- nesouhlasím s vyvlastňováním pozemků v soukromém vlastnictví pro účel změny na plochu
veřejného prostranství a požaduji úplné a trvalé zrušení návrhů i změn zmíněných v čl. Gl, odst.
(G01), kód VPS VD06 Územního plánu
Zdůvodnění:
- vzhledem k povaze a umístění plochy samotné a ploch sousedících pozbývá potřeba změny na
plochu veřejnou, neboť vlastníci přilehlých pozemků jsou zároveň spoluvlastníky pozemku
dotčeného
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků kterých se změny týkají a zároveň i pozemků
sousedících
- výrazná újma a zásah do práv a svobod vlastníka nemovitostí
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- plocha přestavby P4 tj. PV – plocha veřejných prostranství bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna.
V souvislosti s tímto bude vypuštěna veřejně prospěšná stavba VD 06.
26. Připomínku uplatnil: Vladimír Kopecký, Velizská 754, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Plocha veřejného prostranství P4
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Text připomínky:
Věc: Vymezení ploch změn veřejných prostranství z Územního plánu dle čl. C.2.2.4., odst.
(C14),označení plochy P4 Územního plánu, dále pak čl. D4. odst.(D106i písm. k) Územního
plánu a Vyvlastňování pozemků a staveb dle čl. Gl. odst. (G01). kód VPS VD06 Územního plánu
a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s návrhem ani se změnou vymezených ploch veřejného prostranství a požaduji úplné
a trvalé zrušení chystaných změn týkajících se plochy P4 a úplné a trvalé zrušení označení způsobu
využívání pozemků přilehlých ploch značkou PV. Tím se jedná o celý pozemek zapsaný v Katastru
nemovitostí pod číslem 1734 v katastrálním území Zdice.
- nesouhlasím s vyvlastňováním pozemků v soukromém vlastnictví pro účel změny na plochu
veřejného prostranství a požaduji úplné a trvalé zrušení návrhů i změn zmíněných v čl. Gl, odst.
(G01), kód VPS VD06 Územního plánu
Zdůvodnění:
- vzhledem k povaze a umístění plochy samotné a ploch sousedících pozbývá potřeba změny na
plochu veřejnou, neboť vlastníci přilehlých pozemků jsou zároveň spoluvlastníky pozemku
dotčeného
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků kterých se změny týkají a zároveň i pozemků
sousedících
- výrazná újma a zásah do práv a svobod vlastníka nemovitostí
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- plocha přestavby P4 tj. PV – plocha veřejných prostranství bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna.
V souvislosti s tímto bude vypuštěna veřejně prospěšná stavba VD 06.
27. Připomínku uplatnil: Vladimír Kopecký, Velizská 754, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury - —j
severozápadního obchvatu města -přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle ď.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
-nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice -přeložka silnice II/ 605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdice požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopa Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
-nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových
průmyslových zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
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-

zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
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Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
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Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
28. Připomínku uplatnil: Marie Kopecká, Velizská 754, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury - —j
severozápadního obchvatu města -přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle ď.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
-nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice -přeložka silnice II/ 605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdice požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopa Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
-nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových
průmyslových zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
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- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- - zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
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Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně
napojené na dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do
území nově navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
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Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
29. Připomínku uplatnil: Iveta Matyášová, Zahradní 800, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silníce II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru
RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice - přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plánu města Zdice.
j
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou*(jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlem v celé dotčené oblasti severozápadního území
Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených 1 ostatních částí města k přírodě a chráněné
Zdice_návrh na vyhodnocení připomínek

Stránka 46

krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
30. Připomínku uplatnil: Miroslav Matyáš, Zahradní 800, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silníce II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
-nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice - přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plánu města Zdice.
j
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou*(jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlem v celé dotčené oblasti severozápadního území
Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených 1 ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
31. Připomínku uplatnil: Zuzana Kolebabová, Stará Zvonice 145, 267 51 Zdice
podaná: 14.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruk$irv ■?
severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (P05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice - přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových
průmyslových zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
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- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
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rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
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Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
32. Připomínku uplatnil: ing. Marek Nawrat, ing. Pavla Nawratová, Pod Šachtou 931, , 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury
severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (P05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- nesouhlasíme s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice - přeložka silnice II/605 a požadujeme úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požadujeme vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plnu města Zdice.
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- nesouhlasíme se zástavbou na kopci Písmena a požadujeme zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
- nesouhlasíme s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (území sousedící s firmou VPS a Kostal)
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
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zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu)
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
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Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
33. Připomínku uplatnil: Jindřich Stejskal, Ilona Stejskalová, DiS., Poncarova 978, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury
severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (P05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- nesouhlasíme s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice - přeložka silnice II/605 a požadujeme úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požadujeme vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plnu města Zdice.
- nesouhlasíme se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
- nesouhlasíme s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových
průmyslových zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ (u Kostalu)
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
34. Připomínku uplatnil: Miluše Tyrolová, Poncarova 998, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
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Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice TI/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu
města
Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových průmyslových
zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již stávající
dálnici D-5. Tři souběžně vedoucí silnice v rozmezí 3km je neefektivní a to nepočítám další silnici
(okolo betonárky).
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem") - město Zdice bude z obou stran zcela sevřeno silničními komunikacemi.
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné krajinné
oblasti Křivoklátsko
- hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
- výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního území Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
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Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
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přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
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obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
35. Připomínku uplatnil: Jana Tyrolová, Poncarova 998, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice TI/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu
města
Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových průmyslových
zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- není žádny rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již stávající
dálnici D-5. Tři souběžně vedoucí silnice v rozmezí 3km je neefektivní a to nepočítám další silnici
(okolo betonárky).
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem") - město Zdice bude z obou stran zcela sevřeno silničními komunikacemi.
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné krajinné
oblasti Křivoklátsko
- hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
- výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního území Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
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Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
36. Připomínku uplatnil: Hana Tyrolová, Poncarova 998, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice TI/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu
města
Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových průmyslových
zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- není žádny rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již stávající
dálnici D-5. Tři souběžně vedoucí silnice v rozmezí 3km je neefektivní a to nepočítám další silnici
(okolo betonárky).
