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A.

POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořízení ÚP Zdice schválilo podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona Zastupitelstvo města Zdice usnesením
č. 6/2011 ze dne 20.6.2011 z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) stavebního zákona.
V rámci stejného usnesení schválilo Zastupitelstvo města Zdice, že pořizovatelem územního plánu bude v souladu s § 6 odst. 1 bod
c) stavebního zákona Městský úřad Beroun, úřad územního plánování a dále schválilo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s
pořizovatelem územního plánu ve smyslu § 47 odst. 1 a násl. stavebního zákona bude starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář.
Za zhotovitele územního plánu byla vybrána společnost DHV CR, spol. s r.o. (od 4/2013 HaskoningDHV Czech Republic, spol.
s r.o.), Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8. Zodpovědným projektantem byla do 09/2013 Ing.arch.Mgr. Monika Boháčová (od
09/2013 na mateřské dovolené), od 10/2013 je zodpovědným projektantem Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. (profesní
odpovědnost dle §§ 12 až 17 zákona č. 360/1992 Sb. a v souladu s § 26 Profesního a etického řádu ČKA a osobnostní autorská
práva dle zákona č. 121/2000 Sb. byla mezi původním zodpovědným projektantem a novým zodpovědným projektantem řádně
vypořádána smlouvou ze dne 24.6.2014).

A.1 Přípravné práce / Doplňující průzkumy a rozbory
Doplňující průzkumy a rozbory byly zhotovitelem zpracovány v dubnu 2012. Základním podkladem byly Územně analytické podklady
obce s rozšířenou působností Beroun, jejíž součástí je město Zdice, které byly zpracovány v prosinci 2008 urbanistickou kanceláří
UK-24, Ing. Arch. Pavel Koubek a aktualizovány v roce 2010 stejným projektantem.

A.2 Zadání ÚP
Návrh Zadání ÚP Zdice byl souladu s § 47 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí od 9.8.2012. Dotčeným orgánům
byl návrh zadání zaslán 9.8.2012.
Návrh Zadání ÚP Zdice nebyl upravován. Požadavky dotčených orgánů směřující k obsahu návrhu územního plánu byly předány
zpracovateli územního plánu k prověření a případnému zapracování do návrhu územního plánu.
Zadání ÚP Zdice bylo 17.12.2012 schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 13/2012.
Na základě změny strategie v rozvoji města rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 16/2013 ze dne 29.5.2013
o zpracování nového návrhu Zadání Územního plánu Zdice a zrušilo původně schválené zadání.
Nový návrh Zadání ÚP Zdice byl v souladu s § 47 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí od 9.7.2013. Dotčeným
orgánům byl návrh zadání zaslán 9.7.2013.
V rámci projednání nového návrhu Zadání ÚP Zdice Krajský úřad Středočeského kraje jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny
nevyloučil významný vliv předloženého projektu samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav
předmětu nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními a Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán požadoval v následujících etapách pořizování
územně plánovací dokumentace zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Zdice na udržitelný rozvoj území. Tyto požadavky
byly doplněny do Zadání Územního plánu Zdice.
Nové Zadání Územního plánu Zdice schválilo zastupitelstvo města dne 16.9.2013 usnesením č. 18/2013.

A.3 Návrh ÚP
Podle § 50 odst. 1 stavebního zákona bylo na základě schváleného Zadání ÚP Zdice pořízeno zpracování návrhu Územního plánu
Zdice k projednání podle § 50 stavebního zákona.
Návrh ÚP Zdice pro společné jednání zpracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186
00 Praha 8, zodpovědný projektant Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaný architekt pro obor architektura, osvědčení
ČKA č. 04 019.
Vyhodnocení přepokládaných vlivů Územního plánu Zdice na udržitelný rozvoj území – na životní prostředí dle bodu
A) přílohy č. 5 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti zpracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,
zodpovědný projektant Ing. Dalibor Vostal, autorizovaná osoba, č. osvědčení 2167/326/OPV/93.
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Vyhodnocení přepokládaných vlivů Územního plánu Zdice na udržitelný rozvoj území – na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti dle bodu B) přílohy č. 5 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D., autorizovaná osoba k provádění
posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j.: 57148/ENV/09).
Základní dokument Vyhodnocení přepokládaných vlivů územního plánu Zdice na udržitelný rozvoj území (tj. body C-F přílohy č. 5
Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti) zpracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,
zpracovatelský tým Ing. Dalibor Vostal, RNDr. Marek Banaš, Ph.D., RNDr. Milan Svoboda.
Společné jednání o Návrhu Územního plánu Zdice a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Zdice na udržitelný rozvoj území se podle §
50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo dne 28. srpna 2014 od 10:00 hodin v místnosti C 304 Městského úřadu Beroun.
V souladu s ustanovením § 50 odstavec 3 stavebního zákona doručil pořizovatel veřejnou vyhláškou Návrhu Územního plánu Zdice
a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Zdice na udržitelný rozvoj území.
V rámci projednání bylo doručeno 8 stanovisek a 5 připomínek.
Vzhledem k tomu, že odbor ŽP a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje vyjádřil nesouhlas s některými navrženými
rozvojovými lokalitami, bylo sjednáno dohodovací jednání na Krajském úřadě Středočeského kraje. Dne 28.11.2014 byla vydána
Změna stanoviska pod č.j. 154028/2014/KUSK.
Dle ustanovení § 50 odstavec 5 stavebního zákona zaslal pořizovatel dne 8.12.2014 stanoviska a připomínky KÚ SČK, odbor
životního prostředí a zemědělství, jako příslušnému úřadu pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Ten dopisem ze dne 17.12.2014 č.j. 170524/2014/KUSK v souladu s § 50 odst. 5 prodloužil
lhůtu pro vydání stanoviska o 30 dnů, do 6.2.2015.
Dále dle § 50 odstavec 7 stavebního zákona zaslal pořizovatel dne 8.12.2014 stanoviska a připomínky KÚ SČK, odbor regionálního
rozvoje k vydání stanoviska z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, soulad s PÚR ČR a ZÚR
Středočeského kraje.
Odbor regionálního rozvoje KÚ SČK svým stanoviskem ze dne 28.12.2014 pod čj. 168592/2014/KUSK konstatoval, že neshledal
žádné rozpory a je možné návrh územního plánu následně projednat podle § 52 - § 54 stavebního zákona.
Souhlasné stanovisko s podmínkami k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí vydal odbor životního
prostředí a zemědělství KÚ SČK dne 4.2.2015 pod č.j. 167022/2014/KUSK.

A.3.1. Vyhodnocení projednání Návrhu ÚP Zdice
Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle §
6 odst. 1) písm. c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)
vyhodnotil s určeným zastupitelem – Bc. Antonínem Sklenářem, v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona, výsledky projednání
návrhu územního plánu Zdice takto:
1. V rámci projednání Návrhu ÚP Zdice dle § 50 stavebního zákona bylo doručeno 6 písemných připomínek (vyhodnocení
připomínek – viz kapitola J tohoto odůvodnění). Dále bylo doručeno 8 stanovisek dotčených orgánů. Stanoviska dotčených
orgánů byla akceptována. Návrh Územního plánu Zdice byl po projednání dle § 50 stavebního zákona upraven na základě
vyhodnocení připomínek a v souladu se stanovisky dotčených orgánů.
2. Veřejné projednání Návrhu ÚP Zdice dle § 52 stavebního zákona proběhlo dne 6.5.2015 od 16:00 h v sále Společenského klubu
Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice. Jednání zahájil a vedl zástupce pořizovatele. Výklad k návrhu Územního plánu Zdice
v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 stavebního zákona provedla Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. – autorizovaný architekt
ČKA č. 04019 a odpověděla na otázky týkající se návrhu. Na další otázky, podle povahy dotazu, odpovídal zástupce
pořizovatele a starosta a určený zastupitel Bc. Antonín Sklenář.
Zástupce pořizovatele připomněl přítomným obsah ustanovení § 52 odst. 2 a § 22 odst. 3 stavebního zákona týkající se
způsobu, náležitostí a termínu podání námitek a připomínek k návrhu územního plánu, ačkoli upozornění již bylo obsaženo
v oznámení o konání veřejného projednání návrhu. Poté zástupce pořizovatele vyzval přítomné k předání připomínek a námitek
před skončením veřejného projednání.
Záznam o průběhu veřejného projednání je založen ve spisu (čj. MBE/28627/2015/ÚPRR-MiJ ze dne 6.5.2015).
Při veřejném projednání dne 6.5.2015 byla předána 1 písemné připomínka.
Ve lhůtě stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona – do 7 dnů ode dne veřejného projednání bylo k Návrhu ÚP Zdice
uplatněno 51 námitek a 44 připomínek (vyhodnocení připomínek – viz kapitola J tohoto odůvodnění, rozhodnutí o námitkách –
viz kapitola K tohoto odůvodnění).
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
K veřejnému projednání byla písemně doručena tato stanoviska dotčených orgánů státní správy:


Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (13.5.2015, čj. MBE/31172/2015/ÚPRR-MiJ) – bez
připomínek



Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (15.4.2015, č.j. MBE/24427/2015/ÚPRR-MiJ – bez připomínek



Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun (5.5.2015, čj.
MBE/29271/2015/ÚPRR-MiJ) – ve stanovisku požaduje vyřešit dopravní napojení lokality Z55. Napojení je v Návrhu ÚP
Zdice doplněno.



Městský úřad Beroun, odbor ŽP, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun (12.5.2015, čj. MBE/30642/2015/ÚPRR-MiJ) – bez
připomínek.

3. Opakované veřejné projednání z důvodu podstatné úpravy návrhu ÚP dle § 53 odst.2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona
proběhlo dne 25.4.2016 od 17,00 h v sále Společenského klubu Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice. Jednání zahájil a vedl
zástupce pořizovatele ve spolupráci s určeným zastupitelem – starostou města. Výklad k návrhu Územního plánu Zdice
v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 stavebního zákona provedla Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. – autorizovaný architekt
(ČKA 04019) a odpověděla na otázky týkající se návrhu. Na další otázky, podle povahy dotazu, odpovídal starosta - určený
zastupitel.
Zástupce pořizovatele připomněl přítomným obsah ustanovení § 52 odst. 2 a § 22 odst. 3 stavebního zákona týkající se způsobu,
náležitostí a termínu podání námitek a připomínek k návrhu územního plánu, ačkoli upozornění již bylo obsaženo v oznámení o
konání veřejného projednání návrhu. Dále byli přítomní upozorněni, že námitky a připomínky mohou být podány pouze k částem
územního plánu, které byly od posledního veřejného projednání upraveny. Záznam o průběhu opakovaného veřejného
projednání je založen ve spisu (čj. MBE/28398/2016/ÚPRR-ZeH ze dne 25.4.2016).
Při opakovaném veřejném projednání dne 25.4.2016 nebyla podána žádná námitka ani připomínka.
Ve lhůtě stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona – do 7 dnů (tj. do 2.5.2016) ode dne opakovaného veřejného projednání
nebyly k návrhu územního plánu uplatněny žádné námitky ani připomínky.
K opakovanému veřejnému projednání byla písemně doručena tato stanoviska dotčených orgánů státní správy:


Státní veterinární správa, Černoleská 1929, Benešov 256 01 (22.3.2016, č.j. MBE/20110/2016/ÚPRR-ZeH)
– bez připomínek



Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (26.4.2016, čj. MBE/28991/2016/ÚPRR-ZeH)
– bez připomínek



Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (20.4.2016, č.j. MBE/27716/2016/ÚPRR-ZeH) – bez připomínek



AOPK, Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5, 270 24 (22.4.2016, č.j. MBE/28251/2016/ÚPRR-ZeH a č.j.
MBE/28250/2016/ÚPRR-ZeH) – bez připomínek



České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 (2.5.2016, č.j. MBE/30322/2016/ÚPRR-ZeH) – připomínka je
v územním plánu akceptována

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání nebyla provedena úprava návrhu územního plánu Zdice a pořizovatel
podal návrh na vydání územního plánu zastupitelstvu města Zdice dle § 54 odst. 1 stavebního zákona.

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016
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Územní plán Zdice - Odůvodnění

B.

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE
§ 5 3 O D S T. 4 S TAV E B N Í H O Z Á K O N A

B.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Zdice s Politikou
územního rozvoje ČR (PÚR ČR)
Dne 15. 4. 2015 byla Usnesením Vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválena Aktualizace
č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, která v plném rozsahu nahrazuje Politiku územního rozvoje ČR 2008.
Dle § 31 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), je Politika územního rozvoje ČR nadřazeným právně
závazným dokumentem pro vydávání územních plánů a Územního plánu Zdice ji proto musí plně respektovat.
Z Politiky územního rozvoje ČR vyplývají pro řešení ÚP Zdice následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení
souladu ÚP Zdice s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem PÚR ČR:

B.1.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
(14)

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity.
Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území – respektuje a chrání všechny hodnoty dané platnou
legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro zlepšení jejích ekologických,
retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území je zaměřena na posílení a využívání vodních prvků v území,
s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova (např. plochy přírodní zeleně podél Červeného potoka a Litavky). Územní plán důsledně
chrání všechny přírodní hodnoty severní části území města zahrnuté v rámci území CHKO Křivoklátsko, zejména důsledně chrání
všechny plochy lesů a navrhuje další plochy zalesnění, chrání také všechny stávající plochy přírodní a navrhuje jejich další rozvoj.
Území CHKO Křivoklátsko územní plán důsledně chrání před exploatací urbanizovaného území a zejména zástavby, rozvoj nové
zástavby koncentruje výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěná území stávajících sídel a nenavrhuje vznik žádných nových
sídel ve volné krajině.
Územní plán chrání a rozvíjí kulturní hodnoty v území. Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také
architektonicky významné stavby a urbanisticky cenná území, které vymezuje s cílem ochrany identity území města Zdice, jeho
historického vývoje a kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních atraktivit území pro cestovní ruch a turistiku.
Hlavním předmětem ochranu v ÚP Zdice jsou historická jádra Zdic a Knížkovic, především pak urbanistické struktury zástavby a
veřejných prostranství obou historických jader, jako doklady svébytného vývoje obou původně samostatných obcí. Zvláštní důraz je
v územním plánu kladen na ochranu dominantní polohy a kompozičního působení kostela Narození Panny Marie a v bezprostřední
blízkosti stojícího mohutného barokního objektu bývalé fary v jádru Zdic (ochrana dominantního působení je zajištěna
prostřednictvím zásad prostorového uspořádání území a podmínek prostorového uspořádání území) a na ochranu veřejných
prostranství v okolí kostela a bývalé fary. Před nevhodnými změnami v území chrání územní plán dále, zejména regulací maximální
výšky zástavby a stanovením cílových typů struktury a charakteru zástavby, jednotlivé další architektonicky významné stavby v
území, které jsou dokladem historického vývoje osídlení města Zdice. Územní plán také důsledně chrání dochovaný systém
veřejných prostranství, který je vůbec nejvěrnějším dokladem historického vývoje osídlení a cenným dokladem změn v jeho
struktuře.
Prostřednictvím navrhovaného plošného a zejména prostorového uspořádání území je chráněna urbanistická struktura osídlení se
zaměřením na výšku a intenzitu zástavby, na výškovou i objemovou gradaci k jádru sídel a na citlivý přechod zástavby do volné
krajiny.
ÚP chrání a rozvíjí všechny civilizační hodnoty v území a navrhuje jejich doplnění zejména s ohledem na celkový rozvoj území obce
a s ohledem na zajištění optimálních podmínek obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, občanským vybavením a
veřejnými prostranstvími.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
Jedním ze zásadních ekonomických potenciálů města Zdice je atraktivita polohy města Zdice na pomezí třech turisticky vysoce
atraktivních území: CHKO Křivoklátsko, CHKO Český Kras a CHKO Brdy. Územní plán proto navrhuje posílení propojení těchto
třech turisticky atraktivních území přes území města Zdice návrhem na doplnění cyklostezek a cykloturistických a pěších turistických
tras na území města, zejména ve vazbě na vodní toky v území, ve vazbě na Červený potok, Stroupínský potok i Litavku, a to při
plném respektování všech přítomných hodnot v území
Koncepce uspořádání krajiny se zaměřuje na dotváření přírodních ploch v rámci prvků ÚSES a posílení přírodních hodnot v rámci
území CHKO Křivoklátsko, zejména pak na doplnění ploch lesa ve vazbě na stávající lesní porosty a doplnění ploch přírodních nejen
v rámci navrhovaných prvků ÚSES.
Upadání venkovské krajiny území města Zdice brání územní plán vytvořením podmínek pro intenzifikaci využití krajiny pro
hospodaření a pro intenzifikaci rekreačního využití krajiny (návrh rozvoje sítě cyklostezek a cyklotras a pěších tras, návrh zlepšení
prostupnosti krajiny) při plném respektování a ochraně všech krajinných a přírodních hodnot území a všech přítomných hodnotných
struktur krajiny.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Požadavek se netýká řešení ÚP Zdice. Město Zdice není součástí venkovského území.
(15)

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální
soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří předpoklady pro vyvážený územní rozvoj města Zdice a pro soudržnost jeho obyvatel.
Územní plán klade zásadní důraz na stabilizaci obytné funkce hlavních sídel Zdice, Knížkovice a Černín a na její rozvoj s cílem
dosáhnout stabilizace a dotvoření urbanistické struktury těchto třech hlavních obytných sídel.
Na území města Zdice není v současné době identifikován problém sociální segregace ani jiné sociálně patologické jevy
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel města.
ÚP nenavrhuje žádné nové prostorově izolované obytné enklávy s rizikem vzniku sociálně vyloučených a prostorově segregovaných
obytných lokalit. S cílem eliminovat zcela riziko sociální segregace navrhuje ÚP vysokou míru veřejné prostupnosti všech nově
navrhovaných obytných území tak, aby ve všech obytných územích byla zajištěna přirozená sociální kontrola území veřejností a
nebyl umožněn vznik plošně rozsáhlých prostorově vyhrazených veřejně nepřístupných soukromých obytných enkláv.
Pro předcházení negativním vlivům na sociální soudržnost obyvatel města stabilizuje územní plán stávající sídelní strukturu města
Zdice s třemi hlavními kompaktními a koncentrovanými obytnými sídly Zdice, Černín a Knížkovice, jejichž rozvoj navrhuje územní
plán výhradně ve vazbě na stabilizovaná obytná území, přednostně pak v okrajových prolukách na samé hranici zastavěného území.
Územní plán návrhem rozvoje obytných území zachovává kompaktnost a územní celistvost třech hlavních obytných sídel tak, aby
nedocházelo k nepřiměřené plošné expanzi obytných území a tedy desintegraci obytných území od jádrových území jednotlivých
obytných sídel. Cílem je zachovat optimální pěší dostupnost jader sídel s koncentrací občanského vybavení a obslužných funkcí ze
všech obytných území. Územní plán zároveň vytváří podmínky pro posílení pozice jádrových území Zdic, Černína Knížkovic tak,
aby byla zachována funkce center sídel jako přirozených jader společenství obyvatel sídel.
Jediné reálné riziko sociální segregace na území města Zdice lze spatřovat ve stávajících obytných enklávách podél ulic Nerudova,
Vápenka a Čs. armády v jižní části města Zdice, které jsou jako reziduum minulého vývoje vklíněny v plochách výroby a skladování
navazujících na železniční stanici Zdice. Ačkoli podmínky pro bydlení jsou v tomto území výrazně degradovány přítomností
výrobních a skladových provozů a hluku z železniční trati, obytné enklávy jsou i přesto v současné době stabilizované, obydlené a
nevykazují žádné negativní sociální jevy. S cílem eliminovat do budoucna riziko rozvoje sociálně patologických jevů a riziko
nežádoucí sociální segregace, vymezuje všechny obytné enklávy obklopené plochami výroby a skladování v jižní části města jako
plochy územních rezerv pro budoucí prověření změny využití na výrobu a skladování. Tím územní plán zamezuje dalšímu rozvoji
funkce bydlení v této pro bydlení zcela nevhodné poloze.
Pro zajištění koordinovaného a logického postupu výstavby v plošně rozsáhlých plochách je v ÚP stanoveno pořadí změn v území
(etapizace).
(16)

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná
řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán upřednostňuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek. S ohledem na
polohu města Zdice v rámci Rozvojové osy OS1 Praha – Plzeň – hranice ČR/Německo (-Nürnberg) dle PÚR ČR, upřesněné v rámci
ZÚR Středočeského kraje jako Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, vytváří územní plán podmínky pro uspokojení
zvýšených nároků na rozvoj území obce a to komplexně v různých sférách rozvoje. S ohledem na velmi dobrou (rychlou a komfortní)
dopravní dostupnost nejen správního centra ORP, Města Beroun, ale i samotného hlavního města Prahy, a to nejen automobilem,
ale především veřejnou hromadnou dopravou (autobusem i po železnici) a přitom s ohledem na polohu v atraktivním území CHKO
Křivoklátsko a v bezprostřední blízkosti CHKO Český kras a CHKO Brdy, lze na území města Zdice očekávat v návrhovém období
územního plánu zvýšené nároky na rozvoj bydlení a individuální rekreace. S ohledem na polohu města Zdice přímo na dálnici D5 a
na III. mezinárodním tranzitním železničním koridoru (železniční trať č. 170), a zejména s ohledem na kvalitní dopravní spojení pro
nákladní dopravu do sousední SRN po silnici i železnici, je na území města Zdice již v současné době identifikován zvýšený zájem o
rozvoj výrobních a skladových aktivit.
Územní plán tak proto vytváří podmínky pro rozvoj bydlení, zejména pro individuální formy bydlení, pro rozvoj individuální rekreace a
ve vazbě na dálnici D5 a stávající MÚK Bavoryně pak také pro rozvoj výroby a skladování (Průmyslová zóna Západ – plochy Z15,
Z18 a Z19). Pro zajištění dostatečného množství pracovních příležitostí přímo na území obce, odpovídajícího navrhovanému rozvoji
funkce bydlení, navrhuje územní plán intenzifikaci využití také stávající Průmyslové zóny Východ a výrobních a skladových ploch
jižně od železniční tratě.
S cílem dalšího rozvoje rekreačního potenciálu území nejen pro potřeby každodenní rekreace obyvatel obce, ale také pro potřeby
uživatelů z širšího okolí a regionu, navrhuje územní plán zlepšení prostupnosti volné krajiny pro chodce a cyklisty včetně návrhu
nových cyklostezek podél Stroupínského a Červeného potoka a podél Litavky, jako součásti širší sítě cykloturistických tras
propojujících město Zdice s turisticky vysoce atraktivními územími CHKO Křivoklátsko, CHKO Český Kras a CHKO Brdy.
Veškerá navrhovaná řešení územního plánu zohledňují podněty na rozvoj území obce uplatněné zástupci samosprávy města Zdice
a jednotlivými obyvateli města a vlastníky pozemků a staveb na území města v rámci zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a
v rámci procesu projednání Návrhu Zadání ÚP Zdice.
(16a)

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který
představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Podmínky budoucího rozvoje města Zdice byly komplexně a v širších souvislostech posouzeny a
vyhodnoceny v rámci Doplňujících průzkumů a rozborů pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., Ing. arch. Mgr. Monika Boháčová, 2012)
a dále v rámci Územně analytických podkladů ORP Beroun, které byly základními podklady pro zpracování ÚP Zdice.
Návrh rozvoje území města Zdice vychází z integrovaného přístupu spočívajícího
1.

v postupu od celku k detailu (od pozice a úlohy města ve struktuře osídlení kraje a širšího regionu, přes řešení vazeb
města na bezprostřední okolí a území sousedních obcí a koncepci uspořádání a sídelní struktury města jako celku, až
po podrobné uspořádání jednotlivých sídel a krajiny a jednotlivých dílčích systémů v území)

2.

ve vzájemné provázanosti strategické a územně plánovací úrovně návrhu rozvoje území (zpracování nového ÚP
Zdice věcně reflektuje strategické a koncepční cíle Středočeského kraje, města Zdice a jednotlvicýh správců dopravní a
technické infrastruktury v území, zejména pak strategické a koncepční cíle v oblasti rozvoje cestovního ruchu,
zaměstnanosti, dopravy či ochrany před povodněmi)

3.

v zohlednění časových hledisek a vazeb v rozvoji území (zejména stanovení pořadí změn v území a podmíněností
provedení změn v území)

4.

v provázanosti a vzájemném zohlednění a podmíněnosti nároků na rozvoj jednotlivých systémů a funkčních
složek v území.

Cílem řešení ÚP Zdice je eliminovat nežádoucí dominanci některého ze systémů či některé ze složek území nad ostatními. ÚP
navrhuje vyvážený rozvoj bydlení a jemu odpovídající rozvoj veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury a ploch pro
každodenní rekreaci obyvatel města. Pro zajištění podmínek pro rozvoj bydlení navrhuje ÚP přednostně dostavbu nedokončených
stávajících významných obytných souborů města, při stanovení jednoznačných prostorových hranic růstu města, které jsou zárukou
ochrany navazující volné krajiny před její exploatací bytovou zástavbou a tedy před dominancí bydlení nad přírodní a krajinnou
složkou území. Podmínky pro rozvoj ekonomických aktivit jsou vytvářeny především návrhem na intenzifikaci využití stávající
Průmyslové zóny Východ a Průmyslové zóny Jih a návrhem nové Průmyslové zóny Západ. Zásadní zásahy do struktury území jsou
vyloučeny v rámci území CHKO Křivoklátsko, kde je hlavním zájmem ochrana přírodních a krajinných hodnot. Podporován je přitom
jen přiměřený rozvoj bydlení v existujících sídlech. Systém veřejných prostranství a systémy dopravní a technická infrastruktura jsou
navrhovány v míře odpovídající skutečným potřebám navrhovaného rozvoje zástavby a nárokům na zajištění nezbytné obsluhy
území města a jednotlivých rozvojových území.
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Zvláštní důraz je kladen na posilování ekologické stability krajiny. ÚP s tímto cílem důsledně chrání zejména vodní plochy a toky
včetně jejich vegetačního doprovodu, lesy a další prvky rozptýlené krajinné zeleně zajišťující stabilitu krajiny a přírodních procesů
v ní a vymezuje spojitý systém ÚSES na území celého města, včetně návrhu na doplnění mozaiky ekologicky stabilních krajinných a
lesních ploch.
(17)

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření
pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Město Zdice je součástí republikově významné urbanizační osy Praha - Plzeň, tvořené soustavou měst
lokalizovaných podél multimodálního dopravního koridoru tvořeného dálnicí D5 a III. tranzitním železničním koridorem Praha – Plzeň
– Cheb – SRN (na území města Zdice železniční trať č. 170). Na území města Zdice se tak právě zejména ve vazbě na dálnici D5 a
železniční trať historicky rozvinula území s vysokou koncentrací ekonomických aktivit. Na území města Zdice se v současné době
nacházejí 2 funkční průmyslové zóny. První průmyslovou zónou je území jižně od železniční stanice Zdice, mezi železničními tratěmi
č. 170 a č. 200 a ulicí Čs. armády. Toto území se vyznačuje koncentrací spíše malých a středních podniků a drobného a řemeslného
podnikání a je využívána do značné míry přímo místními podnikateli. Druhá průmyslová zóna se nachází ve východní části území
města Zdice, severně od silnice II/605 Zdice – Levín. Jedná se o strategickou průmyslovou zónu s koncentrací prostorově i plošně
náročnějších aktivit.
S ohledem na polohu města Zdice v rámci Rozvojové osy OS1 Praha – Plzeň – hranice ČR/Německo (-Nürnberg) dle PÚR ČR,
upřesněné v rámci ZÚR Středočeského kraje jako Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, a s ohledem na polohu města přímo
na dálnici D5 a mezinárodním tranzitním železničním koridoru a tedy vynikající dopravní dostupnost města pro nákladní dopravu, lze
i do budoucna na území města Zdice předpokládat zvýšenou poptávku po rozvoji ekonomických, zejména pak výrobních a
skladových aktivit.
Územní plán stabilizuje všechna stávající produkční území na území města a vytváří podmínky pro jejich další možný rozvoj.
Územní plán navrhuje v rámci disponibilních vnitřních rozvojových rezerv a proluk plošný rozvoj průmyslové zóny jižně železniční
stanice Zdice (plochy Z40 a P19) a navrhuje také urbanistické dotvoření stávající Průmyslové zóny Východ (plochy Z7 a Z8). V
bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5 navrhuje územní plán zcela novou strategickou Průmyslovou zónu Západ,
optimálně dopravně napojitelnou na dálnici D5 zcela bez nutnosti průjezdu obydlenými územími.
(18)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a
venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury území Středočeského kraje tím, že zachovává význam a
pozici města Zdice v rámci struktury osídlení kraje jako lokálního centra osídlení s převažující obytnou a obslužnou funkcí zajišťující
přednostně obsluhu místních obyvatel. Vyššími spádovými centry pro město Zdice zůstává město Beroun s koncentrací širšího
spektra základního i vyššího občanského vybavení a ve vyšším řádu pak i hlavní město Praha.
Z hlediska mikrostruktury osídlení vlastního města Zdice a jeho bezprostředního okolí zachovává územní plán důsledně prostorové
oddělení zastavěných území Zdice od zastavěných území okolních obcí a zachovává rovněž prostorové oddělení jednotlivých sídel
na vlastním území města.
Řešením ÚP jsou posilovány integrační vazby města Zdice na území okolních obcí i integrační vazby jednotlivých sídel v rámci
vlastní struktury města Zdice, a to zejména zlepšováním podmínek prostupnosti území pro chodce a cyklisty, včetně návrhů nových
cyklostezek a cest v krajině.
ÚP vytváří předpoklady pro posílení partnerství mezi městem Zdice a správním a spádovým centrem širšího regionu, městem
Beroun, tím, že vytváří podmínky pro výrazné zlepšení vzájemných dopravních vazeb v oblasti veřejné hromadné dopravy (návrh na
doplnění sítě autobusových zastávek, návrh umístění nových záchytných parkovišť pro osobní automobily i pro jízdní kola u
železniční stanice Zdice a autobusového terminálu na Palackého náměstí apod.).
(19)

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského,
vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice nejsou v současné době identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru
ploch brownfields, tedy rozsáhlejší plochy opuštěných a nevyužívaných areálů v zastavěném území nebo plochy zcela nevhodně
využívané nebo využívané jen velmi extenzivně.
Na území města Zdice se nachází hned několik nezastavěných proluk uvnitř zastavěného území nebo bezprostředně na jeho hranici.
Všechny tyto proluky navrhuje územní plán přednostně pro intenzifikaci využití. Největší prolukou v zastavěném území je tzv. „území
se zvláštním statutem“ (plocha přestavby P12), která se nachází v bezprostřední vazbě na historické jádro města Zdice a je v území
plánu navržena pro rozvoj smíšené obytné městské zástavby. K zastavěné je také navržena proluka v průmyslové zóny jižně od
železniční stanice Zdice, plocha P15 jižně od ulice Vápenka. Ostatní proluky v zastavěném území navržené k intenzifikaci využití a
k zástavbě nejsou plošně významné.
S ohledem na výše uvedený deficit vnitřních rozvojových rezerv v zastavěném území a přitom zvýšené nároky na rozvoj území
vyplývající z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu, musí územní plán navrhovaný rozvoj zástavby
soustředit zejména mimo zastavěné území. Přitom ale územní plán ctí, s výjimkou nově navrhované Průmyslové zóny Západ, která
svými provozními nároky a nároky na přímé dopravní napojení na MÚK Bavoryně vyžaduje lokalizaci částečně mimo vazbu na
zastavěné území, zásadu navrhovat rozvoj výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěné území.
Plochy určené k zástavbě mimo zastavěné území jsou v rámci ÚP Zdice vymezeny, s výjimkou části Průmyslové zóny Západ,
v přímé vazbě na zastavěné území, v okrajových prolukách navazujících na stávající zástavbu. Nové plochy pro bydlení, které
kladou zásadní nároky na veřejné rozpočty nejen s ohledem na investiční náklady, ale především s ohledem na náklady na údržbu a
provoz dopravní a technické infrastruktury, svoz a likvidaci odpadů, či zajištění dostupnosti základního občanského vybavení
každodenní potřeby, vymezuje územní plán výhradně v návaznosti na stávající obytná území, nevymezuje nové izolované enklávy
obytné zástavby ve volné krajině bez adekvátní vazby na dopravní a technickou infrastrukturu.
Pro zajištění hospodárného využívání území a ochranu nezastavěného území stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé
zastavitelné plochy představující plošnou expanzi mimo zastavěné území (plochy Z2a, Z2b, Z3, Z10a, Z10b, Z12a, Z12b, Z15, Z18,
Z19, Z22a, Z22b, Z23a, Z23b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39, Z44a, Z44b, Z47, Z48, Z49, Z53) pořadí změn v území
(etapizace), garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále
do krajiny.
Územní plán nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace.
(20)

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a
následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné
a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního
fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a
udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně respektuje veškeré zásady ochrany přírodních hodnot na území města, všechny
přírodní a krajinné hodnoty na území města důsledně chrání. Žádné z rozvojových záměrů nejsou v ÚP Zdice vymezovány
v konfliktních polohách ve vztahu k ochraně krajiny a krajinných a přírodních hodnot. Naopak, územní plán vymezuje důsledně
všechny plochy přírodních a krajinných hodnot jako stabilizované plochy nezastavitelné, přičemž navrhuje i jejich další rozvoj (např.
nové rozsáhlé plochy zalesnění navazující na lesy CHKO Křivoklátsko a propojující v současné době nespojité lesní plochy v severní
části území města, či nově vymezované plochy změn v krajině pro zeleň přírodního charakteru). Územní plán v neposlední řadě
vymezuje plochy územního systému ekologické stability a vytváří podmínky pro jeho dotváření a zajištění funkčnosti všech jeho
prvků.
Územní plán důsledně chrání všechny významné plochy zeleně v zastavěném území. Jako hlavní přírodní osy celého území města,
včetně území zastavěného, vymezuje územní plán nivy všech vodních toků, Stroupínského a Červeného potoka a Litavky i
bezejmenných toků v krajině. Tato území vymezuje ÚP jako území neumožňující nové zastavění a vymezuje je jako plochy přírodní,
případně jako plochy travních porostů, čímž vytváří podmínky pro jejich ochranu před nežádoucím zastavěním a pro rozvoj
přírodních funkcí (převaha vegetace, možnost rozlivu v případě povodní, zajištění funkčnosti ÚSES ad.) v kombinaci s využitím pro
každodenní rekreaci obyvatel obce (pěší procházky, cyklistika, běh, in-line bruslení ad.).
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S cílem ochrany krajiny a krajinného rázu stanovuje ÚP podmínky prostorového uspořádání území (především maximální výšku
zástavby a charakter a strukturu zástavby v jednotlivých částech sídel) zohledňující zejména prostorovou kompozici území ve vztahu
k volné krajině.
Před masivním rozvojem zástavby je chráněna zejména severní část území města spadající do CHKO Křivoklátsko a vykazující tak
nejvyšší přírodní a krajinářské hodnoty. Intenzivní rozvoj zástavby a infrastruktury je soustředěn do jižní části území města, ve vazbě
na jádrové sídlo Zdice a ve vazbě na dopravní koridory dálnice D5 a železničních tratí.
(20a)

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při
umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s
ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy je v ÚP zajištěna primárně vymezením spojitého ÚSES.
Nad rámec ÚSES je pak migrace živočichů zajištěna údolními nivami všech významných vodních toků na území města, které jsou
v ÚP důsledně chráněny před zastavěním či omezením prostupnosti a jsou chráněny jako hlavní krajinné osy území města. Migrace
živočichů je pak možná kdekoli v pásech volné krajiny mezi jednotlivými sídly, jejichž vzájemný odstup ÚP důsledně zachovává.
ÚP zajišťuje podmínky pro migrační prostupnost krajiny pro člověka prioritně zajištěním prostupnosti podél všech významných
vodních toků na celém území města pro pěší a cyklistický pohyb. ÚP stabilizuje stávající cestní síť podél Stroupínského potoka a
Litavky a vymezuje nová veřejná prostranství pro doplnění této stávající cestní sítě podél vodních toků s cílem zajištění spojitosti a
vzájemné provázanosti těchto cest (plochy P13, P14, P23, P24, P25, P26, Z50, Z51).
Migrační prostupnost území města pro člověka je dále zajišťována cestní sítí v krajině, zejména pak sítí veřejně přístupných
účelových komunikací. ÚP důsledně chrání a stabilizuje všechny veřejně přístupné účelové komunikace na území města a jejich síť
navrhuje k dalšímu rozvoji zejména návrhem na obnovu vybraných historických cest v krajině (plocha Z1).
ÚP nevymezuje na území města žádné nové liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury, které by mohly představovat
nežádoucí bariéru migrace volně žijících živočichů či bariéru pro pohyb člověka ve volné krajině.
ÚP zachovává důsledně prostorové oddělení všech sídel na území města i mezi sídly na území města Zdice a sídly na území
sousedních obcí. ÚP nenavrhuje propojení zástavby žádných dvou sousedních sídel a mezi jednotlivými sídly zachovává různě
široké pásy volné krajiny.
(21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch
veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na
jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice jsou před zastavěním důsledně chráněny masivy lesních porostů a na ně navazující
plochy přírodní zeleně v severní části území města, v rámci CHKO Křivoklátsko a v bezprostřední vazbě na něj. Jedná se o
nejvýznamnější souvislou plochu veřejně přístupné zeleně v bezprostřední vazbě na zastavěná území města Zdice. Pro potřeby
každodenní rekreace obyvatel města jsou v rámci ÚP Zdice důsledně chráněny všechny stávající plochy veřejně přístupné zeleně
v bezprostřední vazbě na jádrové území sídla Zdice. V ÚP Zdice je stabilizovaná a navržená k dalšímu rozvoji plocha lesa na vrchu
Knihov, který je jednou z nejvýznamnějších destinací každodenní rekreace obyvatel města. Stabilizovány a navrženy k dalšímu
rozvoji jsou pak také rekreačně využívané plochy lesů nad hřbitovem ve Zdicích a plochy lesů obklopující obytný soubor Na
Samohelce ve Zdicích. Důsledně chráněny jsou rovněž všechny stávající plochy zeleně podél vodních toků v území, zejména pak
podél hlavních krajinných os tvořených Stroupínským a Červeným potokem a Litavkou.
Územní plán navrhuje zlepšení podmínek prostupnosti celého správního území města, nejen urbanizované části území, ale i volné
krajiny. Pro zlepšení prostupnosti území města využívá územní plán zejména stávající přírodní prvky v území, zejména linie vodních
toků, polní a lesní cesty, úvozy či remízy. Územní plán navrhuje zejména zprostupnění břehů Stroupínského a Červeného potoka a
Litavky pro chodce a cyklisty a navrhuje obnovu několika původních cest ve volné krajině. Územní plán důsledně zachovává a
chrání všechny stávající veřejně přístupné cesty v krajině.
(22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika,
agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo,
lyžařská, hipo).
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
Koncepce ÚP vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu zajištěním ochrany významných hodnot území (přírodní, historické a
kulturní hodnoty), stabilizací ploch a zařízení pro rekreaci, sport a občanské vybavení a vymezením ploch nových pro intenzifikaci a
zkvalitnění sítě infrastruktury cestovního ruchu.
Z hlediska podpory každodenní rekreace obyvatel města Zdice i okolních obcí je zásadní vymezení ploch pro realizaci lesoparku na
Knihově s předpokladem umístění zařízení pro sportovní aktivity.
Územní plán vymezuje s cílem zvýšení atraktivity území města pro cestovní ruch a rekreaci, a s cílem vyšší míry integrace města
Zdice k turisticky vysoce atraktivním územím CHKO Křivoklátsko, CHKO Česká kraj a CHKO Brdy v blízkosti města, ucelenou síť
pěších turistických a cykloturistických tras na území města, s vazbou na síť turistických tras v širším území v regionálních vazbách.
Jako veřejně prospěšné stavby pak územní plán vymezuje vybrané klíčové úseky cyklistických propojení jako nové cyklostezky resp.
stezky pro chodce a cyklisty podél Stroupínského a Červeného potoka a podél Litavky, ve vazbě na cyklostezky resp. účelové
komunikace v krajině pokračující ze Zdic dále k významným atraktivitám cestovního ruchu (např. hrady Žebrák a Točník, město
Beroun, Český kras ad.). Na území města Zdice vymezuje územní plán ucelenou soustavu značených cykloturistických a pěších
turistických tras, stávající značené trasy respektuje a doplňuje je o nové úseky, především ve vazbě na nově navrhované
cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty (cyklotrasa „Po stopách českých králů“ či cyklotrasa „Litavka“).
(23)

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost
krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové
úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i
možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Koncepce ÚP vymezuje nové rozvojové plochy uvnitř zastavěného území nebo ve vazbě na jeho hranici, tak
aby byla zajištěna její optimální a efektivní dostupnost a napojitelnost na dopravní a technickou infrastrukturu.
Územní plán stabilizuje stávající síť silnic včetně dálnice D5 a místních a účelových komunikací a stávající sítě a zařízení technické
infrastruktury, které v současné době zajišťují optimální obsluhu území města Zdice. Územní plán dále navrhuje nové komunikace a
nové sítě a zařízení technické infrastruktury pro zlepšení obsluhy území města Zdice a pro zajištění obsluhy nově navrhovaných
ploch určených k zástavbě.
Návrh dopravní a technické infrastruktury je proveden s ohledem na budoucí potřeby území. V územním plánu je umístění dopravní
a technické infrastruktury v zastavěném i nezastavěném území vzájemně koordinováno. Územní plán vytváří podmínky pro
vymezení nových ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury s cílem minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny a
s ohledem na stávající a navrhovanou zástavbu (zejména obytnou).
K zajištění prostupnosti krajiny přispívá územní plán vymezením prostorově spojité soustavy veřejných prostranství v krajině
v trasách účelových komunikací (polních a lesních cest) a dále návrhem na znovuobnovení některých původních cest v krajině a
také vymezením ploch zeleně, které dotváří ucelený systém veřejně přístupných ploch zeleně.
Převedení tranzitní automobilové dopravy přes území města Zdice zajišťuje dálnice D5 a převedení tranzitní železniční dopravy pak
III. tranzitní železniční koridor tvořený na území města Zdice železniční tratí č. 170. ÚP nenavrhuje žádné nové záměry na převedení
tranzitivní železniční a silniční dopravy přes město Zdice.
(24)

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na
potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os.
Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Koncepce ÚP respektuje stávající plochy a zařízení dopravní infrastruktury (doprava silniční, železniční,
cyklistická a pěší) a navrhuje opatření pro jejich doplnění a rozšíření, s ohledem na zlepšení hygienické kvality prostředí a
negativních dopadů dopravy na stávající a navrhované síti. V rámci ÚP je vymezen zejména koridor územní rezervy ro
vysokorychlostní trať. V celém území jsou vymezeny nové úseky komunikací pro automobilovou a pěší a cyklistickou dopravu,
s cílem zlepšení dostupnosti a prostupnosti území města.
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Územní plán vytváří všechny předpoklady pro posílení role veřejné hromadné dopravy osob v přepravních vztazích, a pro možné
postupné zvyšování podílu přepravní práce ve prospěch veřejné autobusové a železniční dopravy a cyklistické a pěší dopravy na
úkor individuální automobilové dopravy. S cílem posílení role železniční dopravy v přepravě obyvatel města Zdice stabilizuje územní
plán stávající železniční stanici Zdice jako nejvýznamnější přestupní uzel veřejné hromadné dopravy. Pro zlepšení podmínek
cestujících v železniční dopravě navrhuje územní plán zvýšení kapacity pakovacích stání ve vazbě na železniční stanici, a to tím, že
vymezuje plochu pro nové parkoviště či parkovací dům typu park & ride (P+R) pro možnost odstavení vozidel cestujících
pokračujících dále ve své cestě vlakem (plocha P17). V rámci prostoru nově navrhovaného parkoviště, stejně jako v rámci
stávajícího předprostoru železniční stanice Zdice, navrhuje územní plán zřídit odstavné zařízení pro jízdní kola typu bike & ride (B+R)
pro možnost bezpečného a komfortního odstavení jízdních kol cestujících pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci
stávajícího předprostoru železniční stanice navrhuje územní plán zřídit dále pohotovostní stání pro osobní automobily typu kiss &
ride (K+R) pro možnost rychlého vyložení a naložení cestujících.
Územní plán stabilizuje polohu dopravního terminálu autobusové dopravy na Palackého náměstí. Pro zlepšení podmínek cestujících
v autobusové dopravě navrhuje územní plán doplnit stávající parkoviště pro osobní automobily na Palackého náměstí ve vazbě na
dopravní terminál o odstavné zařízení pro jízdní kola typu bike & ride (B+R) pro možnost bezpečného a komfortního odstavení
jízdních kol cestujících pokračujících dále ve své cestě autobusem a o pohotovostní stání pro osobní automobily typu kiss & ride
(K+R) pro možnost rychlého vyložení a naložení cestujících. S cílem zvýšení operability veřejné autobusové dopravy na území
města Zdice navrhuje územní plán doplnění (zahuštění) sítě autobusových zastávek na území města o zastávku na ulici Husova ve
východní části města a dále o zastávku na ulici Komenského ve vazbě na ulici U Topírny, zlepšující také dostupnost železniční
stanice od těch linek autobusové dopravy, které sice projíždějí centrem města Zdice, ale nezajíždění k železniční stanici.
Územní plán vytváří optimální podmínky pro rozvoj šetrných druhů dopravy tím, že navrhuje ucelený spojitý systém cyklistických tras
na území celého města, včetně vazeb na širší území a okolní obce. Cyklotrasy jsou tvořeny jednak značenými cykloturistickými
trasami a dále hlavními místními cyklistickými trasami. Cyklotrasy propojují obytná území s centrální částí města s koncentrací
zařízení občanského vybavení a s lokalitami pracovních příležitostí (všechny tři průmyslové zóny). Pro optimální, rychlý a bezpečný
pohyb cyklistů na území města navrhuje územní plán několik nových cyklostezek resp. stezek pro chodce a cyklisty separovaných
od automobilové dopravy. Pro zlepšení prostupnosti území pro chodce navrhuje územní plán doplnění stávající soustavy veřejných
prostranství o nová prostranství, včetně návrhu znovuobnovení několika původních cest v krajině nebo návrhu nových pěších lávek
přes vodní toky nebo přes frekventované dopravní komunikace.
Ochrana obyvatel před hlukem a emisemi z dopravy je zajištěna vlastní lokalizací rozvojových ploch pro bydlení či rekreaci
přednostně mimo dosah negativních účinků zdrojů hluku (stávajících i potenciálních), vymezením ploch izolační a ochranné zeleně
podél hlavních dopravních tras a dále stanovením podmínky pro dodržení stanovených hygienických limitů hladin hluku pro novou
výstavbu v plochách pro bydlení a plochách smíšených obytných zasažených stávajícími limitními hodnotami hladin hluku z dopravy.
(24a)

Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu
lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí
vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro
novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP navrhuje rozvoj průmyslové výroby v rámci stávající Průmyslové zóny Východ a Průmyslové zóny Jih a
dále v rámci nově navrhované Průmyslové zóny Západ, ve všech případech v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení.
ÚP nevymezuje žádné plochy pro možný rozvoj zemědělské výroby.
(25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v
území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených
k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných
plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování
účinků povodní.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Koncepce ÚP respektuje vymezená záplavová území včetně aktivní zóny záplavového území, evidovaná
poddolovaná území, sesuvná území, stará důlní díla, staré zátěže a kontaminované plochy a tyto limity zohledňuje při vymezování
zastavitelných ploch.
Územní plán nevymezuje, s výjimkou ploch P12 a P16, které budou chráněny navrhovanými protipovodňovými opatřeními, žádné
plochy určené pro rozvoj zástavby ve stanoveném záplavovém území Q100. Do několika nově vymezených rozvojových ploch
záplavové území sice zasahuje, ovšem pouze okrajově. Rozvoj zástavby je situován přednostně do svahů nad údolími vodních toků,
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mimo dosah případné povodně (s výjimkou zvláštní povodně pod vodním dílem, jejíž vzdutí je výrazně větší než úroveň vzdutí
hladiny stoleté vody).
Za účelem zvýšení retenční schopnosti území a posílení ochrany navazujících ploch zastavěného území jsou v ÚP v záplavovém
území podél toku Červeného potoka a Litavky vymezeny plochy přírodní zeleně chránící území údolní nivy vodních toků pro
možnost přirozeného rozlivu případné povodně.
Na vodoteči Červený potok jsou navržena protipovodňová opatření, formou protipovodňových hrází, zídek a valů (koridor X2).
S cílem zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň eliminace rizika sesuvů půdy a vodní eroze vymezuje územní plán územní
systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i další plochy přírodního charakteru pro zalesnění (plochy lesní) resp. pro
krajinnou zeleň (plochy přírodní).
Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby stanovuje územní plán podmínku zasakování dešťových vod co nejblíže místu spadu.
(26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP plně respektuje při vymezování ploch změn určených k zastavění (zastavitelné plochy a plochy přestavby)
stanovené záplavové území Q100 a aktivní zónu záplavového území.
Územní plán nevymezuje, s výjimkou ploch P12 a P16, které budou chráněny navrhovanými protipovodňovými opatřeními, žádné
plochy určené pro rozvoj zástavby ve stanoveném záplavovém území Q100. Do několika nově vymezených rozvojových ploch
záplavové území sice zasahuje, ovšem pouze okrajově. Rozvoj zástavby je situován přednostně do svahů nad údolími vodních toků,
mimo dosah případné povodně (s výjimkou zvláštní povodně pod vodním dílem, jejíž vzdutí je výrazně větší než úroveň vzdutí
hladiny stoleté vody).
V rámci stanovených záplavových území jsou v ÚP Zdice vymezovány výhradně komunikace pro chodce a cyklisty, zejména pak
cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty podél břehů vodních toků a dále pak protipovodňová opatření, jejichž umístění není
jinde, než v záplavovém území, technologicky možné.
V rámci záplavového území Q100 se na území města Zdice nachází několik desítek objektů pro bydlení i pro další funkce (výroba,
sport apod.). Vymezením nových rozvojových ploch mimo záplavové území vytváří ÚP dostatečné podmínky pro možné vymístění
těchto objektů ze záplavového území.
(27)

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou
přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i
podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na
které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní
a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými
oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady
hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Zdice se nachází na významném mezinárodním dopravním koridoru, který je tvořen dálnicí D5 Praha – Plzeň
- SRN (zařazená jako mezinárodní tah evropského významu E50) a dále železniční tratí č. 170 Beroun – Plzeň – Cheb – SRN, která
je součástí III. tranzitního železničního koridoru a je rovněž podle mezinárodní dohody AGC zařazena mezi mezinárodní železniční
tratě nejvyššího významu s cílem budoucího dosažení parametrů vysokorychlostní železniční trati a zároveň podle dohody AGTC
zařazena mezi důležité železniční tratě mezinárodní kombinované dopravy (pod označením C-E 40). Poloha města na těchto
mezinárodních dopravních trasách posiluje význam města a vytváří podmínky pro intenzivní rozvoj především bydlení a
ekonomických aktivit (výroby, skladování, vědy a výzkumu, obchodu a služeb ad.). Územní plán stabilizuje veškerou stávající
dopravní infrastrukturu na území města a v dlouhodobém horizontu navrhuje v paralelní trase se stávajícím železničním koridorem
vysokorychlostní železniční trať.
ÚP respektuje význam a polohu města v širší struktuře osídlení, stabilizuje stávající plochy a zařízení veřejné infrastruktury a vytváří
podmínky pro její další rozvoj, s ohledem na identifikované potřeby a rozvojový potenciál jednotlivých částí obce a s cílem podpory
hospodářského rozvoje vlastního města i jeho spádového území.
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(28)

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných
dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a
veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní plán stanovuje ucelenou
koncepci rozvoje území města včetně celkové koncepce rozvoje území města, komplexní urbanistické koncepce a koncepce veřejné
zeleně, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny.
Územní plán navrhuje rozvoj území města v potřebných věcných i časových souvislostech, a to vymezením ploch stabilizovaných,
které v návrhovém období územního plánu nevykazují zásadní potřebu změny jejich využití či prostorové struktury, vymezením ploch
a koridorů změn a stanovením pořadí změn v území (etapizace) pro vybrané plošně rozsáhlé rozvojové plochy, u nichž se
předpokládá dlouhodobý průběh jejich naplňování a v neposlední řadě vymezením ploch územních rezerv. Vyhodnocení potřeby
rozvoje jednotlivých funkčních složek v území (především bydlení, občanské vybavenosti, výroby a rekreace) je vztaženo k roku
2035 jako návrhovému horizontu nového územního plánu (obvykle 15-20 let).
Územní plán vymezuje veřejnou infrastrukturu jako hodnotu území města a proto ji adekvátně chrání a navrhuje její zkvalitnění a
další rozvoj. Ochranu kvalitních veřejných prostranství významných pro komunitní život sídel a prostupnost území v širším kontextu
zajišťuje územní plán vymezením prostorově spojitého a významově hierarchizovaného systému veřejných prostranství a
stanovením podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které stanovují zásady pro vymezování veřejných prostranství
v rámci zastavitelných ploch či ploch přestavby pro účely bydlení, rekreace či občanského vybavení. Jako hlavní kostru systému
veřejných prostranství města Zdice vymezuje a chrání územní plán veřejná prostranství historických částí hlavních sídel Zdice,
Černín a Knížkovice, a tuto kostru doplňuje o návrh nových veřejných prostranství s převahou veřejných prostranství pro cyklostezky
resp. stezky pro chodce a cyklisty po březích Stroupínského a Červeného potoka a Litavky.
(29)

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro
efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní
životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům
rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné
sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP stanovuje dopravní koncepci města Zdice založenou na propojení silniční, železniční, autobusové, pěší a
cyklistické dopravy, ve vazbě na širší území a okolní obce. Stávající dopravní systémy a subsystémy jsou doplněny o nové prvky a
součásti, a to v závislosti na potřebách navrhovaného plošného rozvoje území města, a s cílem zlepšení prostupnosti území a
zajištění dopravní přístupnosti do vymezených rozvojových ploch.
Územní plán vytváří všechny předpoklady pro posílení role veřejné hromadné dopravy osob v přepravních vztazích a pro možné
postupné zvýšení podílu přepravní práce ve prospěch veřejné autobusové a železniční dopravy a cyklistické a pěší dopravy. S cílem
posílení role železniční dopravy v přepravě obyvatel města Zdice stabilizuje územní plán stávající železniční stanici Zdice jako
nejvýznamnější přestupní uzel veřejné hromadné dopravy. Pro zlepšení podmínek cestujících v železniční dopravě navrhuje územní
plán zvýšení kapacity pakovacích stání ve vazbě na železniční stanici, a to tím, že vymezuje plochu pro nové parkoviště / parkovací
dům typu park & ride (P+R) pro možnost odstavení vozidel cestujících pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci prostoru
nově navrhovaného parkoviště, stejně jako v rámci stávajícího předprostoru železniční stanice, navrhuje územní plán zřídit odstavné
zařízení pro jízdní kola typu bike & ride (B+R) pro možnost bezpečného a komfortního odstavení jízdních kol cestujících
pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci stávajícího předprostoru železniční stanice navrhuje územní plán zřídit dále
pohotovostní stání pro osobní automobily typu kiss & ride (K+R) pro možnost rychlého vyložení a naložení cestujících.
Územní plán stabilizuje polohu dopravního terminálu autobusové dopravy na Palackého náměstí. Pro zlepšení podmínek cestujících
v autobusové dopravě navrhuje územní plán doplnit stávající parkoviště pro osobní automobily na Palackého náměstí ve vazbě na
dopravní terminál o odstavné zařízení pro jízdní kola typu bike & ride (B+R) pro možnost bezpečného a komfortního odstavení
jízdních kol cestujících pokračujících dále ve své cestě autobusem a o pohotovostní stání pro osobní automobily typu kiss & ride
(K+R) pro možnost rychlého vyložení a naložení cestujících. S cílem zvýšení operability veřejné autobusové dopravy na území
města Zdice navrhuje územní plán doplnění (zahuštění) sítě autobusových zastávek na území města o zastávku na ulici Husova ve
východní části města a dále o zastávku na ulici Komenského ve vazbě na ulici U Topírny, zlepšující také dostupnost železniční
stanice od těch linek autobusové dopravy, které sice projíždějí centrem města Zdice, ale nezajíždění k železniční stanici.
Územní plán vytváří optimální podmínky pro rozvoj šetrných druhů dopravy tím, že navrhuje ucelený spojitý systém cyklistických tras
na území celého města, včetně vazeb na širší území a okolní obce. Cyklotrasy jsou tvořeny jednak značenými cykloturistickými
trasami a dále hlavními místními cyklistickými trasami. Cyklotrasy propojují obytná území s centrální částí města s koncentrací
zařízení občanského vybavení a s lokalitami pracovních příležitostí (všechny tři průmyslové zóny). Pro optimální, rychlý a bezpečný
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pohyb cyklistů na území města navrhuje územní plán několik nových cyklostezek resp. stezek pro chodce a cyklisty separovaných
od automobilové dopravy. Pro zlepšení prostupnosti území pro chodce navrhuje územní plán doplnění stávající soustavy veřejných
prostranství o nová prostranství, včetně návrhu znovuobnovení několika původních cest v krajině nebo návrhu nových pěších lávek
přes vodní toky nebo přes frekventované dopravní komunikace.
(30)

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby
splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. V rámci koncepce technické infrastruktury je navrženo zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních
vod, zásobování elektrickou energií a zemním plynem. Je respektován systém odpadového hospodářství trasy vedení
telekomunikačních kabelů, bez nutnosti jejich dalšího rozšiřování.
Koncepce technické infrastruktury je stanovena na základě identifikovaných potřeb a předpokládaného vývoje území a s ohledem na
nově vymezené rozvojové plochy tak, aby pokrývala ve všech oblastech budoucí nároky obyvatel a byla tak zajištěna optimální
kvalita jejich životních podmínek.
(31)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů,
šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění
bezpečného zásobování území energiemi.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje ucelený systém zásobování města Zdice energiemi odpovídající stávajícím nárokům
obce i budoucím nárokům při zohlednění navrhovaného rozvoje území obce. Kapacita systému je v rámci územního plánu
dimenzována dle bilance nárůstu potřeby energií s ohledem na navrhovaný rozvoj zástavby a s tím související navrhované nároky
na odběry energie obyvateli a dalšími uživateli území města Zdice.
Územní plán v souladu se zadáním nenavrhuje výstavbu velkých zařízení pro výrobu obnovitelných zdrojů energie, doporučuje však
budování těchto zdrojů u jednotlivých objektů, tedy pro pokrytí lokálních potřeb.
Na území města se nachází dvě fotovoltaické elektrárny, na východním a západním okraji řešeného území. Vzhledem
k předpokládané délce životnosti tohoto typu zařízení a současným trendům ve využívání alternativních zdrojů energie jsou obě
plochy navrženy k výhledovému navrácení do zemědělské půdy (po ukončení výroby energie z těchto zdrojů).
(32)

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v
souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení
ploch přestavby.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje přestavbu všech identifikovaných proluk v zastavěných územích sídel, zejména na
jejich okrajích, a k novému intenzivnímu využití navrhuje přednostně všechny v současné době nevyužívané proluky (zejména tzv.
“území se zvláštním statutem” – plocha P12), které je žádoucí urbanisticky začlenit do struktury zástavby města a využít je pro
bydlení a s bydlením slučitelné způsoby využití. Tím ÚP přispívá zkvalitnění prostředí sídel a jejich urbanistické struktury. Cílem
vymezených ploch přestaveb je stabilizovat a zintenzivnit zástavbu jádrových území sídel, vhodně využít rezervy v zastavěném
území, zvýšit podíl bydlení uvnitř sídel jako základního předpokladu pro udržitelný rozvoj obytných sídel a také optimální přirozené
sociální kontroly jádrových území.
Kvalita bytového fondu je v ÚP Zdice posouzena z obecného hlediska v rámci Vyhodnocení potřeby vymezení nových ploch pro
bydlení. Podrobnou analýzou stavu a předpokládaných trendů je stanovena cílová kvalita bydlení jako jedno z východisek
vymezování ploch přestavby a zastavitelných ploch pro bydlení.

B.1.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Zdice jsou součástí rozvojové osy OS1 Rozvojová osa Praha-Plzeň-hranice ČR/Německo (-Nürnberg).
Z Politiky územního rozvoje ČR vyplývají pro řešení ÚP Zdice následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně) vyplývající
z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy OS1. Vyhodnocení souladu ÚP Zdice s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod
každým jednotlivým požadavkem:
(38)

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území ve všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno
sledovat:
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a)

možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při současném
respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území,

b)

rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové sociální segregaci,
fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu,

c)

nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch,

d)

řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou, průmyslovým využitím,
armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků a nakládání s odpady,

e)

zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center,

f)

ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny,

g)

minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Územím města Zdice prochází dálnice D5 Praha – Plzeň – Rozvadov (-SRN), která je součástí IV.
panevropského koridoru ve větvi A (Berlin/Nürnberg – Praha – Bratislava – Budapešť– Konstanta/Thesaloniki/Istanbul) a součástí
mezinárodního evropského dálničního tahu E50 Paříž – Nürnberg – Praha – Košice – Kyjev, a dále železniční trať č. železniční trať č.
170 Beroun – Plzeň – Cheb, která je součástí III. tranzitního železničním koridoru a která je zároveň podle mezinárodní dohody AGC
zařazena mezi mezinárodní železniční tratě nejvyššího významu s cílem budoucího dosažení parametrů vysokorychlostní železniční
trati a zároveň podle dohody AGTC zařazena mezi důležité železniční tratě mezinárodní kombinované dopravy (pod označením C-E
40). Obě uvedené dopravní stavby reprezentují veřejnou infrastrukturu mezinárodního i republikového významu na území města
Zdice.
Trasa dálnice D5 je na území města Zdice dlouhodobě stabilizovaná bez jakýchkoli potenciálních územních nároků nad rámec
stávajících ploch dopravní infrastruktury. Územní plán proto dálnic D5 stabilizuje a vymezuje všechny její plochy i plochy související
s jejím provozem jako stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční.
Železniční trať č. 170 prošla v uplynulých letech v úseku Beroun – Rokycany kompletní modernizací a optimalizací s cílem zvýšení
traťové rychlosti a zvýšení kapacity železniční trati. Na území města Zdice si tato modernizace a optimalizace vyžádala dílčí úpravy
směrového vedení při západní zhlaví železniční stanice Zdice a kompletní rekonstrukcí prošla také železniční stanice Zdice. Územní
plán proto železniční trať č. 170 stabilizuje a vymezuje všechny její plochy i plochy související s jejím provozem jako stabilizované
plochy dopravní infrastruktury železniční.
Pro rozvoj veřejné dopravní infrastruktury mezinárodního i republikové významu vymezuje územní plán koridor územní rezervy RK1
pro prověření budoucího umístění vedení vysokorychlostní železniční tratě (VRT) (Nürnberg-) hranice SRN/ČR – Plzeň – Praha (v
PÚR ČR vymezený jako koridor vysokorychlostní dopravy VR1) v úseku Beroun – hranice Středočeského kraje v návaznosti na
výstupy této trati z Prahy. Vymezením koridoru územní rezervy RK1 chrání ÚP Zdice území pro možnou budoucí realizaci
vysokorychlostní trati.
ad b)
ÚP požadavek splňuje. ÚP navrhuje rozvoj bydlení přednostně uvnitř zastavěného území jako doplnění nezastavěných proluk
(zejména tzv. “území se zvláštním statutem” – plocha přestavby P12) a dále pak výhradně v přímé prostorové a provozní vazbě na
stabilizovaná obytná území. ÚP nenavrhuje žádné nové prostorově izolované obytné enklávy s rizikem vzniku sociálně vyloučených
a prostorově segregovaných obytných lokalit. S cílem eliminovat zcela riziko sociální segregace navrhuje ÚP vysokou míru veřejné
prostupnosti všech nově navrhovaných obytných území tak, aby ve všech obytných území byla zajištěna přirozená sociální kontrola
území veřejností a nebyl umožněn vznik plošně rozsáhlých prostorově vyhrazených veřejně nepřístupných soukromých obytných
enkláv.
Pro zajištění koordinovaného a logického postupu výstavby v plošně rozsáhlých plochách je v ÚP stanoveno pořadí změn v území
(etapizace).
Územní plán chrání před záborem veškeré existující plochy veřejně přístupné zeleně (včetně ploch lesů nebo přírodní zeleně) a
navrhuje jejich další plošný rozvoj, zejména pak rozvoj ploch lesů. Rozsáhlé nové plochy veřejně přístupných lesů vymezuje ÚP v
severní části území města v návaznosti na masiv Křivoklátských lesů, dále pak v návaznosti na stávající lesní porosty vrchu Knihov,
severně od hřbitova ve Zdicích a v návaznosti na lesy Na Samohelce.
Žádné vymezené zastavitelné plochy nezvyšují zásadně fragmentaci krajiny, navazují vždy důsledně na zastavěné území a
stabilizované plochy bydlení.
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ad c)
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice nejsou v současné době identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru
ploch brownfields, tedy rozsáhlejší plochy opuštěných a nevyužívaných průmyslových, skladových či dopravních areálů
v zastavěném území nebo plochy zcela nevhodně využívané nebo využívané jen velmi extenzivně.
Na území města Zdice se však nachází hned několik nezastavěných proluk uvnitř zastavěného území nebo bezprostředně na jeho
hranici. Všechny tyto proluky navrhuje územní plán přednostně pro intenzifikaci využití. Největší prolukou v zastavěném území je tzv.
„území se zvláštním statutem“ (plocha přestavby P12), která se nachází v bezprostřední vazbě na historické jádro města Zdice a je
v území plánu navržena pro rozvoj smíšené obytné městské zástavby. K zastavěné je také navržena proluka v průmyslové zóny
jižně od železniční stanice Zdice (plocha P15 jižně od ulice Vápenka). Ostatní proluky v zastavěném území navržené k intenzifikaci
využití a k zástavbě nejsou plošně významné.
ad d)
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice se nenacházejí plochy vyžadující rekultivaci či revitalizaci opuštěných areálů např. po
předcházející těžbě, průmyslovém využití či armádě.
ad e)
ÚP požadavek splňuje. ÚP vytváří všechny předpoklady pro dlouhodobou stabilizaci zejména historického jádra města Zdice jako
jádra celé struktury osídlení města Zdice a jako společenského i duchovního centra města Zdice a jádra komunity obyvatel města.
ÚP dále vytváří podmínky také pro dlouhodobou stabilizaci jader částí města Knížkovice a Černín, jako historických dokladů vývoje
venkovské zástavby na území dnešního města.
Historické jádro města Zdice a historické jádro Knížkovic jsou vymezeny jako urbanisticky cenná území.
ad f)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně chrání všechny plochy v krajině využívané již dnes pro rekreační účely, nebo
s rekreačním potenciálem využití. Na území města Zdice jsou před zastavěním a dalšími nežádoucími změnami ohrožujícími
rekreační využití krajiny důsledně chráněny zejména masivy lesních porostů a na ně navazující plochy přírodní zeleně v severní
části území města, v rámci CHKO Křivoklátsko a v bezprostřední vazbě na něj. Jedná se o nejvýznamnější souvislou plochu veřejně
přístupné zeleně v bezprostřední vazbě na zastavěná území města Zdice. Pro potřeby každodenní rekreace obyvatel města jsou
v rámci ÚP Zdice důsledně chráněny všechny stávající plochy veřejně přístupné zeleně v bezprostřední vazbě na jádrové území
sídla Zdice. V ÚP Zdice je stabilizovaná a navržená k dalšímu rozvoji plocha lesa na vrchu Knihov, který je jednou
z nejvýznamnějších destinací každodenní rekreace obyvatel města. Stabilizovány a navrženy k dalšímu rozvoji jsou pak také
rekreačně využívané plochy lesů nad hřbitovem ve Zdicích a plochy lesů obklopující obytný soubor Na Samohelce ve Zdicích.
Důsledně chráněny jsou rovněž všechny stávající plochy zeleně podél vodních toků v území, zejména pak podél hlavních krajinných
os tvořených Stroupínským a Červeným potokem a Litavkou.
ad g)
ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území – respektuje a chrání všechny hodnoty dané platnou
legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro zlepšení jejích ekologických,
retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území je zaměřena na posílení a využívání vodních prvků v území,
s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova (např. plochy přírodní zeleně podél Červeného potoka a Litavky). Územní plán důsledně
chrání všechny přírodní hodnoty severní části území města zahrnuté v rámci území CHKO Křivoklátsko, zejména důsledně chrání
všechny plochy lesů a navrhuje další plochy zalesnění, chrání také všechny stávající plochy přírodní a navrhuje jejich další rozvoj.
Území CHKO Křivoklátsko územní plán důsledně chrání před exploatací urbanizovaného území a zejména zástavby, rozvoj nové
zástavby koncentruje výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěná území stávajících sídel a nenavrhuje vznik žádných nových
sídel ve volné krajině.
(39)
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Úkoly pro územní plánování:
a)

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách
intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a
v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na
změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.

b)

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací
dokumentace krajů a obcí.
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro dlouhodobé bezkolizní fungování stávajících územně stabilizovaných
veřejných infrastruktur mezinárodního i republikového významu, kterými jsou na území města Zdice dálnice D5 a železniční trať č.
170. Pro možný budoucí rozvoj vysokorychlostní tratě územní plán zajišťuje územní ochranu koridoru pro možnou realizaci vedení
vysokorychlostní železniční tratě (VRT) VR1 (Nürnberg-) hranice SRN/ČR – Plzeň – Praha.
Na území města Zdice se do budoucna nepředpokládá umístění žádné nové aktivity mezinárodního nebo republikového významu.
ad b)
ÚP požadavek splňuje. Všechny úkoly dle PÚR ČR týkající se řešeného území města Zdice jsou v řešení ÚP Zdice zohledněny.
Z vymezení rozvojové osy OS1 nevyplývají pro město Zdice žádné požadavky.
(52)

OS1 Rozvojová osa Praha-Plzeň-hranice ČR/Německo (-Nürnberg)

Důvody pro vymezení oblasti: Území ovlivněné dálnicí D5, železniční tratí č. 170 v úseku Praha – Stříbro (III. Tranzitní železniční
koridor) a spolupůsobením center osídlení Hořovice, Rokycany).
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Pro rozvojovou osu OS1 nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné konkrétní úkoly pro územní plánování a pro město Zdice tak
nevyplývají s polohy v rámci této rozvojové osy žádné konkrétní požadavky.