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem") - město Zdice bude z obou stran zcela sevřeno silničními komunikacemi.
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné krajinné
oblasti Křivoklátsko
- hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
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- výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního území Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
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Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
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Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
37. Připomínku uplatnil: Marie Duchková, Havlíčkova 762, , 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury
severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (P05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice - přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (území sousedící s firmou VPS a Kostal))
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
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- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
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rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu)
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
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Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
38. Připomínku uplatnil: František a Alena Drulákovi, Poncarova 979 , 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury - —j
severozápadního obchvatu města -přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle ď.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
-nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice -přeložka silnice II/ 605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdice požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
-nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových
průmyslových zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
území Zdic
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
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Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
39. Připomínku uplatnil: Tomáš Bárta, Denisa Bártová, Poncarova 999 , 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text připomínky:
Vznášíme připomínku/námitku k bodu D05 (vymezení koridoru územní rezervy RK1) územního plánu
města Zdice, navrhujeme jej zrušit a tak zcela vyloučit možnost výstavby jakékoli nové silniční
komunikace v tomto území.
Nesouhlasíme se zřízením koridoru neboť nepodporuje a v mnohém je i v přímém rozporu se zásadami
koncepce rozvoje města B01, se závazkem ochrany přírodních hodnot B03 a taktéž se zásadami
urbanistické koncepce C1 - viz níže relevantní odůvodnění a výňatky z relevantních kapitol. Zároveň
postrádáme jakékoli jasné odůvodnění pro stavbu takovéto komunikace.
Důvody pro zrušení bodu D05 vidíme tyto:
1)Plánovaná komunikace v tomto území je v přímém rozporu se zásadami koncepce rozvoje města B01
(viz výňatky níže) bodech h) neboť uzavírá Zdice ze směru, kudy jsou otevřené ke ostatním sídlům na
území města Zdice, j) neboť ničí plochy zeleně jako hlavní kompoziční a integrační prvky území, znatelně
snižuje jeho prostupnost, území protíná a dělí a k) neboť jej zcela neguje.
2)Plánovaná komunikace je přímém rozporu se závazkem ochrany přírodních hodnot B03.
3) se zásadami urbanistické koncepce C1 - bod f) g) i) neboť tam se hovoří o integraci,
propojování, vazbách, prostupnosti, "snižování negativních důsledků bariérového efektu
dálnice D5 a železniční tratí" (C.1. g), a zatím dává prostor pro vytvoření nové bariéry od
přírody, i od Černína a Knížkovic.
4)Silnice tohoto druhu nepodpoří urbanistický rozvoj v severní části Zdic, naopak ho utlumí. Zatíží dnes
atraktivní klidné obytné zóny (sever Zdic, Černín, Knížkovice) hlukem a prachem další dopravní tepny.
Sníží atraktivitu stabilizovaných ploch bydlení, i
plánovaných nových ploch bydlení v návaznosti na ně.
5) Postrádáme jakékoli jasné, smysluplné a srozumitelné odůvodnění k čemu má takový
koridor sloužit. Body D02 a D03 jsou v tomto směru naprosto nedostačující.
Výňatky z relevantních pasáží územního plánu:
(D05) Územní plán vymezuje koridor územní rezervy RK1 v šířce 100 m s lokálními
rozšířeními pro možné umístění křižovatek a napojení na navazující komunikace a s
lokálními zúženími v místech počátečního a koncového napojení na stávající navazující
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komunikace pro prověření budoucího umístění severozápadního obchvatu města přeložky silnice II/605.
B01 Územní plán stanovuje tyto zásady koncepce rozvoje území města:
h) zlepšovat vzájemnou integraci zastavěných a zastavitelných částí jednotlivých sídel na
území města Zdice, zejména posílením vzájemných pěších a cyklistických vazeb a jejich
vzájemným propojením spojitým systémem veřejných prostranství: pro tento účel
vzájemné integrace využívat přednostně přírodních prvků v území, hlavně vodních toků a
území ve vazbě na ně;
j) chránit vodní toky a plochy a související plochy zeleně jako hlavní kompoziční a
integrační prvky území, doplňovat zeleň podél vodních toků, zajistit prostupnost území
podél vodních toků a přes vodní toky;
k) rozvíjet, doplňovat a propojovat plochy přírodní zeleně v krajině, plochy krajinné zeleně
a plochy lesa, jako hlavní prvky zajišťující ekologickou stabilitu území, do uceleného a
funkčního systému, jehož základem je územní systém ekologické stability na všech
hierarchických úrovních.
B03 Územní plán stanovuje přírodní hodnoty chránit před přímými i nepřímými vlivy z
výstavby a dalších činností a aktivit souvisejících se stavební činností a s rozvojem obce,
které by mohly ohrozit jejich celistvost, funkčnost či předmět ochrany dle příslušného
obecně závazného právního předpisu.