B.1.3. Specifické oblasti
Město Zdice není součástí žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR.

B.1.4. Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Územím města Zdice prochází koridor vysokorychlostní železniční dopravy VR1 Plzeň – Praha vymezený v PÚR ČR.
Z Politiky územního rozvoje ČR vyplývají pro řešení ÚP Zdice následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně) vyplývající
z průběhu koridorů železniční dopravy přes území města Zdice. Vyhodnocení souladu ÚP Zdice s požadavky PÚR ČR je uvedeno
vždy pod každým jednotlivým požadavkem:
(79)

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování rozvojových záměrů je nutno sledovat zejména:
a)

zajištění vyšší kvality dopravy, např. zvýšení přepravní rychlosti dopravy a atraktivity železniční dopravy

b)

minimalizování konfliktů s ochranou přírody a krajiny, kulturními a civilizačními hodnotami v území

c)

respektování požadavků mezinárodních dohod a Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie
pro rozvoj transevropské dopravní sítě TEN-T.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice je již dokončena optimalizace a modernizace (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava
směrového i výškového vedení a z toho vyplývající zvýšení traťových rychlostí) železniční tratě č. 170 Beroun – Plzeň jako součásti
III. železničního tranzitního koridoru v souladu s evropskými dohodami AGC a AGTC. Územní plán optimalizovanou a
modernizovanou železniční trať územně stabilizuje a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury železniční, čímž
vytváří podmínky pro zajištění vysoké kvality a atraktivity železniční dopravy.
S cílem posílení role železniční dopravy v přepravě obyvatel města Zdice stabilizuje územní plán stávající železniční stanici Zdice
jako nejvýznamnější přestupní uzel veřejné hromadné dopravy. Pro zlepšení podmínek cestujících v železniční dopravě navrhuje
územní plán zvýšení kapacity pakovacích stání ve vazbě na železniční stanici, a to tím, že vymezuje plochu pro nové parkoviště /
parkovací dům typu park & ride (P+R) pro možnost odstavení vozidel cestujících pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci
prostoru nově navrhovaného parkoviště, stejně jako v rámci stávajícího předprostoru železniční stanice, navrhuje územní plán zřídit
odstavné zařízení pro jízdní kola typu bike & ride (B+R) pro možnost bezpečného a komfortního odstavení jízdních kol cestujících
pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci stávajícího předprostoru železniční stanice navrhuje územní plán zřídit dále
pohotovostní stání pro osobní automobily typu kiss & ride (K+R) pro možnost rychlého vyložení a naložení cestujících.
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ad b)
ÚP požadavek splňuje. Modernizovaná železniční trať č. 170 je na území města Zdice dlouhodobě stabilizovaná bez dalších
prostorových a plošných nároků.
Trasa koridoru územní rezervy pro prověření budoucího umístění vysokorychlostní železniční tratě VR1 v úseku Beroun – Plzeň je
na území města Zdice vedena v souběhu se stávající dálnicí D5 bez nároků na vytváření nových prostorových bariér v krajině, čímž
jsou konflikty s ochranou přírody a krajiny eliminovány na minimum.
ad c)
ÚP požadavek splňuje. Na základě mezinárodní dohody AGC (Evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách,
Ženeva 31.5.1985) a mezinárodní dohody AGTC (Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a
souvisejících objektech, Ženeva 1.2.1991) je přes území města Zdice vedena železniční trať zařazená jako mezinárodní železniční
trať nejvyššího významu E40 (Schirding -) Cheb – Plzeň – Praha – Kolín – Ostrava (- Žilina) s cílem budoucího provedení jako
vysokorychlostní tratě (dle dohody AGC) a zároveň jako důležitá železniční trať mezinárodní kombinované dopravy s označením CE 40 (Schirding -) Cheb – Plzeň – Praha – Kolín – Hranice na Moravě – Ostrava – Mosty u Jablunkova (- Čadca) s cílem uvedení
technických parametrů tratě do souladu s přílohou III dohody AGTC.
Územní plán zabezpečuje podmínky vyplývající z dohody AGC tím, že na svém správním území vymezuje koridor územní rezervy
pro budoucí prověření vedení vysokorychlostní železniční tratě Beroun – Plzeň v návaznosti na úsek vysokorychlostní tratě Beroun –
Praha, resp. Plzeň – SRN. Podmínky vyplývající z dohody AGTC jsou na území města Zdice v současné době již splněny a to před
nedávnem dokončenou optimalizací (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava směrového i výškového vedení a z toho vyplývající zvýšení
traťových rychlostí) III. železničního tranzitního koridoru v rámci železniční tratě č. 170 Beroun – Plzeň. Vymezením koridoru územní
rezervy pro prověření budoucího umístění vysokorychlostní železniční tratě Beroun – Plzeň vytváří územní plán podmínky pro
možné budoucí další zlepšení parametrů železničního trati mezinárodní kombinované dopravy.
(80)

Úkoly územního plánování:
b)

příslušné obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch, případně územní rezervou

c)

příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v souladu s kritérii a podmínkami pro
rozhodování o změnách v území

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad b)
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice je již dokončena optimalizace a modernizace (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava
směrového i výškového vedení a z toho vyplývající zvýšení traťových rychlostí) železniční tratě č. 170 Beroun – Plzeň jako součásti
III. železničního tranzitního koridoru v souladu s evropskými dohodami AGC a AGTC. Územní plán optimalizovanou a
modernizovanou železniční trať územně stabilizuje a vymezuje ji jako stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury železniční, čímž
vytváří podmínky pro zajištění vysoké kvality a atraktivity železniční dopravy.
Pro možný budoucí rozvoj vysokorychlostní tratě územní plán zajišťuje územní ochranu koridoru pro možnou realizaci vedení
vysokorychlostní železniční tratě (VRT) VR1 (Nürnberg-) hranice SRN/ČR – Plzeň – Praha.
ad c)
ÚP požadavek splňuje. V rámci ÚP jsou kritéria a podmínky pro rozhodování v území, uvedené v předchozím bodě (79) PÚR ČR,
splněny.

Železniční doprava - koridory vysokorychlostní dopravy
(83)

VR1
Vymezení:
Plzeň-Praha
Důvody vymezení:
Chránit na území ČR navržené koridory vysokorychlostní dopravy v návaznosti na obdobné koridory v zahraničí.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje v rámci správního území města Zdice koridor územní rezervy vysokorychlostní trati
(VRT) ve směru na Plzeň (úsek Beroun – hranice kraje) vymezený v platných ZÚR Středočeského kraje a vymezuje koridor územní
rezervy RK1 pro prověření budoucího umístění vedení vysokorychlostní železniční tratě (VRT) v úseku Beroun – hranice
Středočeského kraje v návaznosti na výstupy této trati z Prahy.
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B.1.5. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
Územím města Zdice neprochází žádný koridor technické infrastruktury nebo souvisejícího záměru vymezeného v PÚR ČR a neleží
v něm ani žádná plocha technické infrastruktury.

B.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Zdice s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
(ZÚR Středočeského kraje)
Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území města Zdice jsou Zásady územního rozvoje Středočeského
kraje, vydané usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4–20/2011/ZK dne 19. 12. 2011.
Ze ZÚR Středočeského kraje vyplývají pro řešení ÚP Zdice následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení
souladu ÚP Zdice s požadavky ZÚR Středočeského kraje je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem ZÚR
Středočeského kraje:

B.2.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
(01)

Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění
příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a
udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů,
regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.
ÚP se zaměřuje na posílení všech tří pilířů udržitelného rozvoje území. Pro město Zdice má, s ohledem na vysoce kvalitní přírodní
zázemí města v CHKO Křivoklátsko a blízkost a kvalitní dostupnost CHKO Český kras a CHKO Brdy, zásadní význam zejména
posilování hospodářského a sociálního pilíře. S tím souvisí zejména stabilizace a zkvalitnění prostředí všech sídel s převažující
obytnou funkcí, především návrh ploch přestaveb a zastavitelných ploch pro bydlení a stabilizace a zkvalitnění systému veřejných
prostranství města, dále výrazné posílení rekreačních funkcí v území (zejména rozvoj možností každodenní rekreace na vrchu
Knihov a v dalších rekreačně využívaných lesích v bezprostřední vazbě na zastavěná území obytných sídel, dále návrh na
zprostupnění břehů Stroupínského a Červeného potoka a Litavky pro chodce a cyklisty, návrh na zlepšení prostupnosti krajiny
návrhem nových cest v krajině ad.) a vytvoření podmínek pro zlepšování životního prostředí a ekologické stability krajiny
(vymezením spojitého územního systému ekologické stability, návrh ploch pro zalesnění a dalších přírodních ploch ad.).
S cílem zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel ve městě stabilizuje územní plán hlavní obytná sídla s převažující obytnou
funkcí, kterými jsou Zdice, Černín a Knížkovice, vymezuje jejich jádrová území jako území smíšená obytná, stabilizuje všechna pro
obsluhu a komunitní život obce významná veřejná prostranství a navrhuje dotvoření jejich urbanistické struktury, zejména stabilizací
a doplněním plošně rozsáhlých nezastavěných proluk v zastavěném území (např. plochy přestavby P12 a P16) a proluk na hranici
zastavěného území (např. plochy Z32a + Z32b + Z27, Z34 apod.). Pro stabilizaci obyvatel města, jejich počtu, věkové či
vzdělanostní struktury, vymezuje územní plán odpovídající množství rozvojových ploch pro bydlení s cílem zajištění nabídky kapacit
pro novou bytovou výstavbu či výstavbu nezbytného občanského vybavení. Vymezením nových rozvojových ploch pro bydlení
územní plán v neposlední řadě také vytváří podmínky pro zvyšování kvality bydlení odpovídající evropským standardům.
Hospodářský rozvoj je navržen zejména v oblastech výroby a skladování. Koncentrace výrobních a skladových aktivit na území
města Zdice má dlouholetou tradici související zejména s polohou města Zdice na mezinárodním multimodálním dopravním koridoru
tvořeném dálnicí D5 a III. tranzitním železničním koridorem (železniční trať ř. 170) a také relativní blízkostí hlavního města Prahy a
krajského města Plzeň. Územní plán stabilizuje a navrhuje přiměřený rozvoj (výhradně formou doplnění proluk na hranici
zastavěného území a dotvořením urbanistické struktury) obou stávajících území s koncentrací ekonomických aktivit: průmyslová
zóna Východ při silnici II/605 Zdice – Levín a území s koncentrací výrobních aktivit jižně železniční stanice Zdice, mezi železniční
tratí a ulici Čs. armády. V těchto stávajících výrobních územích vytváří územní plán podmínky pro kvalitativní i plošný rozvoj širokého
spektra ekonomických aktivit, zejména pak lehké výroby, drobného a řemeslného podnikání, výrobních a nevýrobních služeb, ale
také například zemědělské výroby.
V bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5 pak územní plán navrhuje novou Průmyslovou zónu Západ, určenou pro
plošně rozsáhlejší rozvoj lehké výroby. Lokalizace nové průmyslové zóny v bezprostřední vazbě na mimoúrovňovou křižovatku na
dálnici D5 a v dostatečné vzdálenosti od jádrového obytného území města Zdice, zcela bez nutnosti průjezdu těžké nákladní
dopravy obydleným územím, zaručuje ochranu obyvatel města před nepříznivými důsledky automobilové dopravy, jejíž indikci
průmyslová zóna přirozeně vyvolá.
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Město Zdice leží na pomezí dvou CHKO, CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras. Část CHKO Křivoklátsko se dokonce rozkládá
přímo na území města, v jeho severní části, severně od sídel Knížkovice a Černín. Bezprostřední vazba města Zdice na takto
přírodně vysoce hodnotná a kvalitní území garantuje městu vysokou úroveň životního prostředí, vyvažující koncentraci liniových
dopravních staveb (dálnice, železniční koridor) a návazných produkčních aktivit (průmyslové provozy) v jižní části města.
Řešení ÚP pokračuje ve stabilizaci a koncepčním rozvoji krajiny v širším měřítku, jako hlavní stabilizační faktor životního prostředí
vymezuje ÚP spojitý územní systém ekologické stability, plochy zalesnění a plochy přírodní krajinné zeleně s převládajícím
přírodních charakterem. ÚP důsledně chrání všechny vodní plochy a toky a nenavrhuje žádné záměry kolidující s ochranou
povrchových vod. Zcela zásadní je návrh rozvoje ploch zalesnění, ve vazbě na stávající lesní porosty v rámci CHKO Křivoklátsko,
nebo např. v návaznosti na lesy pokrývající vrch Knihov apod.
(02)

Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje
ČR z roku 2008 (PÚR 2008, schválena vládou ČR 20.7.2009) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají
ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 18.9.2006).

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří vymezením koridoru územní rezervy RK1 podmínky pro možnou budoucí realizaci
jediného mezinárodně a republikově významného projektu dle PÚR ČR vymezeného na území města Zdice, vysokorychlostní
železniční tratě (VRT) Plzeň – Praha (v PÚR ČR vymezený jako koridor vysokorychlostní dopravy VR1) v úseku Beroun – hranice
Středočeského kraje v návaznosti na výstupy této trati z Prahy.
Územní plán vytváří podmínky pro možnou realizaci významných záměrů týkajících se území města Zdice, které vyplývají ze
strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje ve znění poslední aktualizace ze dne 17.8.2009.
K naplnění strategického cíle a opatření A-I: Rozvoj produkční základny a cíle a opatření A-II: Rozvoj malých a středních podniků
přispívá územní plán zejména vymezením nových ploch pro podnikání (Průmyslová zóna Západ – plochy Z15, Z18, Z19, rozvoj
průmyslových ploch jižně železniční stanice Zdice – plochy Z10, P19, rozvoj Průmyslové zóny Východ – plochy Z7, Z8, Z58). Ve
všech plochách výroby a skladování umožňuje územní plán navíc, v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, umisťování podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických a inovačních center.
K naplnění strategického cíle a opatření B-I: Zlepšení dopravní obslužnosti kraje a cíle a opatření B-III: Rozvoj železniční
dopravy přispívá územní plán zejména návrhem opatření ke zvýšení atraktivity železniční dopravy, zejména vymezením plochy pro
záchytná parkoviště typu P+R ve vazbě na železniční stanici Zdice a návrhem koncepce umístění zařízení pro parkování jízdních kol
typu B+R u přestupních uzlů na železnici i veřejnou autobusovou dopravu. Územní plán navíc návrhem nových cyklostezek resp.
stezek pro chodce a cyklisty a návrhem ucelené sítě cyklistických tras a hlavních pěších propojení na území města vytváří podmínky
pro možné zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů na území města a tím pro možné snižování podílu individuální
automobilové dopravy na celkovém objemu dopravy.
K naplnění strategického cíle a opatření B-X: Podpora rozvoje bydlení přispívá územní plán vymezením nových ploch pro rozvoj
bydlení na území města a to ve všech případech v návaznosti na stabilizované plochy bydlení a v plošném rozsahu plně reflektující
přirozený vývoj dotčených sídel.
K naplnění strategického cíle a opatření C-II: Investice do péče o krajinu včetně revitalizace krajinných prvků a rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesa a cíle a opatření D-IV: Ochrana přírody a krajiny přispívá územní plán zejména
vymezením uceleného územního systému ekologické stability na regionální i lokální úrovni a dále návrhem dalších ploch přírodního
charakteru a ploch zalesnění nad rámec vlastních ploch ÚSES. Územní plán důsledně stabilizuje a chrání všechny plochy lesa a
vodní toky a plochy, čímž vytváří základní předpoklad ochrany krajinného rázu a péče o významné krajinné prvky v krajině. Územní
plán také navrhuje zlepšení prostupnosti volné krajiny návrhem obnovy původních cest v krajině a návrhem nových cyklostezek a
cest podél Stroupínského a Červeného potoka a podél Litavky.
K naplnění strategického cíle a opatření D-II: Zlepšování vodního režimu krajiny přispívá územní plán zejména vymezením
uceleného územního systému ekologické stability na regionální i lokální úrovni a dále návrhem dalších ploch přírodního charakteru a
ploch zalesnění nad rámec vlastních ploch ÚSES a v neposlední řadě také návrhem nových protipovodňových opatření
(protipovodňové valy a zdi) na Červeném potoce (koridor X2).
K naplnění strategického cíle a opatření E-VIII: Zlepšování nabídky pro využití volného času a cíle a opatření F-III: Rozvoj
sportovních a rekreačních aktivit přispívá územní plán vymezením nových ploch pro sport pro rozšíření stávajících sportovně
rekreačních areálů (např. plocha P2 pro rozšíření areálu městského koupaliště), návrhem na rozvoj lesoparku na vrchu Knihov
(plochy K19 a K20) a v neposlední řadě návrhem nových cyklostezek resp. stezek pro chodce a cyklisty využitelné kromě cyklistiky,
chůze či běhu také pro další volnočasové aktivity, jako je například in-line.
(06)
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Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují
vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:
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a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a
architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán chrání, respektuje a dále rozvíjí všechny identifikované hodnoty na území města Zdice. Územní
plán zejména chrání přírodní hodnoty území CHKO Křivoklátsko, které jednoznačně reprezentuje hodnotu krajského významu
spolupodílející se na tvorbě image celého Středočeského kraje. Územní plán navrhuje nové plochy zalesnění v návaznosti na
stávající masiv Křivoklátských lesů v severní části území města. Územní plán také důsledně chrání dálnici D5 jako jednu z klíčových
civilizačních hodnot Středočeského kraje.
ad a)
Územní plán respektuje a ve svém návrhu zachovává a posiluje stávající charakter kulturní krajiny města Zdice, charakterizovaný
pásem zemědělsky využívaných poli a luk obklopujících intenzivně urbanizované jádrové území města kolem dopravního koridoru
dálnice D5 a železničních tratí, dále masivem Křivoklátských lesů na severu území města a zalesněnými svahy vrchů Knihov či Holý
vrch rozesetých po pásu převážně zemědělsky využívané krajiny. I přes kumulaci liniových dopravních a technických infrastruktur a
intenzivně zastavěných území ve střední části území města vytváří územní plán podmínky pro zachování přírodních složek prostředí
města a pro zachování charakteru kulturní krajiny.
ad b)
Územní plán stávající pozitivní znaky krajinného rázu na území města Zdice, kterými jsou zejména masiv Křivoklátských lesů na
severu, nebo zalesněné vrchy Knihov či Holý vrch na jihu, důsledně zachovává a návrhem nových ploch zalesnění a ploch
přírodních dále posiluje.
ad c)
Územní plán navrhuje rozvoj zástavby, s výjimkou nově navrhované Průmyslové zóny Západ, výhradně v návaznosti na zastavěné
území. Územní plán nevytváří podmínky pro srůstání žádných v současné době samostatných sídel na území města. Průmyslová
zóna Západ je navržena v návaznosti na stávající výrobní a skladové plochy na západním okraji města, na konci ulice Komenského
při MÚK Bavoryně, v území již dnes výrazně fragmentovaném kumulací nadzemních elektrických vedení 110 kV.
ad d)
Cílové charakteristiky krajiny vymezené v platných ZÚR Středočeského kraje jsou v územním plánu respektovány a územní plán je
zohledňuje v rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Územní plán soustředí maximum záměrů na rozvoj urbanizace
území města (vymezení ploch pro zástavbu) do území vymezeného v ZÚR jako krajina sídelní, v rámci území vymezeného v ZÚR
jako krajina přírodní navrhuje územní plán pouze urbanistické dotvoření okrajových partií sídel Černín a Knížkovice obytnou
zástavbou.
ad e)
Územní plán vytváří podmínky pro maximálně koncentrovaný rozvoj nové zástavby, ve vazbě na stabilizovaná zastavěná území tak,
aby docházelo k co možná nejmenším záborů zemědělského půdního fondu, jako jednoho z klíčových přírodních zdrojů území
města. Rozvoj zástavby navržený v územním plánu nevyvolává žádné potenciální zábory lesa ani vodních ploch. Maximálně
koncentrovaný rozvoj urbanizace je rovněž předpokladem hospodárného nakládání s vodami.
(07)

Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených
rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch
veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a
zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat
plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů
a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;
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c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu využívání existujícího
potenciálu, zejména v oblastech poznávací a kongresové turistiky, cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a
cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblastech,……. krátkodobé rekreace, především
nekomerčních forem,…….;
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb
(znalostní ekonomika);
e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím
pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;
f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější
rekreační a turistické využívání území;
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití
surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro
stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro přiměřený rozvoj všech stávajících sídel na území města. Navrhovaný
plošný rozvoj sídel odpovídá primárně stanovené budoucí potřebě nových bytů na území města, pro jejichž realizaci musí územní
plán v jeho návrhovém období vytvořit územní podmínky, a stanovené potřebě ploch pro občanské vybavení a nové pracovní
příležitosti, vyplývající z předpokládaného nárůstu počtu obyvatel města v návrhovém období územního plánu (viz komplexní
zdůvodnění přijatého řešení).
Navrhovaný plošný rozvoj hlavního sídla Zdice mimo zastavěné území představuje pouze 17 % výměry v současné době
zastavěného území sídla. Rozvoj sídla Zdice nad rámec zastavěného území je navržen s cílem dokončení urbanistické struktury
sídla zejména na jeho západním okraji (obytná lokalita Na Samohelce – plochy Z32a, Z32b a Z27) a na jeho severním okraji (obytná
lokalita Zdice–Sever - plochy Z23a, Z23b, Z26a, Z26b, Z28, Z22a, Z22b, Z35 – Z39). Navrhovaný plošný rozvoj sídla Černín mimo
zastavěné území představuje pouze cca 35 % výměry v současné době zastavěného území sídla. Rozvoj sídla Černín nad rámec
zastavěného území je navržen s cílem dokončení urbanistické struktury sídla na jeho západním okraji (plochy Z5 a Z55) a jižním
okraji (plocha Z57) a umožnění přiměřeného rozvoje obytné funkce sídla oboustranně podél silnice III/2362 dále na východ (plochy
Z2a, Z2b, Z3a, Z3b). Navrhovaný plošný rozvoj sídla Knížkovice nad rámec zastavěného území představuje pouze 20 % výměry
v současné době zastavěného území sídla. Rozvoj sídla Černín nad rámec zastavěného území je navržen s cílem umožnění
přiměřeného rozvoje obytné funkce sídla v návaznosti na již zahájený rozvoj sídla v jeho jižní části (plochy Z10a, Z10b, Z12a, Z12b,
Z13). Plošný rozvoj všech ostatních oddělených sídel na území města je navržen přiměřeně zejména s cílem doplnění
oboustranného obestavění komunikací, resp. doplnění proluk na okraji zastavěného území (území výroby a skladování jižně
železniční stanice Zdice nebo obytný soubor navazující na území sousední obce Chodouň).
Územní plán navrhuje urbanistické dotvoření a doplnění urbanistické struktury všech stávajících sídel s cílem zachování
kompaktnosti sídel.
Územní plán vymezuje v rozsahu celého správního území města Zdice, tedy v rozsahu zastavěného území i navazující volné krajiny,
prostorově spojitý a významově hierarchizovaný systém veřejných prostranství, který zabezpečuje optimální prostupnost celého
území města a optimální návaznosti zastavěných území sídel na okolní krajinu a prostupnost volné krajiny. Územní plán klade
zvláštní důraz na stabilizaci veřejných prostranství historických jader sídel, jakožto nehodnotnějších dokladů vývoje sídelní struktury
města Zdice.
Územní plán důsledně chrání všechny stávající plochy veřejně přístupné zeleně na území města. Územní plán navrhuje rozvoj ploch
rekreačně využívaných lesů v přímé vazbě na obytnou zástavbu sídla Zdice (nové plochy zalesnění na vrchu Knihov, v lokalitě Na
Samohelce a za městským hřbitovem) a navrhuje také rozvoj masivu lesa v rámci CHKO Křivoklátsko.
Územní plán navrhuje rozvoj veřejné infrastruktury, tedy dopravního systému, systémů technického vybavení, občanského vybavení
a veřejných prostranství, odpovídající navrhovanému plošnému rozvoji bydlení a dalších funkčních složek v území vykazujících
nároky a využití veřejné infrastruktury.
Dostatečnou prostupnost krajiny zajišťuje územní plán vymezením spojitého systému veřejných prostranství v krajině, včetně návrhu
obnovy původních cest v krajině.
ad b)
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice se nachází hned několik nezastavěných proluk uvnitř zastavěného území nebo
bezprostředně na jeho hranici. Všechny tyto proluky navrhuje územní plán přednostně pro intenzifikaci využití. Největší prolukou
v zastavěném území je tzv. „území se zvláštním statutem“ (plocha přestavby P12), která se nachází v bezprostřední vazbě na
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historické jádro města Zdice a je v území plánu navržena pro rozvoj smíšené obytné městské zástavby. K zastavění je také
navržena proluka v průmyslové zóny jižně od železniční stanice Zdice, plocha P15 jižně od ulice Vápenka. Ostatní proluky
v zastavěném území, navržené k intenzifikaci využití a k zástavbě, nejsou plošně významné.
S ohledem na výše uvedený deficit vnitřních rozvojových rezerv v zastavěném území a přitom zvýšené nároky na rozvoj území
vyplývající z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu, musí územní plán navrhovaný rozvoj zástavby
soustředit zejména mimo zastavěné území. Přitom ale územní plán ctí, s výjimkou nově navrhované Průmyslové zóny Západ, která
svými provozními nároky a nároky na přímé dopravní napojení na MÚK Bavoryně na dálnici D5 vyžaduje lokalizaci částečně mimo
vazbu na zastavěné území, zásadu navrhovat rozvoj výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěné území.
Plochy určené k zástavbě mimo zastavěné území jsou v rámci ÚP Zdice vymezeny, s výjimkou části Průmyslové zóny Západ,
v přímé vazbě na zastavěné území, v okrajových prolukách navazujících na stávající zástavbu. Nové plochy pro bydlení, které
kladou zásadní nároky na veřejné rozpočty nejen s ohledem na investiční náklady, ale především s ohledem na náklady na údržbu a
provoz dopravní a technické infrastruktury, svoz a likvidaci odpadů, či zajištění dostupnosti základního občanského vybavení
každodenní potřeby, vymezuje územní plán výhradně v návaznosti na stávající obytná území, nevymezuje nové izolované enklávy
obytné zástavby ve volné krajině bez adekvátní vazby na dopravní a technickou infrastrukturu.
Pro zajištění hospodárného využívání území a ochranu nezastavěného území stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé
zastavitelné plochy představující plošnou expanzi mimo zastavěné území (plochy Z2a, Z2b, Z3, Z10a, Z10b, Z12a, Z12b, Z15, Z18,
Z19, Z22a, Z22b, Z23a, Z23b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39, Z44a, Z44b, Z47, Z48, Z49, Z53) pořadí změn v území
(etapizace), garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále
do krajiny.
ad c)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro plnohodnotný rozvoj turistického potenciálu města Zdice ležícího na
pomezí turisticky vysoce atraktivních území CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras a CHKO Brdy, s potenciálem vzniku nového
CHKO. Územní plán navrhuje optimální integraci území města Zdice do regionální sítě cykloturistických tras a pěších turistických
tras. Pro zvýšení atraktivity území města Zdice pro cyklisty i pěší turisty navrhuje územní plán v průchodu zastavěným územím
města nové cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty vedené odděleně od dopravně zatížených komunikací a ve vazbě na
vodní toky v území.
Pro krátkodobou rekreaci navrhuje územní plán intenzifikaci využití lesoparku Knihov a jeho další plošný rozvoj.
ad d)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří vymezením ploch výroby a skladování (stabilizovaných i rozvojových) a stanovením
příslušných podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro výrobu a skladování podmínky pro možný rozvoj
ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, včetně zařízení aplikovaného výzkumu či strategických služeb.
ad e)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky zejména pro zvýšení potenciálu mimoprodukčního využití krajiny na území
města Zdice pro rekreaci a cestovní ruch. Územní plán navrhuje nové plochy zalesnění ve vazbě na rekreačně využívané lesy
CHKO Křivoklátsko, ale také ve vazbě na rekreačně využívané lesy a lesoparky na vrchu Knihov, za městským hřbitovem či Na
Samohelce. Pro zvýšení atraktivity krajiny pro rekreaci a cestovní ruch navrhuje územní plán zlepšení podmínek prostupnosti volní
krajiny pro chodce a cyklisty.
S cílem eliminace erozního poškození krajiny města Zdice navrhuje územní plán spojitý územní systém ekologické stability a nad
jeho rámec další plochy nového zalesnění a přírodě blízkých ploch v krajině. Územní plán vytváří základní rámec pro možné
pozemkové úpravy.
ad f)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně chrání všechny plochy rekreačně využívaných lesů na území města, zejména pak
plošně dominantní masiv lesa v rámci CHKO Křivoklátsko. Územní plán navrhuje nové plochy zalesnění ve vazbě na rekreačně
využívané lesy CHKO Křivoklátsko, ale také ve vazbě na rekreačně využívané lesy a lesoparky na vrchu Knihov, za městským
hřbitovem či Na Samohelce.
ad g)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje na území města Zdice rozvoj systému dopravní infrastruktury i systémů technické
infrastruktury odpovídající nárokům na navrhovaný celkový rozvoj území města, tedy také odpovídající navrhovanému rozvoji
hospodářských činností na území města.
(09)

Podporovat zlepšení vazeb částí kraje s územími sousedních krajů Plzeňského a hlavního města Prahy s cílem
optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje.
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro optimální zajištění vazeb území Středočeského kraje na území
sousedních krajů Plzeňského a hlavního města Prahy zejména stabilizací koridoru dálnice D5 a stabilizací modernizovaného III.
tranzitního železničního koridoru tvořeného na území města Zdice železniční tratí č. 170, které propojují Středočeský kraj s hlavním
městem Prahou i s krajským městem Plzeň a tedy územím Plzeňského kraje.
Pro možné budoucí zlepšení vazeb západní části Středočeského kraje na okolní kraje Plzeňský a hlavní město Prahu vymezuje
územní plán koridor územní rezervy pro budoucí prověření umístění vysokorychlostní železniční trati Praha – Plzeň s pokračováním
dále do SRN.

B.2.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského
významu.
Rozvojová osa republikového významu OS1 Praha – Beroun - Plzeň
Zdice jsou součástí rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Beroun - Plzeň. Rozvojová osa je vymezena tak, že do
ní jsou zahrnuty obce ve správním obvodu ORP Beroun, a tedy také Zdice (katastrální území Černín u Zdic, Knížkovice, Zdice).
Ze ZÚR SČK vyplývají pro řešení ÚP Zdice následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně) vyplývající z polohy města Zdice
v rámci rozvojové osy OS1. Vyhodnocení souladu ÚP Zdice s požadavky ZÚR SČK je uvedeno vždy pod každým jednotlivým
požadavkem:
(15)

ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území
a) rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst (Zdice, Hořovice, Žebrák);
b) ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména v zóně Žebrák – Tlustice a v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK na
dálnici D5;
c) logistické a výrobní areály umísťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná území sídel.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje rozvoj zejména dvou funkčních složek: bydlení a výroby a skladování. Územní plán
vymezuje nové plochy pro bydlení s kapacitou cca 864 nových bytových jednotek, z nichž cca 300 je navrhováno v rodinných
domech a cca 560 v bytových domech. Na území města Zdice je přitom v současné době cca 1 600 bytů, přičemž z toho cca 1 025
bytů je v rodinných domech. Územní plán tak vytváří podmínky pro možný nárůst počtu bytů o cca 54%, větší podíl bytů pak
navrhuje v bytových domech, které vykazují efektivnější nároky na využití území než rodinné domy s výrazně vyššími nároky na
zábor území. Územní plán tak vytváří podmínky pro možný rozvoj funkce bydlení na území města, odpovídající stávající velikosti
města a nárokům na budoucí potřeby vyvolané obvyklými trendy jako jsou nárůst počtu obyvatel města, odpad bytů, zvýšení kvality
bydlení, apod., a přitom saturující předpokládané zvýšené nároky na bytovou výstavbu vyvolané poptávkou po bydlení v rozvojové
ose s optimální nabídkou pracovních příležitostí a dobrou dopravní dostupností okolních spádových center osídlení a také
samotného hlavního města Prahy (podrobně viz kapitola G.5.2.2. Komplexního zdůvodnění přijatého řešení – Stanovení budoucí
potřeby nových bytových jednotek na území obce).
ad b)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje na území města Zdice všechny stávající významné plochy výroby a skladování a
další ekonomické aktivity a navrhuje jejich další plošný rozvoj. Územní plán navrhuje přiměřený rozvoj stávající Průmyslové zóny
Východ, zejména s cílem dotvoření urbanistické struktury této průmyslové zóny, tedy s cílem doplnění proluk na okraji zastavěného
území. Územní plán dále navrhuje také rozvoj ploch výroby a skladování jižně železniční stanice Zdice, navrhuje využití stávající
proluky v zastavěném území a na jeho okraji v jižní části území. S cílem vytvoření podmínek pro možný intenzivní rozvoj výroby
v bezprostřední dopravní vazbě na dálnici D5 navrhuje územní plán založení nové Průmyslové zóny Západ (plochy Z15, Z18 a Z19)
v bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5.
ab c)
Nové plochy výroby a skladování jsou územním plánem umísťovány v okrajových polohách, kde dopravní obsluhou nebude
docházet k navyšování dopravní zátěže v centru města a obytných lokalitách. Nejvýznamnější rozvojová plocha pro výrobu,
Průmyslová zóna Západ, je vymezena přímo ve vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5, tj. bez jakýchkoliv negativních dopadů na
hygienickou kvalitu prostředí v zastavěném území města.
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(16)

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) v územních plánech obcí řešit vazby navazující silniční sítě na dálnici D5;
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a
technickou infrastrukturu;
c) respektovat požadavky na ochranu chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice jsou v současné době vazby všech silnic na dálnici D5 zajištěny, a to napojením na
MÚK Zdice prostřednictvím silnice II/605 resp. II/118.
ad b)
ÚP požadavek splňuje. Veškeré zastavitelné plochy vymezené platným ÚP Zdice byly prověřeny, rozvojové plochy v novém ÚP jsou
vymezeny s ohledem na účelné využití území a s cílem optimálního a hospodárného napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu.
ad c)
ÚP požadavek splňuje. Požadavky na ochranu CHKO jsou řešením ÚP respektovány, intenzívní rozvoj území je soustředěn
výhradně mimo území CHKO, do jižní a střední části území města, zejména pak do území navazující na hlavní sídlo Zdice a na
dopravní koridor tvořený dálnicí D5 a železniční tratí č. 170.

Lokální centrum osídlení Zdice
Město Zdice je v rámci struktury osídlení Středočeského kraje vymezeno jako lokální centrum osídlení.
Ze ZÚR SČK vyplývají pro řešení ÚP Zdice následující požadavky (uvedeny vždy kurzívou zeleně) vyplývající z vymezení města
Zdice jako lokálního centra osídlení. Vyhodnocení souladu ÚP Zdice s požadavky ZÚR SČK je uvedeno vždy pod každým
jednotlivým požadavkem:
(81)

ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
a) saturovat potřeby obslužných funkcí v mikroregionální respektive lokální úrovni s cílem stabilizovat osídlení v řídce
osídleném území;
b) zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní obsluze center a jejich spádového území;
c) chránit kulturní a přírodní hodnoty a využít je pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu;
e) chránit kulturní a přírodní hodnoty území.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Stabilizace funkce města Zdice jako lokálního centra osídlení je zajištěna posílením centra a jeho funkcí,
vymezením nových ploch zejména pro bydlení a pro výrobu a skladování ve vazbě na stávající zástavbu a vytvořením optimální
koncepce dopravní a technické infrastruktury pro napojení a obsluhu jednotlivých ploch i celého města v širším území.
ad b)
ÚP požadavek splňuje. Dopravní napojení a dopravní obsluha města Zdice pro automobilovou dopravu je v současné době zajištěna
zcela optimálně, a to napojením silniční sítě města na dálnici D5 přes MÚK EXIT 28 Bavoryně.
Pro zlepšení situace v dopravní obslužnost města Zdice železniční dopravou jsou vytvořeny veškeré předpoklady již samotnou
polohou města na nedávno optimalizované a modernizované železniční trati č. 170 Beroun – Plzeň, která město Zdice propojuje
s hlavním městem Praha, krajským městem Plzeň a dalšími významnými centry osídlení (Beroun, Rokycany ad.). S cílem posílení
role železniční dopravy v přepravě obyvatel města Zdice stabilizuje územní plán stávající železniční stanici Zdice jako
nejvýznamnější přestupní uzel veřejné hromadné dopravy. Pro zlepšení podmínek cestujících v železniční dopravě navrhuje územní
plán zvýšení kapacity pakovacích stání ve vazbě na železniční stanici, a to tím, že vymezuje plochu pro nové parkoviště / parkovací
dům typu park & ride (P+R) pro možnost odstavení vozidel cestujících pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci prostoru
nově navrhovaného parkoviště, stejně jako v rámci stávajícího předprostoru železniční stanice, navrhuje územní plán zřídit odstavné
zařízení pro jízdní kola typu bike & ride (B+R) pro možnost bezpečného a komfortního odstavení jízdních kol cestujících
pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci stávajícího předprostoru železniční stanice navrhuje územní plán zřídit dále
pohotovostní stání pro osobní automobily typu kiss & ride (K+R) pro možnost rychlého vyložení a naložení cestujících.
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Zlepšení situace v dopravním napojení a dopravní obslužnosti spádového území města Zdice přispívá územní plán vymezením
uceleného spojitého systému cyklistických tras na území celého města, včetně vazeb na širší území a okolní obce. Cyklotrasy jsou
tvořeny jednak značenými cykloturistickými trasami a dále hlavními místními cyklistickými trasami. Cyklotrasy propojují obytná území
s centrální částí města s koncentrací zařízením občanské vybavenosti a s lokalitami pracovních příležitostí (obě průmyslové zóny).
Pro optimální, rychlý a bezpečný pohyb cyklistů na území města navrhuje územní plán několik nových cyklostezek / stezek pro
chodce a cyklisty.
ad c) + ad e)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně chrání a ve svém řešení respektuje všechny identifikované kulturní a přírodní hodnoty
a území města. Územní plán vytváří zejména zlepšením podmínek přístupnosti pro chodce a cyklisty z obytných území města a dále
návrhem na další plošný rozvoj podmínky pro možnou intenzifikaci využití rekreačních lesů v rámci CHKO Křivoklátsko a
rekreačních lesů na vrchu Knihov, za městským hřbitovem a v lokalitě Na Samohelce.
(82)

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit;
b) koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje rozvoj zejména dvou funkčních složek: bydlení a výroby a skladování.
Územní plán stabilizuje všechny stávající plochy bydlení na území města a vymezuje celkem 26,898 ha rozvojových ploch bydlení a
16,358 ha rozvojových ploch smíšených obytných a vytváří tak podmínky pro možný vznik cca 864 nových bytových jednotek.
Rozvoj bydlení navrhuje územní plán výhradně ve vazbě na stabilizovaná obytná území a koncentruje ho zejména do hlavního sídla
Zdice, sekundárně pak do částí města Černín a Knížkovice a do obytného souboru navazujícího na území sousední obce Chodouň.
Územní plán vytváří podmínky pro možný další rozvoj občanského vybavení zejména vymezením stabilizovaných i návrhových ploch
smíšených obytných v jádru města Zdice a ve vazně na něj.
Územní plán stabilizuje na území města Zdice všechny stávající významné plochy výroby a skladování a navrhuje jejich další plošný
rozvoj. Územní plán navrhuje novu Průmyslovou zónu Západ (plochy Z15, Z18 a Z19), kterou vymezuje přímo ve vazbě na MÚK
Bavoryně na dálnici D5.
ad b)
ÚP požadavek splňuje. ÚP Zdice zohledňuje všechny v současné době platné i rozpracované nové územní plány všech sousedních
obcí.

B.2.3. Zpřesnění specifické oblasti vymezené v PÚR a vymezení specifické oblasti krajského
významu.
Území města Zdice není součástí žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR SČK ani žádné další specifické
oblasti nadmístního významu vymezené v rámci ZÚR SČK.

B.2.4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského
významu
Plochy a koridory dopravy
Železniční doprava
(121) ZÚR zpřesňují koridor tratě č. 170 Zdice – Cerhovice (-Plzeň), (vymezený v PÚR 2008 jako C-E40a), který je součástí III.
tranzitního koridoru AGC E40, jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D203.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice je již dokončena optimalizace (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava směrového i
výškového vedení a z toho vyplývající zvýšení traťových rychlostí) III. železničního tranzitního koridoru v rámci železniční tratě č. 170
Beroun – Plzeň. Územní plán optimalizovanou železniční trať stabilizuje a vymezuje jí jako plochu dopravní infrastruktury železniční, čímž vytváří podmínky pro její dlouhodobou ochranu. Na základě vyjádření zástupce SŽDC (ing. Jiří Andrle, SŽDC, s.o.,
Odbor strategie, e-mail ze dne 11.3.2013) není na území města Zdice provozovatelem železniční infrastruktury, s výjimkou koridoru
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VRT, sledován do budoucna žádný záměr na železničních tratích. Územní plán proto nevymezuje na území města Zdice koridor pro
veřejně prospěšnou stavbu D203 zahrnující úpravu směrového vedení oblouku v návaznosti na západní zhlaví železniční stanice
Zdice, neb tato úprava směrového vedení trati je již v plném rozsahu realizovaná.
(127) Dále je jako územní rezerva sledován koridor vysokorychlostních trati (VRT) ve směru na Plzeň (úsek Beroun – hranice
kraje).
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje v rámci správního území města Zdice koridor územní rezervy vysokorychlostní trati
(VRT) ve směru na Plzeň (úsek Beroun – hranice kraje) vymezený v platných ZÚR Středočeského kraje a vymezuje koridor územní
rezervy RK1 pro prověření budoucího umístění vedení vysokorychlostní železniční tratě (VRT) v úseku Beroun – hranice
Středočeského kraje v návaznosti na výstupy této trati z Prahy.
Koridor územní rezervy RK1 pro prověření budoucího umístění vedení vysokorychlostní železniční tratě (VRT) v úseku Beroun –
hranice Středočeského kraje je v Územním plánu Zdice vymezen v rozsahu dle platných ZÚR SČK, tedy v šířce 600 m východně
železniční stanice Zdice a se zúžením v průchodu železniční stanicí Zdice. Územní ochrana 600 m širokého koridoru je však
v územním plánu zajištěna i v úseku zúžení, kde nejsou vymezovány žádné nové plochy pro bydlení nebo občanskou vybavenost,
pouze plochy dopravní infrastruktury a plochy výroby.

Hromadná doprava
(151) ZÚR stanovují zásadu pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území
a) koordinovat organizaci hromadné dopravy vytvářením integrovaných dopravních systémů.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice, jako součásti oblasti Berounska, je integrovaný dopravní systém již zaveden. Na
území města Zdice operují v autobusové dopravě linky zařazené do systému Středočeské integrované dopravy (SID). Územní plán
nedisponuje prostředky, jak ovlivnit organizaci hromadné dopravy a vytváření integrovaných dopravních systémů, to je úkolem
krajských a obecních samospráv a organizací působících ve veřejné hromadné dopravě (dopravci, dopravní a přepravní společnosti,
vlastníci dopravní infrastruktury). Územní plán návrhem rozvoje příslušné infrastruktury pro veřejnou hromadnou dopravu osob
vytváří podmínky pro zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro obyvatele a pro úspěšné fungování systému integrované dopravy (viz
níže).
(152) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zajistit v územních plánech obcí plochy pro přestupní terminály na kolejovou hromadnou dopravu, případně autobusovou,
včetně záchytných parkovišť P+R a B+R.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří všechny předpoklady pro posílení role veřejné hromadné dopravy osob v přepravních
vztazích a pro možné postupné zvýšení podílu přepravní práce ve prospěch veřejné autobusové a železniční dopravy a cyklistické a
pěší dopravy. S cílem posílení role železniční dopravy v přepravě obyvatel města Zdice stabilizuje územní plán stávající železniční
stanici Zdice jako nejvýznamnější přestupní uzel veřejné hromadné dopravy. Pro zlepšení podmínek cestujících v železniční dopravě
navrhuje územní plán zvýšení kapacity pakovacích stání ve vazbě na železniční stanici, a to tím, že vymezuje plochu pro nové
parkoviště / parkovací dům typu park & ride (P+R) pro možnost odstavení vozidel cestujících pokračujících dále ve své cestě vlakem.
V rámci prostoru nově navrhovaného parkoviště, stejně jako v rámci stávajícího předprostoru železniční stanice, navrhuje územní
plán zřídit odstavné zařízení pro jízdní kola typu bike & ride (B+R) pro možnost bezpečného a komfortního odstavení jízdních kol
cestujících pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci stávajícího předprostoru železniční stanice navrhuje územní plán zřídit
dále pohotovostní stání pro osobní automobily typu kiss & ride (K+R) pro možnost rychlého vyložení a naložení cestujících.
Územní plán stabilizuje polohu dopravního terminálu autobusové dopravy na Palackého náměstí. Pro zlepšení podmínek cestujících
v autobusové dopravě navrhuje územní plán doplnit stávající parkoviště pro osobní automobily na Palackého náměstí ve vazbě na
dopravní terminál o odstavné zařízení pro jízdní kola typu bike & ride (B+R) pro možnost bezpečného a komfortního odstavení
jízdních kol cestujících pokračujících dále ve své cestě autobusem a o pohotovostní stání pro osobní automobily typu kiss & ride
(K+R) pro možnost rychlého vyložení a naložení cestujících. S cílem zvýšení operability veřejné autobusové dopravy na území
města Zdice navrhuje územní plán doplnění (zahuštění) sítě autobusových zastávek na území města o zastávku na ulici Husova ve
východní části města a dále o zastávku na ulici Komenského ve vazbě na ulici U Topírny, zlepšující také dostupnost železniční
stanice od těch linek autobusové dopravy, které sice projíždějí centrem města Zdice, ale nezajíždění k železniční stanici.
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Cyklistická doprava
(153) ZÚR nenavrhují koridory pro cyklistickou dopravu, přičemž potvrzují koncepci zpracovaného Generelu cyklotras a
cyklostezek Středočeského kraje.
(154) ZÚR stanovují jako zásadu pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území vytvářet podmínky pro
budování cyklistických stezek segregovaných od automobilového provozu, a to zejména v intenzivně urbanizovaných území.
(155) ZÚR stanovují úkol pro územní plánování, v územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými
cyklostezkami, a to zejména v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových oblastí (vč. jejich okolí) a v turisticky
atraktivních územích.
Plnění v rámci ÚP Zdice (souhrnně k bodům (153) – (155)):
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří optimální podmínky pro rozvoj šetrných druhů dopravy tím, že navrhuje ucelený spojitý
systém cyklistických tras na území celého města, včetně vazeb na širší území a okolní obce. Cyklotrasy jsou tvořeny jednak
značenými cykloturistickými trasami a dále hlavními místními cyklistickými trasami. Cyklotrasy propojují obytná území s centrální
částí města s koncentrací zařízením občanské vybavenosti a s lokalitami pracovních příležitostí (obě průmyslové zóny).
Pro optimální, rychlý a bezpečný pohyb cyklistů přes zastavěné území města Zdice navrhuje územní plán několik nových
cyklostezek / stezek pro chodce a cyklisty segregovaných od automobilové dopravy, po kterých je po jejich realizaci v územním
plánu navrženo vedení navrhovaných značených cykloturistických tras (viz níže):


po levém břehu Červeného a Stroupínského potoka v úseku od silnice II/605 resp. II/118 po ulici Našich mučedníků



po levém břehu řeky Litavka mezi silnicí III/11545 dále na východní hranici řešeného území



mezi Červeným potokem a Litavkou pod dálnicí D5.

Územní plán vymezuje v souladu s Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (CityPlan, spol. s r.o.,
aktualizace CityPlan, spol. s r.o. 2008 a B.I.R.T. Group 2012) na území města Zdice vedení těchto navrhovaných značených
cykloturistických tras:


Po stopách českých králů, vedenou přes Zdice od východu ulicí Našich mučedníků, dále po nově navrhované
cyklostezce / stezce pro chodce a cyklisty podél levého břehu Červeného a Stroupínského potoka (po její realizaci) a od
silnice II/605 resp. II/118 dále na západ po účelové komunikaci po pravém břehu Stroupínského potoka



Litavka, vedenou od západu od Chodouně po pravém břehu potoka Litavka po stávající účelové komunikaci a od silnice
III/11545 po nově navrhované cyklostezce resp. stezce pro chodce a cyklisty podél levého břehu řeky Litavka (po její
realizaci)



Červený potok (Valdecká), vedenou od napojení na navrhovanou trasu „Litavka“ pod železničním mostem přes Litavku
dále přes ulici Čs. armády a mezi železniční tratí a dálnicí D5 dále na západ.

Plochy a koridory technické infrastruktury
Elektroenergetika
(171) ZÚR navrhují tyto plochy a koridory pro umístění staveb nadřazené elektrorozvodné soustavy (VVN):
h) koridor pro umístění stavby E12 – rozvodna 110 kV Zdice, vč. napojení vedení;
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje plochu Z17 pro umístění nové rozvodny 110 kV Zdice, plocha současně umožňuje i
napojení vedení na stávající vedení VN.

Opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní prostředí
(190) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná prostorová opatření pro plochy a koridory dopravy a technické
infrastruktury:
a) vymezení koridorů s identifikovaným rizikem možného vlivu na ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality soustavy
Natura 2000 zpřesnit v rámci zpracování navazující územně plánovací dokumentace s cílem minimalizace vlivů na
dotčené oblasti a lokality;
b) vymezení koridorů liniových záměrů dopravní a technické infrastruktury, které procházejí záplavovým územím; směrově
řešit v nejkratší možné délce v závislosti na místních podmínkách;
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c) vymezení koridorů dopravní nebo technické infrastruktury, zasahujících do pásem vodních zdrojů 1. a 2a stupně,
zpřesnit v rámci navazující územně plánovací dokumentace s cílem nenarušení vydatnosti a jakosti dotčených zdrojů;
d) vymezení koridorů dopravní nebo technické infrastruktury, zasahujících do stanovených dobývacích prostorů a
chráněných ložiskových území, zpřesnit v rámci navazující územně plánovací dokumentace s cílem minimalizace
objemu zásob vázaných v ochranném pilíři stavby.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Všechny koridory dopravy a technické infrastruktury vymezené v ZÚR Středočeského kraje jsou v rámci ÚP
Zdice zpřesněny tak, aby bylo eliminováno či pokud možno co nejvíce minimalizováno riziko negativního vlivu na EVL Stroupínský
potok. Území EVL Stroupínský potok kříží dvě větve koridoru X1 vymezeného pro umístění nadzemního vedení VVN, u něhož se
nepřepokládá žádný negativní vliv na předmět ochrany EVL. Ostatní koridory jsou vymezeny zcela mimo území EVL Stroupínský
potok.
ad b)
ÚP požadavek splňuje. Do záplavového území Q100 zasahuje pouze koridor X1 vymezený pro umístění nadzemního vedení VVN a
dalších liniových vedení technické infrastruktury (např. vedení VTL plynovodu, vodovodních řadů apod.), které nijak nezhorší
odtokové poměry ani průběh případné povodně a dále koridor X2 vymezený pro umístění protipovodňových opatření, jejichž
umístění v záplavovém území vychází z technické podstaty a funkce protipovodňových opatření a jejich umístění mimo záplavové
území není technicky možné.
ad c)
ÚP požadavek splňuje. Požadavek se netýká území města Zdice. Na území města Zdice se nenachází žádné využívané vodní
zdroje ani jejich ochranná pásma.
ad d)
ÚP požadavek splňuje. Požadavek se netýká území města Zdice. Na území města Zdice se nenachází žádné DP ani CHLÚ.
(191) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy a koridory dopravy a technické
infrastruktury:
a) vytvářet podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy; u záměrů, kde existuje potenciální vznik rizika pro
lidské zdraví (vlivy hluku a znečištění ovzduší) je nutno doložit ochranu veřejného zdraví včetně projednání s příslušnými
orgány nejpozději v rámci procesu EIA. Jedná se zejména o následující záměry:
- silniční stavby procházející v přímém kontaktu s obytnou zástavbou
- železniční stavby v místech kontaktu s obytnou zástavbou
- výstavba nových energetických zdrojů
b) podmínkou realizace záměrů zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů jsou pozitivní výsledky
hydrogeologického posudku a realizace ochranných opatření k minimalizaci vlivů na režim a jakost dotčených vodních
zdrojů.
c) podmínkou realizace záměrů procházejících záplavovým územím jsou projektová řešení zajišťující minimalizaci vlivů na
odtokové poměry (inundační mosty) a omezením dlouhých šikmo trasovaných přechodů. Nepřípustná jsou taková řešení,
která svým podélným sevřením údolních úseků omezují nebo znemožňují rozlivy povodňových průtoků ve volné krajině,
d) u záměrů s vysokým rozsahem zpevněných ploch požadovat vybavení dešťovými kanalizacemi s dešťovými zdržemi pro
regulaci nárazového odtoku srážkových vod. V rámci projektové EIA je nutné v podrobném měřítku řešit zajištění
prostupnosti liniových dopravních staveb ve smyslu metodiky AOPK ČR,
e) báňsko-technický posudek zajistit u záměrů zasahujících do území s předpokládaným výskytem důlních děl
(poddolované území),
f) v případě, že záměr zasahuje do bloků zásob výhradního ložiska a pokud územně environmentální nebo technické
podmínky neumožňují směrovou či prostorovou korekci, je realizace záměru možná pouze za podmínky souhlasu MŽP a
MPO s převodem části zásob do kategorie vázaných v důsledku stanovení ochranného pilíře. V případě průchodu trasy
stanoveným dobývacím prostorem je nutný souhlas OBÚ,
g) u staveb, které vykazují potenciální významný negativní vliv na krajinný ráz (nadzemní elektrická vedení, silnice apod.) a
které vstupují na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, vyžadovat pro navazující územně plánovací a
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projektovou dokumentaci návrh takových prostorových a technických řešení, která budou minimalizovat negativní vliv na
krajinný ráz,
h) u staveb, vyžadujících zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyžadovat náhradní výsadbu a zalesnění;
i) při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40 % s přihlédnutím ke
specifikům umístění a velikosti areálu. Při umísťování zástavby na vysoce bonitních půdách se doporučuje zvážit
požadavek na vyšší koeficient zeleně.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. ÚP Zdice nenavrhuje v návrhovém období žádné nové dopravní stavby s potenciálním vznikem rizik pro
lidské zdraví. V případě koridorů územních rezerv budou případná opatření k eliminaci vzniku rizik pro lidské zdraví řešena v rámci
změny ÚP.
Požadavek bude řešen v úrovni projektové přípravy konkrétních staveb.
ad b)
Požadavek se netýká území města Zdice. Na území města Zdice se nenachází žádné využívané vodní zdroje ani jejich ochranná
pásma.
ad c)
V ÚP nejsou vymezeny žádné záměry dopravní ani technické infrastruktury, které by mohly zhoršit odtokové poměry v záplavových
územích.
ad d)
Požadavek bude řešen v úrovni projektové přípravy konkrétních staveb.
ad e)
Požadavek bude řešen v úrovni projektové přípravy konkrétních staveb.
ad f)
Požadavek se netýká území města Zdice. Na území města Zdice se nenachází žádné DP ani CHLÚ.
ad g)
Požadavek bude řešen v úrovni projektové přípravy konkrétních staveb.
ad h)
ÚP požadavek splňuje. Žádný z vymezovaných záměrů dopravní ani technické infrastruktury nevyvolává zásah do PUPFL (pozemků
PUPFL se pouze okrajově dotýká koridor X1, ovšem bez předpokládaných nároků na zábor lesa).
ad g)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stanovuje pro zastavitelné plochy Z7, Z8, Z15, Z18, Z19, Z40, Z58 a P19 pro umístění nové
Průmyslové zóny Západ, pro rozšíření Průmyslové zóny Východ a pro doplnění ploch výroby a skladování jižně od železniční stanice
Zdice koeficient zeleně na rostlém terénu (KZ) minimálně 0,40 (= 40 %).

Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
(193) ZÚR vymezují na REGIONÁLNÍ úrovni
b) biocentra
1418 Koukolova hora
c) biokoridory
1161 U děravé skály – Koukolova hora
1189 Libomyšl – Koukolova hora
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBC 1418 Koukolova hora a pro zajištění jeho
funkčnosti vymezuje plochu změn v krajině K47.
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Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBK 1161 U děravé skály - Koukolova hora a pro zajištění jeho funkčnosti
vymezuje plochy změn v krajině K4, K8, K9, K11, K12, K14 a K50.
Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBK 1189 Libomyšl - Koukolova hora.
(194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné
s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny
b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět v
nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění,
erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších
opatření plnit stabilizující funkce v krajině
c) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených specifickými oborovými
dokumentacemi
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Skladebné části ÚSES na všech úrovních jsou vymezeny jako nezastavitelné. ÚP stanovuje v rámci
koncepce uspořádání krajiny požadavky na zajištění funkčnosti jednotlivých skladebných prvků ÚSES a pro ekologickou stabilitu
krajiny.
ad b)
ÚP požadavek splňuje. ÚP nevymezuje žádné plochy resp. koridory dopravní ani technické infrastruktury v interakci se skladebnými
prvky ÚSES, s výjimkou ploch polních a lesních cest, cyklostezek a účelových komunikací, jejichž umístění v rámci prvků ÚSES je
s funkcí ÚSES slučitelné a nepředstavuje riziko pro funkčnost prvků ÚSES.
ad c)
ÚP požadavek splňuje. Při vymezování skladebných prvků ÚSES v rámci ÚP byla zohledněna a plně respektována veškerá
metodická doporučení a speciální oborové dokumenty zejména Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj
ČR týkající se plánování a projektování ÚSES na všech úrovních.
Požadavek týkající se realizace ÚSES musí být řešen v úrovni přípravy konkrétních technických a biologických opatření.
(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky
specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost;
b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních geomorfologických a ekologických
podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry biokoridorů.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Při vymezování skladebných prvků ÚSES v rámci ÚP byla zohledněna a plně respektována veškerá
metodická doporučení a speciální oborové dokumenty zejména Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj
ČR týkající se plánování a projektování ÚSES na všech úrovních.
ad b)
Požadavek se netýká ÚP Zdice. Na území města Zdice se nenachází žádný nadregionální biokoridor.

B.2.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území
Přírodní hodnoty území kraje
Jako přírodní hodnoty nacházející se na území města Zdice jsou v ZÚR SČK vymezeny zvláště chráněná území ochrany přírody a
krajiny – chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko a přírodní památky. Dále lokality soustavy NATURA 2000 - evropsky
významné lokality, významné krajinné prvky mimo území CHKO a skladebné části ÚSES.
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(198) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území:
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot;
b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana biodiverzity a pozitivních
charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana
nerostného bohatství, apod.);
c) v CHKO pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v
zastavěném území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výjimečně a v souladu s požadavky na ochranu přírody a
krajiny;
d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu krajinného
rázu;
e) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu. Při umisťování ostatních
staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu tento vliv
hodnotit studií krajinného rázu a negativní dopady eliminovat;
f) vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo zvláště chráněná území, lokality soustavy
NATURA 2000, mokřadní ekosystémy a v případě střetu posoudit vliv navrhovaných staveb a přijmout náležitá
kompenzační a eliminační opatření;
g) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných forem turismu, zamezit plošné
výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území a navrhnout rekreační využití vesnických sídel. Podporovat
ekologicky únosné využití vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště,
parkoviště apod.) s ohledem na ochranu přírody, podporovat rozvoj eko- a agroturistiky;
i) vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. Při vymezování ÚSES hledat plochy mimo ložiska nerostů, vnik
překryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen v nezbytných případech a při zohlednění stanovených dobývacích
prostorů. Při povolování hornické činnosti vycházet z toho, že vymezení biocenter a biokoridorů přes ložiska nerostů není
překážkou jejich využívání. V takových případech je nezbytné podporovat funkci ÚSES jak při samotné těžbě, tak při
jejím ukončování a zejména rekultivaci těžbou dotčeného území, kdy dojde za předem stanovených podmínek k
vytvoření funkčního prvku ÚSES;
j) při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů;
k) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území přírodních hodnot.
Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a posuzované z hlediska vlivu na životní prostředí
(EIA);
l) řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability;
m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování
údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán plně respektuje všechny hodnoty nadmístního významu identifikované v rámci ZÚR SČK.
Územní plán důsledně stabilizuje všechny plochy lesa a plochy přírodní zeleně v rámci CHKO Křivoklátsko a navrhuje další plochy
zalesnění a rozvoj přírodních ploch. Územní plán respektuje území EVL Stroupínský potok a respektuje a dále rozvíjí všechny
přítomné významné krajinné prvky mimo území CHKO, zejména pak všechny plochy lesa a vodní toky. Územní plán na území
města Zdice zpřesňuje skladebné části ÚSES regionálního významu a doplňuje je o síť prvků ÚSES na lokální úrovni.
ad b)
ÚP požadavek splňuje. Ochrana ekologických i produkčních funkcí krajiny je základním principem koncepce rozvoje města Zdice a
koncepce uspořádání krajiny navržené v rámci ÚP Zdice.
ad c)
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice se v rámci CHKO Křivoklátsko nacházejí pouze 2 větší sídla Knížkovice a Černín a
dále několik drobných izolovaných sídel ve volné krajině. Všechna sídla se nacházejí v rámci III. resp. IV. zóny CHKO. Územní plán
navrhuje v rámci území CHKO jen několik plošně nevelkých zastavitelných ploch smíšených obytných a jednu plochu rekreačních
v rozsahu stávající chatové osady, která není evidována v katastru nemovitostí. Plošný rozvoj zástavby je vymezen výhradně
v rámci III. resp. IV. zóny CHKO, rozvoj nezasahuje do nejcennější partie CHKO Křivoklátsko na území města Zdice, do II. zóny
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CHKO. Rozvojové plochy pro zástavbu v rámci území CHKO respektují plně Plán péče o CHKO Křivoklátsko na období 2007-2016
(AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2006).
ad d)
ÚP požadavek splňuje. Požadavek na ochranu krajinného rázu byl jedním ze zásadních faktorů lokalizace nových zastavitelných
ploch vymezených v rámci ÚP Zdice. V krajinářsky hodnotných územích na území města Zdice nejsou navrhovány žádné nové
dopravní stavby, s výjimkou polních a lesních cest, cyklostezek a účelových komunikací, jejichž umístění má minimální dopad na
krajinný ráz.
ad e)
ÚP Zdice nevymezuje žádné plochy pro umístění výškových staveb.
ad f)
ÚP požadavek splňuje. V rámci EVL Stroupínský potok není navržena žádná nová dopravní stavba. V rámci CHKO Křivoklátsko je
navržena pouze jedna plocha pro obnovu původní polní cesty. Na území města Zdice se nenacházejí žádné mokřadní ekosystémy.
ad g)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán nenavrhuje v rámci CHKO Křivoklátsko, jako krajinářsky nejhodnotnějším územím města Zdice,
žádný rozvoj intenzivních forem rekreace. Územní plán stabilizuje v rámci CHKO Křivoklátsko pouze vedení cykloturistických a
pěších turistických tras po stávajících komunikacích. V rámci zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských (SV) je v rámci
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vyloučeno umisťování kapacitních hromadných ubytovacích zařízení a
jiných velkokapacitních zařízení cestovního ruchu. V rámci CHKO Křivoklátsko je navržena jen jedna zastavitelná plocha pro
individuální rekreaci v zahrádkových osadách (Z20) v rozsahu stabilizované a funkční zahrádkové osady, která však není zanesena
v katastru nemovitostí a nemůže tak být vymezena jako součást zastavěného území vymezeného postupem dle § 58 stavebního
zákona.
ad i)
Na území města Zdice se nenachází žádné ložiska nerostných surovin.
ad j)
ÚP požadavek splňuje. Lokální ÚSES je vymezen zejména s ohledem na ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, jakožto
jednoho z nejvýznamnějších přírodních zdrojů na území města Zdice.
ad k)
Požadavek bude naplněn v úrovni projektové přípravy konkrétních staveb.
ad l)
ÚP požadavek splňuje. ÚP nevymezuje žádné plochy resp. koridory dopravní ani technické infrastruktury v interakci se skladebnými
prvky ÚSES, s výjimkou ploch polních a lesních cest, cyklostezek a účelových komunikací, jejichž umístění v rámci prvků ÚSES je
s funkcí ÚSES slučitelné a nepředstavuje riziko pro funkčnost prvků ÚSES.
ad m)
ÚP požadavek splňuje. ÚP nenavrhuje technické úpravy žádných vodních toků na území města ani zástavbu niv. Břehové porosty
chrání ÚP jako nedílnou součást vodních toků a ploch.

Kulturní hodnoty území kraje
Na území města Zdice se nenacházejí žádné z kulturních hodnot nadmístního významu identifikované v rámci ZÚR Středočeského
kraje.