C.1. Zásady urbanistické koncepce
(C01) Územní plán stanovuje tyto zásady urbanistické koncepce jako výchozí podklad pro
posuzování rozvoje území města Zdice a jako výchozí podklad pro rozhodování o
změnách v území města Zdice:
f) posilovat vzájemnou prostorovou a provozní integraci jádrového sídla Zdice a
oddělených sídel Černín a Knížkovice, jako třech hlavních obytných území města Zdice;
zlepšovat podmínky pěší a cyklistické dostupnosti jádrového území města Zdice z
oddělených sídel Černín a Knížkovice;
g) posilovat prostorové a provozní vazby severní (nad dálnicí D5 a železniční tratí) a jižní
části (pod dálnicí D5 a železniční tratí) území města Zdice pro chodce a cyklisty a snížit
negativní důsledky bariérového efektu dálnice D5 a železniční trati;
h) chránit a rozvíjet spojitý systém veřejných prostranství zajišťující prostupnost celého
území města zejména pro chodce a cyklisty, podporovat vznik nových veřejných
prostranství zejména v přímé vazbě na vodní toky a liniové přírodní prvky v krajině (aleje,
remízy);
i) posilovat pěší a cyklistické vazby intenzivně urbanizované části území města Zdice na
jihu na vysoce atraktivní přírodní zázemí CHKO Křivoklátsko na severu;
(C10) Územní plán stanovuje následující hlavní zásady plošného uspořádání území:
b) bydlení rozvíjet výhradně v rámci stabilizovaných ploch bydlení nebo v bezprostřední
prostorové vazbě na ně (jak v zastavěném tak mimo zastavěné území)
i) území severně a severozápadně jádrového území města Zdice stabilizovat a dále
rozvíjet s dominantním uplatněním zemědělského využití krajiny, luk, sadů, zahrad, lesů a
dalších přírodních ploch
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
40. Připomínku uplatnil: ing. arch. Pavel Koubek, Svatopluka Čecha 328 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Zástavba na kopci Písmena
Dopravní obchvat města
Text připomínky:
Jako občan města Zdice a současně jako praktikující urbanista a zpracovatel územních plánů
navazujících na správní území města Zdice (pás Beroun - Králův Dvůr a Chodouň) předkládám k
uvážení následující připomínky a podněty k řešení územního plánu Zdic:
a) zvážit možnost výrazného omezení budoucí zástavby v prostoru „Písmena" - „Farčina", které se nachází
v těžišti stávajících i rozvojových obytných ploch a díky členité topografii vytváří vysoce atraktivní prvek
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přírodního zázemí města s možností bez kolizního přechodu obyvatel do příměstské krajiny. Zmíněný
prostor terénně členitých návrší charakteru lokálních dominant je již tradičně využíván pro řadu
celoměstských akcí i jako přirozený prostor dětských her. Současně tvoří jakýsi „zelený klín" a prvek
lokální identity, který dosahuje až k historickému jádru města. Zachování tohoto přírodního klínu jako
dalšího veřejného prostoru (vedle Knihová) pro relaxaci obyvatel i jako východiska k Hřebenům a dále do
CHKO Křivoklátsko by významně zvýšilo atraktivitu obytného prostředí i města jako celku.
b)při posouzení problematiky dopravního obchvatu města silnicí II/605 je nutno vycházet ze skutečnosti, že
se sice jedná o územní rezervu pro „vzdálenější" časový horizont, ale současně také o jedinou příležitost jak
do budoucna zachovat možnost pro faktické snížení intenzity dopravní zátěže v trase Komenského Husova, kde bydlí nemalá část obyvatel města. Podle mého názoru tedy není dost dobře možné na obchvat
zcela rezignovat, ale je třeba dále prověřit, jaké možnosti území nabízí:
b.l - dosud sledovaná severní varianta je územně hájena již současným územním plánem. Tato varianta by
byla na jedné straně schopna kromě tranzitní dopravy převzít i část dopravní obsluhy severních rozvojových
ploch města - na straně druhé ale její podstatná nevýhoda spočívá v tom, že vytváří barieru mezi městem a
jeho přirozeným krajinným zázemím a město by bylo do budoucna sevřeno mezi koridor dálnice s železnicí
a obchvatovou trasu II/605 - a jen tento dojem sám o sobě již výslednou kvalitu a charakter města
poškozuje. V případě potvrzení a setrvání této varianty územní rezervy by proto bylo nezbytné trvat na
zahloubení a překrytí trasy obchvatu ve větší části úseku podél severních rozvojových ploch města a podél
lokality „Písmena". Přestože územní rezerva neurčuje technické řešení vlastní stavby, domnívám se, že
město by mělo v tomto případě na takové podmínce již v předstihu trvat a s tím ji také do územního plánu
nechat zapracovat.
b.2 - jinou možnost řešení nabízí dosud neověřovaná jižní varianta, která vychází z paralelního propojení
mimoúrovňových dálničních křižovatek „exit 22" a „exit 28" podél okraje dálnice D5 (případně s
průchodem jižní výrobní zónou Zdice) - viz přiložený náčrt. Uvedený námět by bylo třeba koordinovat se
sousedním městem Králův Dvůr, v jehož ÚPD je již návrh přeložky silnice II/605 podél dálnice D5 (mimo
Levín) zapracován, muselo by však dojít k úpravě a prověření možnosti převedení trasy na jižní stranu
dálničního tělesa. Obecně - pro případ jižní varianty by bylo třeba v úrovni podrobnosti územního plánu
prověřit podélnými řezy technické podmínky možného nebo nutného zahloubení podjezdů dálničního tělesa
nebo železnice za účelem dosažení podjezdné výšky pro kamiony - nebo naopak zjistit terénní podmínky
pro nadjezdy nad železničními tratěmi, apod. Uvedená trasa by dopravně napojila nové plochy podél
koridoru stávající dálnice nebo v jižní výrobní zóně, vhodné pro rozvoj výrobní sféry a tedy zvýšení počtu
pracovních příležitostí, resp. snížení vyjížďky za prací. Další výhodou by bylo udržení zcela převažujícího
podílu těžké nákladní dopravy v prostoru, kde se nacházejí její cíle - ve stávajících nebo nových
plochách výrobních aktivit. Tedy mimo obytné území města i přilehlé krajinné zázemí.
V zastavěném území města by pak bylo možné realizovat i zpomalovací a výškové retardéry
za účelem dalšího přirozeného omezení provozu nákladní automobilové dopravy.
Jižní varianta se sice nachází v koridoru územní rezervy VRT, avšak vzhledem k tomu, že i
záměr přeložky II/605 se uvažuje v horizontu územní rezervy, jedná se ve skutečnosti o
uplatnění požadavku na koordinaci obou záměrů. Tento požadavek by měl být - v případě,
že by byla sledována jižní varianta - uplatněn v územním plánu v kap. „Výčet záležitostí
nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s odůvodněním
potřeby jejich vymezení", neboť do této kategorie trasa obchvatu doprovodné krajské
komunikace procházející větším počtem správních území měst ve skutečnosti patří.
Současně se tím signalizuje projektantovi, který se bude zpřesněním koridoru územní
rezervy zabývat, jaká bude šíře problematiky, jíž se řešení týká.