Civilizační hodnoty území kraje
Jako civilizační hodnoty nacházející se na území města Zdice jsou v ZÚR SČK vymezeny město Zdice samotné jako lokální centrum
sídelní struktury, nadmístní silniční sít tvořená dálnicí D5 a železniční tratě celostátních drah Praha – Plzeň.
Zásady pro usměrňování územního rozvoje a pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování jsou stanoveny
samostatně pro vymezené hodnoty v rámci jiných kapitol ZÚR SČK a vyhodnocení jejich splnění je tedy rovněž součástí dalších
kapitol odůvodnění ÚP Zdice.
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B.2.6. Vymezení cílových charakteristik krajiny
(206) ZÚR stanovují tyto zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných prvků
charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného rázu;
b) rozvíjet retenční schopnost krajiny;
c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany;
d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před vymezováním
zastavěných ploch ve volné krajině;
e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit;
f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami;
g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu krajinného rázu;
h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného
rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a)
ÚP požadavek splňuje. Základní atributy krajiny jsou identifikovány a jejich ochrana je základem koncepce uspořádání krajiny
navržené v ÚP Zdice.
ad b)
ÚP požadavek splňuje. Retenční schopnost krajiny je v rámci řešení ÚP Zdice zvyšována zejména vymezením ploch změn v krajině
pro lesní a nelesní stromové porosty, které mají vyšší retenční schopnost. Základním prvkem zvyšujícím výrazně retenční schopnost
krajiny je samotné vymezení uceleného systému ÚSES a návrh dalších ploch zalesnění a ploch přírodních nad rámec ploch ÚSES.
ad c)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán plně respektuje a chrání jako nejvýznamnější přírodní hodnoty města Zdice území CHKO
Křivoklátsko a EVL Stroupínský potok. Územní plán plně respektuje Plán péče o CHKO Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK
ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2006).
ad d)
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice se nachází hned několik nezastavěných proluk uvnitř zastavěného území nebo
bezprostředně na jeho hranici. Všechny tyto proluky navrhuje územní plán přednostně pro intenzifikaci využití. Největší prolukou
v zastavěném území je tzv. „území se zvláštním statutem“ (plocha přestavby P12), která se nachází v bezprostřední vazbě na
historické jádro města Zdice a je v území plánu navržena pro rozvoj smíšené obytné městské zástavby. K zastavění je také
navržena proluka v průmyslové zóny jižně od železniční stanice Zdice, plocha P15 jižně od ulice Vápenka. Ostatní proluky
v zastavěném území, navržené k intenzifikaci využití a k zástavbě, nejsou plošně významné.
S ohledem na výše uvedený deficit vnitřních rozvojových rezerv v zastavěném území a přitom zvýšené nároky na rozvoj území
vyplývající z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu, musí územní plán navrhovaný rozvoj zástavby
soustředit zejména mimo zastavěné území. Přitom ale územní plán ctí, s výjimkou nově navrhované Průmyslové zóny Západ, která
svými provozními nároky a nároky na přímé dopravní napojení na MÚK Bavoryně na dálnici D5 vyžaduje lokalizaci částečně mimo
vazbu na zastavěné území, zásadu navrhovat rozvoj výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěné území.
Plochy určené k zástavbě mimo zastavěné území jsou v rámci ÚP Zdice vymezeny, s výjimkou části Průmyslové zóny Západ,
v přímé vazbě na zastavěné území, v okrajových prolukách navazujících na stávající zástavbu. Nové plochy pro bydlení, které
kladou zásadní nároky na veřejné rozpočty nejen s ohledem na investiční náklady, ale především s ohledem na náklady na údržbu a
provoz dopravní a technické infrastruktury, svoz a likvidaci odpadů, či zajištění dostupnosti základního občanského vybavení
každodenní potřeby, vymezuje územní plán výhradně v návaznosti na stávající obytná území, nevymezuje nové izolované enklávy
obytné zástavby ve volné krajině bez adekvátní vazby na dopravní a technickou infrastrukturu.
Pro zajištění hospodárného využívání území a ochranu nezastavěného území stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé
zastavitelné plochy představující plošnou expanzi mimo zastavěné území (plochy Z2a, Z2b, Z3, Z10a, Z10b, Z12a, Z12b, Z15, Z18,
Z19, Z22a, Z22b, Z23a, Z23b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39, Z44a, Z44b, Z47, Z48, Z49, Z53) pořadí změn v území
(etapizace), garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále
do krajiny.
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ad e)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří na území města Zdice podmínky zejména pro rozvoj extenzivních forem cestovního
ruchu, zejména pak cykloturistiky a pěší turistiky. Územní plán navrhuje ucelenou síť značených cykloturistických a pěších
turistických tras s vazbou na značené trasy v širším regionu. Pro zlepšení podmínek cykloturistiky na území města vymezuje územní
plán úseky nových cyklostezek resp. stezek pro chodce a cyklisty vedené podél vodních toků.
Územní plán nenavrhuje rozšiřování ani intenzifikaci chatových lokalit. Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z20 pro rekreaci
v zahrádkových osadách, nejedná se ovšem o návrh nové zahrádkové osady, ale o vymezení stabilizované a funkční zahrádkové
osady, která však není řádně evidována v katastru nemovitostí, nemůže být vymezena jako součást zastavěného území a nemůže
být proto vymezena pro tuto funkci jako plocha stabilizovaná mimo zastavěné území.
ad f)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně respektuje a chrání historické jádro města Zdice a historické jádro sídla Knížkovice a
stanovením podmínek pro prostorové uspořádání území (stanovení maximální výšky zástavby a typů struktury a charakteru
zástavby) vytváří podmínky pro zachování charakteru jejich urbanistického uspořádání a pro jejich možné doplnění novými stavbami.
ad g)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán prostřednictvím stanovení omezení maximální výšky zástavby vylučuje na území města Zdice
umístění jakýchkoli výškových staveb.
ad h)
Požadavek bude naplněn v úrovni projektové přípravy konkrétních staveb.
(207) ZÚR stanovují tento úkol pro územní plánování:
a) upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech na základě podrobnějších
informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního území.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ZÚR SČK zahrnují správní území města Zdice do dvou krajinných typů: do krajiny sídelní (S) a do krajiny
přírodní (P). Zásady péče o krajinu na území obou krajinných typů jsou v ÚP Zdice integrovány v rámci navrhované koncepce
uspořádání krajiny. Základní koncepce uspořádání krajiny města Zdice, navržená v ÚP Zdice, spočívá v preferenci rozvoje
urbanizace v rámci území vymezeného v ZÚR SČK jako krajina sídelní a zároveň v přísné ochraně území vymezeného v ZÚR SČK
jako krajina přírodní před intenzivním rozvojem zástavby.

Krajina sídelní (S)
(209) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny;
b) změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či znehodnocovat její existující
krajinářské a kulturně historické hodnoty.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a) + b)
ÚP požadavek splňuje. Územní plán koncentruje rozvoj funkce bydlení do území vymezeného v rámci ZÚR SČK jako krajina sídelní,
nové plochy pro bydlení vymezuje výhradně ve vazbě na stabilizovaná obytná území tak, aby byla zajištěna dostupnost stávajícího
občanského vybavení a návaznost sítě veřejných prostranství jako jedněch ze základních atributů obytného standardu. Nové plochy
pro bydlení jsou vymezeny s cílem zajištění optimální prostupnosti území celého města do navazující okolní volné krajiny využívané
obyvateli pro účely každodenní rekreace. Územní plán vytváří optimální podmínky pro zajištění těsné vazby mezi zastavěnými
územími sídel a rekreačně využívanými částmi volné krajiny, zejména plochami rekreačně využívanými plochami lesů a přírodních
ploch.
ÚP respektuje přírodní a krajinářské hodnoty území města Zdice a jejich ochranu definuje jako základní princip koncepce rozvoje
území a koncepce uspořádání krajiny.

Krajina přírodní (P)
(223) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
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a) zachování přírodních a krajinářských hodnot;
b) změny využití území nesmí ohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ad a) + b)
ÚP požadavek splňuje. ÚP respektuje přírodní a krajinářské hodnoty území města Zdice a jejich ochranu definuje jako základní
princip koncepce rozvoje území a koncepce uspořádání krajiny.

B.2.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy
(230) ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy:
označ
VPS
Popis VPS

D203 Koridor železniční tratě č. 170: optimalizace úseku Zdice – Zbiroh,
směrové úpravy železní tratě

ORP

dotčená obec

dotčené
katastrální
území

Beroun

Zdice

Zdice

Plnění v rámci ÚP Zdice:
Na území města Zdice je již dokončena optimalizace (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava směrového i výškového vedení a z toho
vyplývající zvýšení traťových rychlostí) III. železničního tranzitního koridoru v rámci železniční tratě č. 170 Beroun – Plzeň. Územní
plán optimalizovanou železniční trať stabilizuje a vymezuje jí jako stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury - železniční, čímž
vytváří podmínky pro její dlouhodobou ochranu. Na základě vyjádření zástupce SŽDC (ing. Jiří Andrle, SŽDC, s.o., Odbor strategie,
e-mail ze dne 11.3.2013) není na území města Zdice provozovatelem železniční infrastruktury, s výjimkou koridoru VRT, sledován
do budoucna žádný záměr na železničních tratích. Územní plán proto nevymezuje na území města Zdice koridor pro veřejně
prospěšnou stavbu D203 zahrnující úpravu směrového vedení oblouku v návaznosti na západní zhlaví železniční stanice Zdice, neb
tato úprava směrového vedení trati je již v plném rozsahu realizovaná.

Veřejně prospěšné stavby v oblasti elektroenergetiky
(231) ZÚR vymezují plochy a koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti energetiky:
označ
VPS
Popis VPS

ORP

dotčená obec

dotčené
katastrální
území

E12

Beroun

Zdice

Zdice

Rozvodna 110 Kv Zdice vč. Napojení vedení

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z17 pro výstavbu rozvodny, plocha současně umožňuje i
napojení vedení.

Veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické stability
(231) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů ÚSES:

Číslo VPO

VPO

ORP

dotčená obec

dotčené
katastrální
území

RK 1161

U děravé skály – Koukolova hora

Beroun

Zdice

Černín u Zdic

RK 1189

Libomyšl – Koukolova hora

Beroun

Zdice

Zdice

44

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBK 1161 U děravé skály - Koukolova hora a pro
zajištění jeho funkčnosti vymezuje jako veřejně prospěšná opatření pro účely vyvlastnění plochy změn v krajině K4, K8, K9, K11,
K12, K14 a K50.
Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBK 1189 Libomyšl - Koukolova hora. Na území města Zdice je RBK 1189
vymezen jako plně funkční bez nároků na vymezení veřejně prospěšných opatření.

B.2.8. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
(245) Pořadí změn se nestanovuje, jsou však uvedeny priority v oblasti veřejných investic, směřujících zejména do dopravní
infrastruktury. Tyto prioritní záměry jsou členěny na investice státu (železnice, nadřazená silniční síť) a investice kraje (silnice
II. třídy).
(246) ŽELEZNICE
c) modernizace trati Praha – Plzeň (III. koridor) v úseku Zdice – Cerhovice (4 stavby) – VPS s označením D203.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Na území města Zdice je již dokončena optimalizace a modernizace (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava směrového i výškového
vedení a z toho vyplývající zvýšení traťových rychlostí) III. železničního tranzitního koridoru v rámci železniční tratě č. 170 Beroun –
Plzeň. Územní plán optimalizovanou železniční trať stabilizuje a vymezuje jí jako stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury železniční, čímž vytváří podmínky pro její dlouhodobou ochranu. Na základě vyjádření zástupce SŽDC (ing. Jiří Andrle, SŽDC, s.o.,
Odbor strategie, e-mail ze dne 11.3.2013) není na území města Zdice provozovatelem železniční infrastruktury, s výjimkou koridoru
VRT, sledován do budoucna žádný záměr na železničních tratích. Územní plán proto nevymezuje na území města Zdice koridor pro
veřejně prospěšnou stavbu D203 zahrnující úpravu směrového vedení oblouku v návaznosti na západní zhlaví železniční stanice
Zdice, neb tato úprava směrového vedení trati je již v plném rozsahu realizovaná.

B.3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
(dle § 18 a § 19 stavebního zákona), zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
B.3.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v § 18 stavebního zákona
Ze stavebního zákona vyplývají následující cíle územní plánování (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu ÚP Zdice
s každým jednotlivým cílem územního plánování je uveden vždy pod každým cílem:
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří optimální předpoklady pro výstavbu, konkrétně pak vytvořením podmínek pro
doplňování stávající zástavby ve vymezeném zastavěném území, vymezením ploch přestavby a zejména pak vymezením
zastavitelných ploch nad rámec zastavěného území.
Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.
ÚP se zaměřuje na posílení všech tří pilířů udržitelného rozvoje území. Pro město Zdice samotné má, s ohledem na vysoce kvalitní
přírodní zázemí města v CHKO Křivoklátsko a blízkost a kvalitní dostupnost CHKO Český kras a CHKO Brdy, zásadní význam
zejména posilování hospodářského a sociálního pilíře. S tím souvisí zejména stabilizace a zkvalitnění prostředí všech sídel
s převažující obytnou funkcí, především návrh ploch přestaveb a zastavitelných ploch pro bydlení a stabilizace a zkvalitnění systému
veřejných prostranství města, dále výrazné posílení rekreačních funkcí v území (zejména rozvoj možností každodenní rekreace na
vrchu Knihov a v dalších rekreačně využívaných lesích v bezprostřední vazbě na zastavěná území obytných sídel, dále návrh na
zprostupnění břehů Stroupínského a Červeného potoka a Litavky pro chodce a cyklisty, návrh na zlepšení prostupnosti krajiny
návrhem nových cest v krajině ad.) a vytvoření podmínek pro zlepšování životního prostředí a ekologické stability krajiny
(vymezením spojitého územního systému ekologické stability, návrh ploch pro zalesnění a dalších přírodních ploch ad.).
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S cílem zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel ve městě stabilizuje územní plán hlavní obytná sídla s převažující obytnou
funkcí, kterými jsou Zdice, Černín a Knížkovice, vymezuje jejich jádrová území jako území smíšená obytná, stabilizuje všechna pro
obsluhu a komunitní život obce významná veřejná prostranství a navrhuje dotvoření jejich urbanistické struktury, zejména stabilizací
a doplněním plošně rozsáhlých nezastavěných proluk v zastavěném území (např. plochy přestavby P12 a P16) a proluk na hranici
zastavěného území (např. plochy Z32a a Z32b + Z27, Z34 apod.). Pro stabilizaci obyvatel města, jejich počtu, věkové či
vzdělanostní struktury, vymezuje územní plán odpovídající množství rozvojových ploch pro bydlení s cílem zajištění nabídky kapacit
pro novou bytovou výstavbu či výstavbu nezbytného občanského vybavení. Vymezením nových rozvojových ploch pro bydlení
územní plán v neposlední řadě také vytváří podmínky pro zvyšování kvality bydlení odpovídající evropským standardům.
Hospodářský rozvoj je navržen zejména v oblastech výroby a skladování. Koncentrace výrobních a skladových aktivit na území
města Zdice má dlouholetou tradici související zejména s polohou města Zdice na mezinárodním multimodálním dopravním koridoru
tvořeném dálnicí D5 a III. tranzitním železničním koridorem (železniční trať ř. 170) a také relativní blízkostí hlavního města Prahy a
krajského města Plzeň. Územní plán stabilizuje a navrhuje přiměřený rozvoj (výhradně formou doplnění proluk na hranici
zastavěného území a dotvořením urbanistické struktury) obou stávajících území s koncentrací ekonomických aktivit: Průmyslová
zóna Východ při silnici II/605 Zdice – Levín a území s koncentrací výrobních aktivit jižně železniční stanice Zdice, mezi železniční
tratí a ulici Čs. armády. V těchto stávajících výrobních územích vytváří územní plán podmínky pro kvalitativní i plošný rozvoj širokého
spektra ekonomických aktivit, zejména pak lehké výroby, drobného a řemeslného podnikání, výrobních a nevýrobních služeb, ale
také například zemědělské výroby.
V bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5 pak územní plán navrhuje novou Průmyslovou zónu Západ, určenou pro
plošně rozsáhlejší rozvoj lehké výroby. Lokalizace nové průmyslové zóny v bezprostřední vazbě na mimoúrovňovou křižovatku na
dálnici D5 a v dostatečné vzdálenosti od jádrového obytného území města Zdice, zcela bez nutnosti průjezdu těžké nákladní
dopravy obydleným územím, zaručuje ochranu obyvatel města před nepříznivými důsledky automobilové dopravy, jejíž indikci
průmyslová zóna přirozeně vyvolá.
Město Zdice leží na pomezí dvou CHKO, CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras. Část CHKO Křivoklátsko se dokonce rozkládá
přímo na území města, v jeho severní části, severně od sídel Knížkovice a Černín. Bezprostřední vazba města Zdice na takto
přírodně vysoce hodnotná a kvalitní území garantuje městu vysokou úroveň životního prostředí, vyvažující koncentraci liniových
dopravních staveb (dálnice, železniční koridor) a návazných produkčních aktivit (průmyslové provozy) v jižní části města.
Řešení ÚP pokračuje ve stabilizaci a koncepčním rozvoji krajiny v širším měřítku, jako hlavní stabilizační faktor životního prostředí
vymezuje ÚP spojitý územní systém ekologické stability, plochy zalesnění a plochy přírodní krajinné zeleně s převládajícím
přírodních charakterem. ÚP důsledně chrání všechny vodní plochy a toky a nenavrhuje žádné záměry kolidující s ochranou
povrchových vod. Zcela zásadní je návrh rozvoje ploch zalesnění, ve vazbě na stávající lesní porosty v rámci CHKO Křivoklátsko,
nebo např. v návaznosti na lesy pokrývající vrch Knihov apod.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za
tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán prioritně využívá prostorové rezervy v zastavěném území. Při vymezování rozvojových ploch
byla sledována jejich optimální poloha ve vztahu ke stabilizovaným plochám a možnostem využití stabilizované veřejné
infrastruktury, zejména pak napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury a soulad veřejných a soukromých zájmů.
S cílem účelného využití nově vymezovaných plošně rozsáhlých zastavitelných ploch navrhuje ÚP jednak etapizaci výstavby
jednotlivých ploch a dále využívá podmínky pořízení územní studie nebo vydání regulačního plánu, které nejlépe prověří možné
využití a uspořádání daného území.
Rozsah nově vymezovaných zastavitelných ploch odpovídá reálné předpokládané potřebě, která se odvíjí od potřeby nových
rozvojových ploch pro bydlení s ohledem na predikovanou potřebu výstavby nových bytů.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu
a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán koordinuje veřejné a soukromé záměry změn v území. V rámci zpracování návrhu územního
plánu byly prověřovány všechny známé záměry na změny v území a výstavbu soukromých fyzických i právnických osob i záměry
města Zdice a v návrhu územního plánu byly koordinovány, zejména pak s ohledem a při respektování veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a požadavků na ochranu veřejných zájmů vyplývajících z konkrétních požadavků
uplatněných dotčenými orgány státní správy. Ochrana veřejných zájmů je konkretizována stanovenou základní koncepcí rozvoje
území města a koncepcí urbanistickou, koncepcí uspořádání krajiny i koncepcí veřejné infrastruktury, podmínkami využití ploch
s rozdílným způsobem využití a podmínkami pro prostorové uspořádání území.
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(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich
totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného
území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území – respektuje a chrání všechny hodnoty dané platnou
legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro zlepšení jejích ekologických,
retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území je zaměřena na posílení a využívání vodních prvků v území,
s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova (např. plochy přírodní zeleně podél Červeného potoka a Litavky). Územní plán důsledně
chrání všechny přírodní hodnoty severní části území města zahrnuté v rámci území CHKO Křivoklátsko, zejména důsledně chrání
všechny plochy lesů a navrhuje další plochy zalesnění, chrání také všechny stávající plochy přírodní a navrhuje jejich další rozvoj.
Území CHKO Křivoklátsko územní plán důsledně chrání před exploatací urbanizovaného území a zejména zástavby, rozvoj nové
zástavby koncentruje výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěná území stávajících sídel a nenavrhuje vznik žádných nových
sídel ve volné krajině.
ÚP chrání a rozvíjí kulturní hodnoty v území. Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také architektonicky
významné stavby a urbanisticky cenná území, které vymezuje s cílem ochrany identity území města Zdice, jeho historického vývoje
a kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních atraktivit území pro cestovní ruch a turistiku. Hlavním
předmětem ochranu v ÚP Zdice jsou historická jádra Zdic a Knížkovic, především pak urbanistické struktury zástavby a veřejných
prostranství obou historických jader, jako doklady svébytného vývoje obou původně samostatných obcí. Zvláštní důraz je v územním
plánu kladen na ochranu dominantní polohy a kompozičního působení kostela Narození Panny Marie a v bezprostřední blízkosti
stojícího mohutného barokního objektu bývalé fary v jádru Zdic (ochrana dominantního působení je zajištěna prostřednictvím zásad
prostorového uspořádání území a podmínek prostorového uspořádání území) a na ochranu veřejných prostranství v okolí kostela a
bývalé fary. Před nevhodnými změnami v území chrání územní plán dále, zejména regulací maximální výšky zástavby a stanovením
cílových typů struktury a charakteru zástavby, jednotlivé další architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem
historického vývoje osídlení města Zdice. Územní plán také důsledně chrání dochovaný systém veřejných prostranství, který je
vůbec nejvěrnějším dokladem historického vývoje osídlení a cenným dokladem změn v jeho struktuře.
Prostřednictvím navrhovaného plošného a zejména prostorového uspořádání území je chráněna urbanistická struktura osídlení se
zaměřením na výšku a intenzitu zástavby, na výškovou i objemovou gradaci k jádru sídel a na citlivý přechod zástavby do volné
krajiny.
ÚP chrání a rozvíjí všechny civilizační hodnoty v území a navrhuje jejich doplnění zejména s ohledem na celkový rozvoj území obce
a s ohledem na zajištění optimálních podmínek obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, občanským vybavením a
veřejnými prostranstvími.
Na území města Zdice nejsou v současné době identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru ploch brownfields, tedy
rozsáhlejší plochy opuštěných a nevyužívaných areálů v zastavěném území nebo plochy zcela nevhodně využívané nebo využívané
jen velmi extenzivně.
Na území města Zdice se nachází hned několik nezastavěných proluk uvnitř zastavěného území nebo bezprostředně na jeho hranici.
Všechny tyto proluky navrhuje územní plán přednostně pro intenzifikaci využití. Největší prolukou v zastavěném území je tzv. „území
se zvláštním statutem“ (plocha přestavby P12), která se nachází v bezprostřední vazbě na historické jádro města Zdice a je v území
plánu navržena pro rozvoj smíšené obytné městské zástavby. K zastavěné je také navržena proluka v průmyslové zóny jižně od
železniční stanice Zdice, plocha P15 jižně od ulice Vápenka. Ostatní proluky v zastavěném území navržené k intenzifikaci využití a
k zástavbě nejsou plošně významné.
S ohledem na výše uvedený deficit vnitřních rozvojových rezerv v zastavěném území a přitom zvýšené nároky na rozvoj území
vyplývající z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu, musí územní plán navrhovaný rozvoj zástavby
soustředit zejména mimo zastavěné území. Přitom ale územní plán ctí, s výjimkou nově navrhované Průmyslové zóny Západ, která
svými provozními nároky a nároky na přímé dopravní napojení na MÚK Bavoryně vyžaduje lokalizaci částečně mimo vazbu na
zastavěné území, zásadu navrhovat rozvoj výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěné území.
Plochy určené k zástavbě mimo zastavěné území jsou v rámci ÚP Zdice vymezeny, s výjimkou části Průmyslové zóny Západ,
v přímé vazbě na zastavěné území, v okrajových prolukách navazujících na stávající zástavbu. Nové plochy pro bydlení, které
kladou zásadní nároky na veřejné rozpočty nejen s ohledem na investiční náklady, ale především s ohledem na náklady na údržbu a
provoz dopravní a technické infrastruktury, svoz a likvidaci odpadů, či zajištění dostupnosti základního občanského vybavení
každodenní potřeby, vymezuje územní plán výhradně v návaznosti na stávající obytná území, nevymezuje nové izolované enklávy
obytné zástavby ve volné krajině bez adekvátní vazby na dopravní a technickou infrastrukturu.
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Pro zajištění hospodárného využívání území a ochranu nezastavěného území stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé
zastavitelné plochy představující plošnou expanzi mimo zastavěné území pořadí změn v území (etapizace), garantující logický a
ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále do krajiny.
Územní plán vytváří podmínky pro přiměřený rozvoj všech stávajících sídel na území města. Navrhovaný plošný rozvoj sídel
odpovídá primárně stanovené budoucí potřebě nových bytů na území města, pro jejichž realizaci musí územní plán v jeho
návrhovém období vytvořit územní podmínky, a stanovené potřebě ploch pro občanské vybavení a nové pracovní příležitosti,
vyplývající z předpokládaného nárůstu počtu obyvatel města v návrhovém období územního plánu (viz kapitola G - Komplexní
zdůvodnění přijatého řešení a kapitola H – Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch tohoto odůvodnění).
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství,
lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně
oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Omezení umisťování staveb v nezastavěném území podle § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění, je územním plánem stanoveno pro „volnou krajinu“ (viz oddíl A textové části ÚP Zdice - Výklad pojmů). Volná krajina je
v územním plánu vymezena jako nezastavitelná a lze v ní připustit stavby pouze v rozsahu stanoveném § 18 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění, s výjimkou ploch lesa (NL, NLx), ploch přírodních (NP) a vodních ploch a toků (W) zařazených do
skladebných částí ÚSES vymezených ve výkresu I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území (dále jen „skladebné části“). Ve
skladebných částech ÚSES jsou vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření, jejichž umístění v nezastavěném území umožňuje § 18,
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s výjimkou staveb pro ochranu přírody, nezbytné technické infrastruktury a pěších
a cyklistických stezek, které lze ve skladebných částech ÚSES umístit za podmínky, že neomezí funkčnost skladebné části v ÚSES
jako celku.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich
dosavadní užívání.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se území města Zdice, nezastavitelné pozemky jsou v § 2 odst. (1) písm. e) definovány jako pozemky, jenž nelze zastavět na
území obce, která nemá vydaný územní plán.