Ačkoli jsem v připomínce stručně rozvedl obě varianty územní rezervy přeložky silnice II/605,
jsem přesvědčen, že pro město by bylo podstatně výhodnější sledovat variantu jižní. Vzhledem
k obsažnosti problematiky a emocím, které vyvolává, jsem ochoten v případě zájmu pověřeného
zastupitele, pořizovatele, projektanta nebo stavební komise zúčastnit se případné další debaty.
Přílohy:
1.)
- náčrt Zdice - západ
2.)
- náčrt Zdice - východ
Vyhodnocení připomínky: Připomínka nebyla akceptována.
Odůvodnění:
- - zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
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Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Dopravní obchvat města
Územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna.
V územním plánu zůstává navržen koridor X3 v celkové šířce 20 m s rozšířením v návaznosti na napojení na
silnici II/236 Zdice – Černín pro umístění vedení stavby zkapacitnění a přeložky komunikace mezi silnicí
II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín přes Průmyslovou zónu Východ, včetně
úpravy tvarového a technického řešení křižovatky se silnicí II/236 Zdice – Černín, z důvodu možného odklonu
dopravy směřující od Králova Dvora do lokality Zdice - Sever (a v opačném směru) mimo historické jádro
města Zdice, tedy mimo průjezd ulicí Husova a Žižkova. Tím by měla být odvedena část dopravy, která má
svůj zdroj nebo cíl v severní části města Zdice z centra Zdic.
Vymezení trasy obchvatu města Zdic alternativní k severní trase, vymezené v Návrhu ÚP Zdice pro společné i
pro veřejné projednání jako koridor územní rezervy RK1 a po veřejném projednání vypuštěné, není s ohledem
na absenci jakéhokoli urbanistického, dopravně-inženýrského či stavebně-technického prověření alternativní
trasy obchvatu Zdic v rámci nového ÚP Zdice možné. Město Zdice tomuto problému věnuje neustálou
pozornost a zaměří se na nalezení možnosti nejvhodnějšího řešení obchvatu. Koridor nebo plocha pro
případnou alternativní trasu obchvatu mohou být do ÚP Zdice zapracovány na základě podrobného prověření
možného vedení alternativní trasy obchvatu v rámci změny ÚP Zdice.
V rámci námitky navrhované vymezení obchvatu města jižní cestou není nijak technicky ani dopravěinženýrsky podrobně prověřené, je například ve střetu s koridorem územní rezervy pro VRT vymezeným dle
platných ZÚR Středočeského kraje, ve střetu s ochranným pásmem dálnice D5, není technicky prověřeno
mimoúrovňové křížení s dálnicí D5 a vodním tokem Litavka,není vyřešena návaznost silnice stejných nebo
vyšších tříd na území sousedních obcí apod.
41. Připomínku uplatnil: Mgr. Marie Pechová, Stará Zvonice 515, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text připomínky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury - —j
severozápadního obchvatu města -přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle ď.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
-nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice -přeložka silnice II/ 605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdice požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
-nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových
průmyslových zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celého dotčené oblasti severozápadního
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území Zdic
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
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narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
d) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
e) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
f) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
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Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
42. Připomínku uplatnil: Martin Habřinský, Poncarova 988, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
1.
Nesouhlasím s vymezením koridoru územní rezervy RK1 pro budoucí umístění severozápadního obchvatu
města - přeložky silnice II/605 (čl. D. 1.1.1 odst. (D05) Územního plánu Zdíce) a požaduji odstranění tohoto
koridoru z Územního plánu Zdice.
Zamýšlené využití území pro budoucí realizaci stavby severozápadního obchvatu zcela změní stávající
charakter území. Dojde ke zvýšení zátěže hlukem a exhalacemi v dosud klidných částech města s následným
vlivem na ceny dotčených nemovitostí. (Jedná se zejména zástavbu rodinných domů a bytovek na okraji
Zdic směrem na Černín a okraj bytové zástavby ve Zdicích směrem na Knížkovice.) Tím budou dotčena
práva vlastníků nemovitostí a obyvatel těchto zón.Stavba je vedena mj. v těsné blízkosti stávající zástavby
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řadových domův lokalitě ul. Poncarova a budoucí zástavby určené pro bydlení.Stavba přeruší zelené plochy,
které jsou nyní obyvateli využívány k vycházkám, a spojení s okolní přírodou a lesy. Stavba přeruší přímý
přístup k zeleni CHKO Křivoklátsko. Domnívám se, že případný obchvat nebude žádným přínosem pro
občany Zdic. Odklonem od původní trasy nedojde k výraznému zlepšení životního prostředí a kvality
bydlení v jiných částech města. Je oprávněná obava, že stavba nejen že nijak neuleví dopravní zátěži v
centru Zdic, ale naopak přitáhne další dopravu, která by jinak Zdice minula (dálnice). Původní trasa bude
nadále využívána pro osobní dopravu obyvatel Zdic a přilehlých obcí (přístup k obchodům, službám,
školám, úřadu, ...), která je dle mého názoru primární dopravní zátěží v centru Zdic.
2.
Nesouhlasím s vymezením ploch pro bydlení (čl. C.2.2.1 odst. (C11) Územního plánu Zdice), konkrétně
plochy označené jako Z26a a Z26b - lokalita „Na Písmenech" a požaduji jejich odstranění z Územního
plánu Zdice, případně nové vymezení plochy pro bydlení v této lokalitě. Pokud není možné tuto plochu
zcela vyjmout z Územního plánu Zdice jako plochu pro bydlení a ponechat ji jako plochu veřejné zeleně,
navrhuji následující. Posunout plochu pro bydlení oproti současnému návrhu až za ochranné pásmo
elektrorozvodů, tak aby plocha pro bydlení bezprostředně nenavazovala na stávající zástavbu v ulici
Poncarova.
Případná budoucí zástavba bytovými domy v lokalitě „Na Písmenech" výrazně ovlivní klid a soukromí
stávající zástavby v horní části ulice Poncarova i stávajících bytových domů v této lokalitě. Podstatně se
zvýší množství osobní dopravy v této části města, které má být klidovou oblastí určenou pro procházky
rodin s dětmi apod. (V současné době probíhá úprava zeleně u cesty od „bývalé kotelny" k panelové cestě
směrem na Černín s cílem vytvořit pěkné prostředí s pěkným výhledem na okolí.) Lokalita „Na Písmenech"
je hojně využívána dětmi ke hrám (ve všech ročních obdobích) a je jedním z mála přirozených míst, kde se
mohou dětí „vyřádit v přírodě"(mimo veřejná prostranství - hřiště).Zastavěním této oblasti bytovými domy
si „zničíme" poslední kus volné zeleně bezprostředně navazující na stávající zástavbu.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
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ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
43. Připomínku uplatnil: Drahomíra Habřinská, Poncarova 988, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
1.
Nesouhlasím s vymezením koridoru územní rezervy RK1 pro budoucí umístění severozápadního obchvatu
města - přeložky silnice II/605 (čl. D. 1.1.1 odst. (D05) Územního plánu Zdíce) a požaduji odstranění tohoto
koridoru z Územního plánu Zdice.
Zamýšlené využití území pro budoucí realizaci stavby severozápadního obchvatu zcela změní stávající
charakter území. Dojde ke zvýšení zátěže hlukem a exhalacemi v dosud klidných částech města s následným
vlivem na ceny dotčených nemovitostí. (Jedná se zejména zástavbu rodinných domů a bytovek na okraji
Zdic směrem na Černín a okraj bytové zástavby ve Zdicích směrem na Knížkovice.) Tím budou dotčena
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práva vlastníků nemovitostí a obyvatel těchto zón.Stavba je vedena mj. v těsné blízkosti stávající zástavby
řadových domův lokalitě ul. Poncarova a budoucí zástavby určené pro bydlení.Stavba přeruší zelené plochy,
které jsou nyní obyvateli využívány k vycházkám, a spojení s okolní přírodou a lesy. Stavba přeruší přímý
přístup k zeleni CHKO Křivoklátsko. Domnívám se, že případný obchvat nebude žádným přínosem pro
občany Zdic. Odklonem od původní trasy nedojde k výraznému zlepšení životního prostředí a kvality
bydlení v jiných částech města. Je oprávněná obava, že stavba nejen že nijak neuleví dopravní zátěži v
centru Zdic, ale naopak přitáhne další dopravu, která by jinak Zdice minula (dálnice). Původní trasa bude
nadále využívána pro osobní dopravu obyvatel Zdic a přilehlých obcí (přístup k obchodům, službám,
školám, úřadu, ...), která je dle mého názoru primární dopravní zátěží v centru Zdic.
2.
Nesouhlasím s vymezením ploch pro bydlení (čl. C.2.2.1 odst. (C11) Územního plánu Zdice), konkrétně
plochy označené jako Z26a a Z26b - lokalita „Na Písmenech" a požaduji jejich odstranění z Územního
plánu Zdice, případně nové vymezení plochy pro bydlení v této lokalitě. Pokud není možné tuto plochu
zcela vyjmout z Územního plánu Zdice jako plochu pro bydlení a ponechat ji jako plochu veřejné zeleně,
navrhuji následující. Posunout plochu pro bydlení oproti současnému návrhu až za ochranné pásmo
elektrorozvodů, tak aby plocha pro bydlení bezprostředně nenavazovala na stávající zástavbu v ulici
Poncarova.
Případná budoucí zástavba bytovými domy v lokalitě „Na Písmenech" výrazně ovlivní klid a soukromí
stávající zástavby v horní části ulice Poncarova i stávajících bytových domů v této lokalitě. Podstatně se
zvýší množství osobní dopravy v této části města, které má být klidovou oblastí určenou pro procházky
rodin s dětmi apod. (V současné době probíhá úprava zeleně u cesty od „bývalé kotelny" k panelové cestě
směrem na Černín s cílem vytvořit pěkné prostředí s pěkným výhledem na okolí.) Lokalita „Na Písmenech"
je hojně využívána dětmi ke hrám (ve všech ročních obdobích) a je jedním z mála přirozených míst, kde se
mohou dětí „vyřádit v přírodě"(mimo veřejná prostranství - hřiště).Zastavěním této oblasti bytovými domy
si „zničíme" poslední kus volné zeleně bezprostředně navazující na stávající zástavbu.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
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Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
44. Připomínku uplatnil: Daniela Střečková, , Poncarova 987, 267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
1.
Nesouhlasím s vymezením koridoru územní rezervy RK1 pro budoucí umístění severozápadního obchvatu
města - přeložky silnice II/605 (čl. D. 1.1.1 odst. (D05) Územního plánu Zdíce) a požaduji odstranění tohoto
koridoru z Územního plánu Zdice.
Zamýšlené využití území pro budoucí realizaci stavby severozápadního obchvatu zcela změní stávající
charakter území. Dojde ke zvýšení zátěže hlukem a exhalacemi v dosud klidných částech města s následným
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vlivem na ceny dotčených nemovitostí. (Jedná se zejména zástavbu rodinných domů a bytovek na okraji
Zdic směrem na Černín a okraj bytové zástavby ve Zdicích směrem na Knížkovice.) Tím budou dotčena
práva vlastníků nemovitostí a obyvatel těchto zón.Stavba je vedena mj. v těsné blízkosti stávající zástavby
řadových domův lokalitě ul. Poncarova a budoucí zástavby určené pro bydlení.Stavba přeruší zelené plochy,
které jsou nyní obyvateli využívány k vycházkám, a spojení s okolní přírodou a lesy. Stavba přeruší přímý
přístup k zeleni CHKO Křivoklátsko. Domnívám se, že případný obchvat nebude žádným přínosem pro
občany Zdic. Odklonem od původní trasy nedojde k výraznému zlepšení životního prostředí a kvality
bydlení v jiných částech města. Je oprávněná obava, že stavba nejen že nijak neuleví dopravní zátěži v
centru Zdic, ale naopak přitáhne další dopravu, která by jinak Zdice minula (dálnice). Původní trasa bude
nadále využívána pro osobní dopravu obyvatel Zdic a přilehlých obcí (přístup k obchodům, službám,
školám, úřadu, ...), která je dle mého názoru primární dopravní zátěží v centru Zdic.
2.
Nesouhlasím s vymezením ploch pro bydlení (čl. C.2.2.1 odst. (C11) Územního plánu Zdice), konkrétně
plochy označené jako Z26a a Z26b - lokalita „Na Písmenech" a požaduji jejich odstranění z Územního
plánu Zdice, případně nové vymezení plochy pro bydlení v této lokalitě. Pokud není možné tuto plochu
zcela vyjmout z Územního plánu Zdice jako plochu pro bydlení a ponechat ji jako plochu veřejné zeleně,
navrhuji následující. Posunout plochu pro bydlení oproti současnému návrhu až za ochranné pásmo
elektrorozvodů, tak aby plocha pro bydlení bezprostředně nenavazovala na stávající zástavbu v ulici
Poncarova.
Případná budoucí zástavba bytovými domy v lokalitě „Na Písmenech" výrazně ovlivní klid a soukromí
stávající zástavby v horní části ulice Poncarova i stávajících bytových domů v této lokalitě. Podstatně se
zvýší množství osobní dopravy v této části města, které má být klidovou oblastí určenou pro procházky
rodin s dětmi apod. (V současné době probíhá úprava zeleně u cesty od „bývalé kotelny" k panelové cestě
směrem na Černín s cílem vytvořit pěkné prostředí s pěkným výhledem na okolí.) Lokalita „Na Písmenech"
je hojně využívána dětmi ke hrám (ve všech ročních obdobích) a je jedním z mála přirozených míst, kde se
mohou dětí „vyřádit v přírodě"(mimo veřejná prostranství - hřiště).Zastavěním této oblasti bytovými domy
si „zničíme" poslední kus volné zeleně bezprostředně navazující na stávající zástavbu.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
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je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
45. Námitku uplatnil: Tomáš Křenek - 1993, Poncarova 996, 267 51 Zdice
podaná: 12.5.2015
Území dotčené námitkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text námitky
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice - přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
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územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu k přírodě a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemku a domu
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Podavatel námitky byl písemně vyzván k doložení vlastnických práv k pozemkům a stavbám dotčených
návrhem řešení ÚP-čj. MBE/32309/2015/ÚPRR-MiJ. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě toto
nedoložil a z veřejně přístupných registrů vlastnictví nebylo možné dohledat, pořizovatel podání
vyhodnotil jako připomínku.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
46. Námitku uplatnila: Michaela Křenková, Poncarova 996, 267 51 Zdice
podaná: 12.5.2015
Území dotčené námitkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text námitky
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města
Zdice - přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené
pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu
územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- hrubé narušení krajného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- silné omezení přístupu k přírodě a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemku a domu
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
Podavatelka námitky byla písemně vyzvána k doložení vlastnických práv k pozemkům a stavbám
dotčených návrhem řešení ÚP-čj. MBE/32313/2015/ÚPRR-MiJ. Vzhledem k tomu, že ve stanovené
lhůtě toto nedoložila a z veřejně přístupných registrů vlastnictví nebylo možné dohledat, pořizovatel
podání vyhodnotil jako připomínku.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude
z návrhu ÚP Zdice vypuštěna.
47. Námitku uplatnila: Christina Treresia Prágl, Poncarova 993, 267 51 Zdice
podaná: 11.5.2015
Území dotčené námitkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Rozšiřování stávající průmyslové zóny (Kostal)
Text námitky:
Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice H/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu.
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu
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města Zdice - přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní
rezervy určené pro budoucí výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí
uvedeného z návrhu územního plnu města Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu
územního plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
- Nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových
průmyslových zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- Naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem).
- Výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního
území Zdic.
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci.
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody.
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a
Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic.
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti.
Podavatelka námitky byla písemně vyzvána k doložení vlastnických práv k pozemkům a stavbám
dotčených návrhem řešení ÚP-čj. MBE/32315/2015/ÚPRR-MiJ. Vzhledem k tomu, že ve stanovené
lhůtě toto nedoložila a z veřejně přístupných registrů vlastnictví nebylo možné dohledat, pořizovatel
podání vyhodnotil jako připomínku.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
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Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ (u Kostalu)
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
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Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a je v podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslové zóny Zdice- východ v ÚP
Zdice měněna.
48. Námitku uplatnil: Pavel Burian, Poncarova 997, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti:
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text námitky:
Věc: Námitka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice H/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná oblast
Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního plánu a
jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již stávající dálnici
D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela zákona, která zpřísňuje podmínky pro
zákaz průjezdu nákladních vozidel
Podavatel námitky byl písemně vyzván k doložení vlastnických práv k pozemkům a stavbám
dotčených návrhem řešení ÚP-čj. MBE/32306/2015/ÚPRR-MiJ. Vzhledem k tomu, že ve stanovené
lhůtě toto nedoložil a z veřejně přístupných registrů vlastnictví nebylo možné dohledat, pořizovatel
podání vyhodnotil jako připomínku.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
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Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
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rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
49. Námitku uplatnila: Jiřina Hlaváčová, Wolkerova 656 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti:
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text námitky:
Věc: Námitka - Územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice H/605 z Územního plánu. Chráněná krajinná oblast
Křivoklátsko dle čl. D.1.1.1. odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- Požaduji úplné a trvalé zrušení plánované komunikace severozápadního obchvatu města Zdice v návrhu
územního plánu města Zdice (územní rezerva RK1, trasa severozápadního obchvatu Zdic)
- Nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu města
Zdice.
- Nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního plánu a
jeho vyjmutí z návrhu územního plánu města Zdice.
Zdůvodnění:
- Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již stávající dálnici
D-5
- Naprosté obklíčení města těžkou dopravou (jihozápadně D-5, severozápadně obchvat města)
- Hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- Silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených a rovněž z ostatních částí města k přírodě a chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko
- Hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti
- Výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
- V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela zákona, která zpřísňuje podmínky pro
zákaz průjezdu nákladních vozidel
Podavatelka námitky byla písemně vyzvána k doložení vlastnických práv k pozemkům a stavbám
dotčených návrhem řešení ÚP-čj. MBE/32308/2015/ÚPRR-MiJ. Vzhledem k tomu, že ve stanovené
lhůtě toto nedoložila a z veřejně přístupných registrů vlastnictví nebylo možné dohledat, pořizovatel
podání vyhodnotil jako připomínku.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
50. Námitku uplatnila: Jana Tyrolová, Poncarova 998, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text námitky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice TI/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu
města
Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových průmyslových
zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- není žádny rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již stávající
dálnici D-5. Tři souběžně vedoucí silnice v rozmezí 3km je neefektivní a to nepočítám další silnici
(okolo betonárky).
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem") - město Zdice bude z obou stran zcela sevřeno silničními komunikacemi.
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné krajinné
oblasti Křivoklátsko
- hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.
- výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního území Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
Podavatelka námitky byla písemně vyzvána k doložení vlastnických práv k pozemkům a stavbám
dotčených návrhem řešení ÚP-čj. MBE/32317/2015/ÚPRR-MiJ. Vzhledem k tomu, že ve stanovené
lhůtě toto nedoložila a z veřejně přístupných registrů vlastnictví nebylo možné dohledat, pořizovatel
podání vyhodnotil jako připomínku.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena
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Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
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Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
51. Námitku uplatnila: Hana Tyrolová, Poncarova 998, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text námitky:
Věc: územní rezerva koridor RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury severozápadního obchvatu města - přeložky silnice TI/605 z Územního plánu. Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko dle čl.D.1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
- nesouhlasím s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice přeložka silnice II/605 a požaduji úplné a trvalé zrušení chystané územní rezervy určené pro budoucí
výstavbu severozápadního okruhu Zdic a požaduji vyjmutí uvedeného z návrhu územního plánu
města Zdice.
- nesouhlasím se zástavbou na kopci Písmena a požaduji zrušení tohoto záměru v návrhu územního
plánu a jeho vyjmutí z návrhu územního plnu města Zdice.
- nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových průmyslových
zón Zdice Západ.
Zdůvodnění:
- není žádny rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již stávající
dálnici D-5. Tři souběžně vedoucí silnice v rozmezí 3km je neefektivní a to nepočítám další silnici
(okolo betonárky).
- naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně
obchvatem") - město Zdice bude z obou stran zcela sevřeno silničními komunikacemi.
- silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených i ostatních částí města k přírodě a chráněné krajinné
oblasti Křivoklátsko
- hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
- celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.

Zdice_návrh na vyhodnocení připomínek

Stránka 95

- výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního území Zdic.
- hluk a prach z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci
- výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
Podavatelka námitky byla písemně vyzvána k doložení vlastnických práv k pozemkům a stavbám
dotčených návrhem řešení ÚP-čj. MBE/32316/2015/ÚPRR-MiJ. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě
toto nedoložila a z veřejně přístupných registrů vlastnictví nebylo možné dohledat, pořizovatel podání
vyhodnotil jako připomínku.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla částečně akceptována.
Odůvodnění:
- územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
bude z návrhu ÚP Zdice vypuštěna
- zastavitelné plochy Z26a, Z26b a Z28 – lokalita Písmena

Plocha Z26a je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1) a Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-11).
Plocha Z26b je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena v rámci
schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1).
Plocha Z28 je vymezena v téměř shodném rozsahu a se shodným způsobem využití, jako byla vymezena
v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-1). Oproti schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
je plocha Z28 zvětšena o severozápadní roh plochy tak, aby navrhovaná zástavba lokality Písmena byla
vhodně urbanisticky dokončená,bez nežádoucích proluk.
Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever (plochy změn Z6, Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28,
Z35, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) je zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení
ploch Z26a, Z26b a Z28 v ÚP vychází z podrobného řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu
v této lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a zlepšení věkové struktury
obyvatelstva města Zdice, předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na
území města vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby. Specifickým cílem vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a Z28 je vytvořit
podmínky pro možnou realizaci bytových domů a zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech,
kterých je na území města Zdice dlouhodobý nedostatek.
Na území města Zdice jednoznačně dominuje zástavba rodinnými domy.K roku 2013 bylo dle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) evidováno na území města Zdice 1 091 obydlených bytových jednotek v rodinných
domech a jen 395 bytových jednotek v bytových domech. V obcích se statutem města v ČR bývá však poměr
zpravidla spíše opačný, i v jiných městech charakteru a velikosti Zdic je poměr mezi počtem bytových
jednotek v rodinných domech a v bytových domech vyrovnanější.
Na území města Zdice je přitom jen velmi málo vhodných lokalit pro rozvoj bytových domů. Rozvoj
bytových domů je urbanisticky obvykle vhodný buď v jádru města, kde je přirozeně prostorově kompaktnější
a vyšší struktura zástavby, vhodná pro doplnění novými bytovými domy s větším stavebním objemem a větší
výškou, nebo v návaznosti na stávající obytné soubory bytových domů jinde na území města, tedy jako
rozvoj stávajících obytných souborů bytových domů tak, aby rozvoj nových bytových domů nebyl příčinou
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narušení navazující stabilizované struktury a charakteru zástavby. Na celém území města Zdice se nachází
pouze jeden obytný soubor bytových domů, a sice bytové domy v ulici Velízská a Havlíčkova. Lokalita
Písmena, navržená pro rozvoj bytových domů již v platném ÚP města Zdice a vymezená pro stejný účel také
v novém územním plánu, plynule navazuje na stávající obytný soubor bytových domů kolem ulice Velízská a
Havlíčkova a navazuje tak plynule a zcela přirozeně na strukturu a charakter stabilizované zástavby
v předmětném území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé
rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plochy Z28 a Z26a jsou s ohledem na jejich bezprostřední
návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech v severní části Zdic zařazeny do 1. etapy
rozvoje celé lokality Písmena, plocha Z26b je zařazena do 2. etapy a výstavba v ploše Z26b je tak podmíněna
využitím alespoň 70 % ploch Z28 a Z26a.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém
stávajících místních komunikací obytného území na severu Zdic. Celá lokalita je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Územní plán stabilizuje plochu stávajícího lesoparku Farčina jako jednu z přírodních hodnot území města
Zdice a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu lesní se specifickým využitím (NLx)tak, aby mohl být
lesopark i nadále využíván obyvateli okolních bytových souborů pro každodenní rekreaci, zejména pro hru
dětí, pohybové aktivity a pořádání nejrůznějších společenských akcí místních obyvatel. S ohledem na návrh
rozvoje obytného souboru bytových domů v lokalitě Písmena a tedy s ohledem na předpokládané zvýšení
počtu obyvatel této části města, vymezuje územní plán plochu K38 pro rozšíření lesoparku Farčina o dalších
1,294 ha rekreačního lesa.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení zastavitelných ploch Z26a, Z26b a
Z28 – lokalita Písmena v ÚP Zdice měněna.
- Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ
Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – BerounPlzeň, která je vymezena v Politice územního rozvoje ČR a zpřesněna v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále „ZÚR“). Tyto ZÚR stanovují následující zásady pro usměrňování územního
rozvoje a
rozhodování o změnách v území v rámci rozvojové osy OS1 vztahující se k městu Zdice:
a) Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst – Zdice, Hořovice, Žebrák
b) Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména mj. v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK
(mimoúrovňovou křižovatku) na dálnici D5
c) Logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná
území sídel.
Na základě těchto ZÚR bylo přistoupeno k zásadní změně koncepce ve vymezení ploch pro výrobu a
skladování na území města Zdice v ÚP Zdice. Těžiště rozvoje průmyslu na území města Zdice bylo
přesunuto z území Průmyslové zóny Zdice – Východ (u Kostalu), které je velmi špatně dopravně napojené na
dálnici D5 (nutný průjezd obydlenými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr),do území nově
navrhované průmyslové zóny Zdice-západ s výborným přímým
dopravním napojením na MÚK na D5 bez nutnosti průjezdu nákladní dopravy obydleným územím.Tím
dojde k eliminaci negativních důsledků těžké nákladní dopravy na centrální a obytná území
města Zdice.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice – východ (u Kostalu) je v novém ÚP Zdice výrazně omezen a jev podstatě
zakonzervován.
Územním plánem jsou vymezeny pouze 2 rozvojové plochy:
- plocha Z7, která tvoří proluku mezi již zastavěným územím o velikosti 0,58 ha
- plocha Z8, které navazuje na severní hranici již zastavěného území - VPS Logistics, s.r.o., o velikosti
1,27 ha
- o případném zahrnutí části již dříve vymezené plochy VP – cca 0,5 ha západně od již zastavěného území
- VPS Logistics, s.r.o rozhodne zastupitelstvo města při rozhodování o námitkách podaných k návrhu ÚP
Plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na zastavěná území s cílem urbanistického dokončení a
prostorového scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentované rozestavěné průmyslové
zóny Zdice-východ. Cílem je rozvoj průmyslové zóny Zdice-východ směřovat výhradně do proluk na okraji
zastavěného území stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do
volné krajiny.
Oproti současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice byla vypuštěna lokalita VN –
podnikatelské služby jižně od komunikace II/605, vymezená změnou č. 1, pod označením Z1-14 o velikosti
6,74 ha.
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Dále byla vypuštěna lokalita plochy VP – výroba , mechanizace, sklady západně od zastavěného území VPS
Logistics, s.r.o., o velikosti cca 8,1 ha (vymezeno ÚPD – 12,93 ha, zastavěno VPS – 3,57 ha, ponecháno
v ÚP plocha Z8 – 1,27 ha).
Celkový úbytek vymezených ploch výroby v zóně Zdice–východ je 14,84 ha.
Důvodem omezení rozvoje v průmyslové zóně-východ je špatná dopravní dostupnost uvedeného území.
Dopravní napojení je pouze přes zastavěná území města Zdice popř. města Králův Dvůr.
Rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ byl vymezen rozvojovými plochami Z15 (12,12 ha), Z18(3,33 ha) a
Z19(3,6 ha).
Plochy Z18, Z19 a jižní část plochy Z15byly převzaty ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
z dosud platného územního plánu města Zdice. Celkový přírůstek vymezených ploch výroby v zóně Zdicezápad je 3,5 ha.
Porovnáním rozvojových ploch vymezených v současně platném územním plánu města Zdice a v návrhu
územního plánu Zdice v průmyslových zónách Zdice-východ a Zdice –západ je v návrhu ÚP vymezeno o
11,34 ha méně ploch výroby.
Důvodem pro vymezení ploch výroby Z1, Z18 a Z19 v rámci Průmyslové zóny Zdice - Západ je stabilizace
ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí
v oblasti výroby na území města, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli
města Zdice a potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních
obcí.
Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními
podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako je lokalita na západním okraji území města ve vazbě
na MÚK Exit 28 Bavoryně na dálnici D5.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Zdice-západ
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby
u dálnice D5 zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na
sever k sídlu Knížkovice.
Dále je v návrhu ÚP pro uvedené plochy stanovena podmínka zpracování územní studie.
Na jižní část plochy Z15, která byla do zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vymezena Změnou č. 3
územního plánu města Zdice (nabytí účinnosti 2.1.2013), by se v případě jejího vypuštění vztahovala
ustanovení § 102 stavebního zákona „Náhrady za změnu v území“.
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací příštích. Omezením ploch pro výrobu a skladování v ÚP Zdice by došlo
k disproporci mezi těmito třemi základními pilíři územního plánování, došlo by k výraznému oslabení
ekonomického pilíře udržitelného rozvoje území města s potenciálními dopady na sociální soudržnost
obyvatel města. V rámci Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (SEA) přitom nebyl identifikován
žádný potenciální negativní vliv rozvoje Průmyslové zóny Zdice – Západ na životní prostředí.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a
Zdice-západ v ÚP Zdice měněna.
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