B.3.2. Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 stavebního
zákona
Ze stavebního zákona vyplývají následující úkoly pro územní plánování (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu ÚP
Zdice s každým jednotlivým úkolem pro územní plánování je uveden vždy pod každým úkolem:
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a)

zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Řešení územního plánu plně respektuje poznatky a závěry soustavného a komplexního posuzování stavu a
vývoje území. Územní plán je zpracován zejména na základě zjištění a posouzení stavu a vývoje území města v rámci aktuálních
ÚAP ORP Beroun a na základě Doplňujících průzkumů a rozborů pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 04/2012), aktuální stav a vývoj
území je potom průběžně monitorován zpracovatelem ÚP při průběžných terénních průzkumech a šetřeních.
Územní plán tak vytváří optimální podmínky pro ochranu a další rozvoj všech identifikovaných hodnot území města.
b)

stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území města a urbanistickou koncepci zajišťující ochranu
všech identifikovaných hodnot území města Zdice.
c)
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prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
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hospodárné využívání,
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán je navržen s ohledem na potřeby identifikované pro období příštích cca 15 let, přičemž
navrhovaná koncepce rozvoje území města a urbanistická koncepce je stanovena s cílem minimalizovat riziko nutnosti pořízení
nového územního plánu v období kratším než je pomyslné návrhové období územního plánu. ÚP je zpracován na základě
důkladných terénních průzkumů řešeného území a rešerší a analýzou širokého okruhu a spektra relevantních územně plánovacích i
jiných koncepčních a strategických dokumentů, s přihlédnutím jednak k zájmům občanů, vlastníků pozemků a staveb, samosprávy
města Zdice při plném respektování všech veřejných zájmů v území, tj. nalezením souladu zájmů veřejných a soukromých. Nedílnou
součástí zpracování a pořízení ÚP Zdice je koordinace jeho řešení s dotčenými orgány, kterým jednotlivé záměry kompetenčně
odpovídají.
d)

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Základní urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a
na jeho změny stanovuje územní plán v rámci základní koncepce rozvoje území obce a v rámci urbanistické koncepce. Podrobnější
podmínky na umisťování staveb, uspořádání a řešení staveb stanovuje ÚP prostřednictvím vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití a stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a zejména pak stanovením podmínek
prostorového uspořádání území, a to konkrétně stanovením maximální výšky zástavby v zastavěném území a zastavitelných
plochách a stanovením cílových struktur a charakterů zástavby rovněž v zastavěném území a zastavitelných plochách.
Jedním z nástrojů pro stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové uspořádání
území je také vymezení systému veřejných prostranství, který určuje základní kompozici území obce, zejména pak jeho jednotlivých
sídel, kompoziční vazby v území a v neposlední řadě vytváří základní rámec pro budoucí zástavbu.
e)

stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající
charakter a hodnoty území,

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Podmínky pro provedení změn v území jsou v ÚP stanoveny důsledně se zohledněním stávajícího
charakteru území a s cílem ochrany identifikovaných hodnot území. Cílem navrhovaných změn v území je stabilizovat stávající
sídelní strukturu města Zdice, jejímž jádrem jsou tři hlavní sídla s převážně obytnou funkcí, sídla Zdice, Černín a Knížkovice.
Navrhované změny v území jsou navrženy s cílem podpořit a rozvíjet individuální charakter a identitou těchto třech hlavních sídel,
spočívající v zástavbě koncentrované okolo historických jader sídel a okolo jejich centrálních veřejných prostranství (návsí a
náměstí).
Pro ochranu stávajícího charakteru území a jeho hodnot je stanovení podmínek prostorového uspořádání území, které je navrženo
tak, aby byla respektována morfologie terénu a bylo zachováno prostorové působení dominant, pohledových bodů, urbanistických
os, kompaktnosti sídel v okolí historických jader a způsob zastavování nově navržených ploch.
f)

stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Základním nástrojem pro časovou koordinaci změn v území je vymezení ploch a koridorů změn a ploch a
koridorů územních rezerv.
Pro zajištění hospodárného využívání území, ochranu nezastavěného území a pro zajištění logického a koordinovaného postupu
výstavby stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé zastavitelné plochy představující plošnou expanzi mimo zastavěné
území (plochy Z2a, Z2b, Z3, Z10a, Z10b, Z12a, Z12b, Z15, Z18, Z19, Z22a, Z22b, Z23a, Z23b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b,
Z38, Z39, Z44a, Z44b, Z47, Z48, Z49, Z53) pořadí změn v území (etapizace), garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný
proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále do volné krajiny.
g)

vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
a to přírodě blízkým způsobem,

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP snižuje možné ohrožení území rizikovými přírodními jevy tím, že respektuje stanovené limity využití
území, které představují riziko ohrožení pro zástavbu (zejména záplavová území, poddolovaná území) a zároveň vymezuje
rozvojové plochy tak, aby nebyly tyto limity využití území budoucí výstavbou dotčeny.
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Územní plán důsledně respektuje stanovená záplavová území na Stroupínském a Červeném potoce a na Litavce a vylučuje
možnosti umisťování nové zástavby v údolní nivě zmiňovaných vodních tok§ (s výjimkou území, které má být ochráněno
navrhovanými protipovodňovými opatřeními na Červeném potoce. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a eliminaci rizika eroze
půdy vymezuje ÚP skladebné prvky ÚSES a nové plochy zalesnění a plochy přírodní zeleně nad rámec ploch ÚSES.
Pro snížení rizika ohrožení okolní zástavby vymezuje ÚP protipovodňová opatření na Červeném potoce.
h)

vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Město Zdice je součástí republikově významné urbanizační osy Praha - Plzeň, tvořené soustavou měst
lokalizovaných podél multimodálního dopravního koridoru tvořeného dálnicí D5 a III. tranzitním železničním koridorem Praha – Plzeň
– Cheb – SRN (na území města Zdice železniční trať č. 170). Na území města Zdice se tak právě zejména ve vazbě na dálnici D5 a
železniční trať historicky rozvinula území s vysokou koncentrací ekonomických aktivit. Na území města Zdice se v současné době
nacházejí 2 funkční průmyslové zóny. První průmyslovou zónou je území jižně od železniční stanice Zdice, mezi železničními tratěmi
č. 170 a č. 200 a ulicí Čs. armády. Toto území se vyznačuje koncentrací spíše malých a středních podniků a drobného a řemeslného
podnikání a je využívána do značné míry přímo místními podnikateli. Druhá průmyslová zóna se nachází ve východní části území
města Zdice, severně od silnice II/605 Zdice – Levín. Jedná se o strategickou průmyslovou zónu s koncentrací prostorově i plošně
náročnějších aktivit.
S ohledem na polohu města Zdice v rámci Rozvojové osy OS1 Praha – Plzeň – hranice ČR/Německo (-Nürnberg) dle PÚR ČR,
upřesněné v rámci ZÚR Středočeského kraje jako Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, a s ohledem na polohu města přímo
na dálnici D5 a mezinárodním tranzitním železničním koridoru a tedy vynikající dopravní dostupnost města pro nákladní dopravu, lze
i do budoucna na území města Zdice předpokládat zvýšenou poptávku po rozvoji ekonomických, zejména pak výrobních a
skladových aktivit.
Územní plán stabilizuje všechna stávající produkční území na území města a vytváří podmínky pro jejich další možný rozvoj.
Územní plán navrhuje v rámci disponibilních vnitřních rozvojových rezerv a proluk plošný rozvoj průmyslové zóny jižně železniční
stanice Zdice (plochy Z40 a P19) a navrhuje také urbanistické dotvoření stávající Průmyslové zóny Východ (plochy Z7, Z8 a Z58). V
bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5 navrhuje územní plán zcela novou strategickou Průmyslovou zónu Západ,
optimálně dopravně napojitelnou na dálnici D5 zcela bez nutnosti průjezdu obydlenými územími.
i)

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán splňuje tento požadavek vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením
podmínek pro jejich využití a prostorové uspořádání, vymezením zastavitelných ploch a ploch přestavby a možnostmi dostavby a
obnovy sídelní struktury v zastavěném území obce (intenzifikace využití nezastavěných proluk v zastavěném území). Předpoklady
pro kvalitní bydlení jsou v ÚP vytvořeny stabilizací všech stávajících ploch bydlení a vymezením nových rozvojových ploch pro
bydlení různých charakterů a typů zástavby a stanovením podmínek pro využití ploch pro bydlení a také návrhem spojitého,
významově hierarchizovaného a funkčně diferencovaného systému veřejných prostranství v rozsahu jak zastavěného a
zastavitelného území tak volné krajiny.
j)

prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Naplnění tohoto cíle územní plán dosahuje např. vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné
území obce a u plošně rozsáhlejších zastavitelných ploch stanovením etapizací zástavby zajišťující logický a koordinovaný postup
zástavby od zastavěného území dále do krajiny. Kromě ochrany nezastavěného území toto opatření směřuje k minimalizaci nákladů
na zajištění souvisejících staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.
k)

vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Požadavky civilní ochrany jsou Územním plánem respektovány. ÚP stanovuje opatření pro zajištění ochrany
zejména proti riziku často se opakujících povodní, navržením protipovodňových opatření.
Řešení územního plánu nevyvolává potřebu vymezení ploch pro ochranu obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
l)
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určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Současný charakter území města Zdice nevyvolává nároky na nutné asanační, rekonstrukční nebo
rekultivační zásahy do území například postiženého povrchovou těžbou nerostů, výsypkovým hospodářstvím, skládkováním apod.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Řešení územního plánu nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí a nevyvolává potřebu návrhu
kompenzačních opatření.
n)

regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,

Plnění v rámci ÚP Zdice:
Územní plán nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů.
o)

uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Při pořizování a zejména zpracování územního plánu byly uvedené poznatky uplatňovány. Zodpovědným
projektantem a hlavním zpracovatelem územního plánu je autorizovaný architekt v oboru architektura a doktor v oboru urbanismu a
územního plánování disponující všemi požadovanými znalosti z oborů architektura, urbanismus, územní plánování, ekologie i
památková péče. Součástí zpracovatelského týmu jsou pak další odborníci a autorizované osoby v oboru územní plánování, krajinná
architektura či projektování ÚSES, kteří jsou zárukou vysoké odborné kvality řešení ÚP Zdice.
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně
posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Návrh ÚP Zdice byl posouzen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na
životní prostředí a na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Závěry vyhodnocení jsou součástí kapitoly C tohoto odůvodnění.

B.4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
Územní plán splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
ÚP je zpracován a byl pořizován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona (viz kap.
B.3. Odůvodnění ÚP Zdice).
ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a § 54 stavebního zákona a v příloze č. 7 k
vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. ÚP rovněž splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s § 158 stavebního zákona byl ÚP zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu vybraných činností ve
výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) (Ing. arch.
Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaný architekt pro obor architektura, osvědčení č. 04 019).
V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městská úřad Beroun, splňující kvalifikační požadavky
pro výkon územně plánovací činností kladené na úředníky obecních úřadů stanovené v § 24 odst. 2 stavebního zákona.
Při projednávání jednotlivých fází územního plánu bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
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B.5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů obsahující požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních
předpisů a územně plánovacích podkladů uplatněné k návrhu zadání, byly do upraveného zadání, které bylo schváleno
zastupitelstvem obce, zapracovány.
Při pořizování návrhu byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích, a to zejména při
společném jednání. Pořizovatel, u společného projednání také spolu s určeným zastupitelem, starostou města Bc. Antonínem
Sklenářem vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů v rámci společného jednání o Návrhu ÚP Zdice dle § 50 stavebního zákona.
Požadavky všech stanovisek dotčených orgánů jsou akceptovány a reflektovány v rámci upraveného Návrhu ÚP Zdice po
společném jednání.
Návrh ÚP Zdice je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů.
V rámci procesu pořízení ÚP Zdice nebyly řešeny žádné rozpory.
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C.

Z P R Á VA O V Y H O D N O C E N Í V L I V Ů N A U D R Ž I T E L N Ý
ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
P R O S T Ř E D Í , S TA N O V I S K O K R A J S K É H O Ú Ř A D U P O D L E
§ 5 0 O D S T. 5 A S D Ě L E N Í , J A K B Y L O S TA N O V I S K O
P O D L E § 5 0 O D S T. 5 Z O H L E D N Ě N O , S U V E D E N Í M
Z Á VA Ž N Ý C H D Ů V O D Ů , P O K U D N Ě K T E R É P O Ž A D AV K Y
N E B O P O D M Í N K Y Z O H L E D N Ě N Y N E B Y LY

C.1. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí
Dotčený orgán (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 101166/2013/KUSK) ve svém
stanovisku k návrhu Zadání ÚP ze dne 11.7.2013 nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu CZ0214039 Stroupínský
potok a uplatnil tak požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

C.1.1. Základní údaje o vyhodnocení
Předmětem vyhodnocení vlivů je územně plánovací dokumentace Územní plán Zdice (dále též „ÚP“) zpracovaná podle stavebního
zákona a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.
Zpracovatelem Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na udržitelný rozvoj území (dále též „VVURÚ“) je společnost HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8.
Dokumentace je zpracována pro území města Zdice tvořeného k. ú. Zdice, Černín u Zdic a Knížkovice.
Návrh ÚP je invariantní.
VVURÚ bylo provedeno k návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona (návrh pro společné jednání) ze dne 6. 5. 2014.
VVURÚ reflektuje fakt, že samotný návrh ÚP pouze podmiňuje řadu činností (zejména v oblasti výstavby), které mohou mít nebo
budou mít na udržitelnost přímý vliv. Z toho vyplývá, že hodnocení vlivů ÚP je do značné míry přiblížením k reálným vztahům a
interakcím a vodítkem pro budoucí rozhodovací procesy.

C.1.2. Struktura vyhodnocení
Obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (dále též „VVURÚ“) je definován přílohou č. 5
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Dle vyhlášky obsahuje VVURÚ tyto části:
A:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (dále též „SEA“).

B:

Vyhodnocení vlivů na území Natura 2000.

C.

Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.

D.

Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně
analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.

E.

Vyhodnocení přínosu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice
územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.

F.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí.
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Obsah části A je definován přílohou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (dále „stavební zákon“) a je následující:
1.

Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, vztah k jiným
koncepcím.

2.

Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí přijatým na mezistátní nebo komunitární
úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní
úrovni.

3.

Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna
politika územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace.

4.

Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace významně ovlivněny.

5.

Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně
plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti.

6.

Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost,
faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví
architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.

7.

Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich
zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení.

8.

Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných záporných vlivů na životní prostředí.

9.

Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na mezinárodní nebo komunitární úrovni do
politiky územního rozvoje a jejich zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů
ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení.

10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí.
11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na
životní prostředí.
12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
Procesní náležitosti části A se dále řídí § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů“).
Pro část A jsou dále určující požadavky Středočeského kraje definované ve stanovisku k zadání územního plánu ze dne 5. 8.
2013 pod č.j. 099640/2013/KUSK, které obsahuje tyto požadavky:
a)

Jedná se zejména o požadavky na rozvoj průmyslových aktivit bez specifikace umístění; lokalita svým rozsahem a
charakterem může zakládat rámec pro realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů nebo
může vyvolávat budoucí střet zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území.

b)

Pro zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí se stanovují následující požadavky:


vyhodnotit vlivy na
 zábor zemědělské půdy;
 podzemní a povrchové vody (vč. možného ovlivnění odtokových poměrů);
 zvýšenou dopravní obslužnost a zvýšené hlukové poměry;
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navržení případných kompenzačních opatření, které by mohly negativní vlivy zmírnit nebo zcela eliminovat.

c)

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno osobou podle ust. § 19 zákona o posuzování vlivů.

d)

Obsah a rozsah hodnocení je rámcově stanoven v příloze stavebního zákona. V dokumentaci SEA se požaduje navíc
zohlednit obdržená vyjádření dotčených orgánů z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví k návrhu
zadání ÚP a vypracovat kapitolu závěry a doporučení vč. návrhu stanoviska SEA dotčeného orgánu s konkrétním
uvedením souhlasu, souhlasu s podmínkami vč. jejich upřesnění nebo nesouhlasu s navrhovaným ÚP.
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Pro část B jsou dále určující požadavky Středočeského kraje definované ve stanovisku k zadání ÚP dle §45i odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 101166/2013/KUSK ze dne 11. 7. 2013. KÚ jako orgán
ochrany přírody v tomto stanovisku nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu CZ0214039 Stroupínský potok. Pro
zpracování posouzení vlivu na tuto lokalitu stanovil ÚP následující požadavky:
a)

Posouzení bude zpracováno autorizovanou osobou podle ust. § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

b)

V závěru posouzení bude uveden jasný výrok, zda podle názoru autorizované osoby má projednávaný ÚP negativní
vliv na území EVL, a pokud ano, pak musí být prokázáno, že neexistuje alternativní návrh řešení bez negativního
vlivu či alespoň s menším negativním vlivem.

Pokud bude mít ÚP negativní vliv na EVL, pak bude v posouzení rovněž uveden návrh kompenzačních opatření (např. rozsah,
obsah, lokalizace), který bude odborným podkladem pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody o kompenzačních opatřeních podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny. Dále bude v posouzení zpracováno zdůvodnění a prokázání převahy veřejného zájmu nad
zájmem ochrany přírody. Tato prokazování budou následně předmětem projednávání ÚP.

C.1.3. Část A: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
C.1.3.1 Závěr vyhodnocení
Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí přineslo tyto výsledky:
1.

Celkové hodnocení vlivů ÚP na životní prostředí je spíše pozitivní.

2.

ÚP jako celek je hodnocen jako proveditelný.

3.

Vliv ÚP na přírodu a krajinu je hodnocen spíše jako velmi pozitivní.

4.

Vliv ÚP na obyvatelstvo a zdraví je hodnocen jako mírně pozitivní.

5.

Vliv ÚP na krajinný ráz byl indikován jako mírně pozitivní.

6.

Vliv na funkčnost ÚSES je hodnocen jako vysoce pozitivní. Jedná se doplnění ploch krajinné zeleně, která dotvářejí
systém lokálních prvků ÚSES.

7.

ÚP má mírně negativní vliv na ZPF. Největší zábor ZPF představují plochy pro bydlení Z2-Z4 na východě Černína, Z10-12,
Z54 na jihu Knížkovic a dále plochy na severním okraji Zdic.

8.

Největší samostatný zábor představuje plocha Z32 na západním okraji Zdic.

9.

Z hlediska záboru ZPF jsou také velmi významné navrhované plochy pro výrobu a skladování v oblasti Zdice-Západ
(celkem 18,7 ha). Jedná se však o zábory v nízkých třídách ochrany, nejčastěji IV.tř.

10. Plochy přírodní a lesní, u nichž byl indikován zábor ZPF, mají z tohoto důvodu sice také mírně negativní vliv, ale jejich
nová funkce v přírodním prostředí tyto nedostatky bohatě vyrovnává a naopak působí velmi pozitivně.
11. ÚP má pozitivní vliv na PUPFL.
12. Z hlediska ovlivnění vodního režimu byl uplatněním ÚP indikován celkově mírně pozitivní vliv ÚP.
13. Nové plochy krajinné zeleně budou mít také pozitivní vliv.
14. Vliv ÚP na ochranu vodních toků byl indikován jako mírně pozitivní.
15. Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví byly indikovány jako mírně pozitivní.
16. Z hlediska rozložení kvality ovzduší a jejich zdravotních dopadů byl indikován velmi mírný negativní vliv novým
rozložením. Celkově však uplatnění ÚP a požadavku na ekologické vytápění v nových lokalitách bude pozitivní.
17. Zvýšená dopravní obsluha nových ploch pro bydlení bude mít velmi mírný negativní vliv na hlukovou a emisní zátěž v
okolí příjezdových cest.
18. Vytápění na nových plochách pro bydlení nebude mít negativní vliv na emisní zátěž v okolí.
19. Hluková situace bude uplatněním ÚP ovlivněna mírně negativně.
20. Vliv na památky byl indikován jako neutrální. Nebudou dotčeny.

C.1.3.2 Doporučení zhotovitele vyhodnocení k ÚP
Zhotovitel vyhodnocení vlivů na životní prostředí doporučuje Krajskému úřadu Středočeského kraje jako dotčenému orgánu:
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1.

Vydat souhlasné stanovisko k návrhu ÚP jako celku s tím, že pro některé plochy
se stanoví podmínky k předcházení, eliminaci nebo minimalizaci předpokládaných vlivů na životní prostředí.

2.

Vydat podmíněně souhlasné stanovisko k plochám Z32 a Z33 a pro plochu přestavby P12 s tím, že rozsah zásahu do
území bude vyhodnocen v rámci vypracování regulačního plánu.

3.

Vydat podmíněně souhlasné stanovisko k plochám Z2a a Z2b Černín-východ, Z15, Z18 a Z19 v průmyslové zóně Západ a
k ploše Z31 Zdice-Na Hroudě s tím, že rozsah bude ověřen územními studiemi a teprve po projednání a odsouhlasení
těchto studií budou plochy vymezeny v ÚP jako zastavitelné.

4.

Vydat souhlasné stanovisko ke všem plochám krajinné zeleně pro vytváření prvků ÚSES a zajistit ochranu stávajících
prvků ÚSES při výstavbě jiných zastavitelných ploch.

5.

Vydat souhlasné stanovisko k plochám bydlení BI a BH s podmínkami:

6.

změn

a)

zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně), tj. rozčlenit jednotlivé plochy
propustnými plochami tak jak je navrženo i částečně v ÚP;

b)

vhodně organizovat dopravní obsluhu, především s ohledem na minimalizaci hlukové zátěže;

c)

skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;

d)

důsledně vyžadovat na nových plochách bydlení ekologické způsoby vytápění.

Požadovat v dalším územním rozvoji města, zejména při stavební činnosti, uplatnění v maximální možné míře relevantní
postupy, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zejména:
a)

na základě podrobných územních studií minimalizovat zásahy do území, zejména do ploch ZPF;

b)

nezastavovat a nezpevňovat plochy, které jsou součástí ÚSES;

c)

organizovat výstavbu tak, aby zemědělská půda byla zabírána postupně;

d)

skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;

e)

vodní toky, které zůstanou součástí zastavitelných ploch, zahrnout do veřejných prostranství;

f)

zpevněné plochy rozčlenit propustnými plochami (zeleň) pro vsak dešťové vody;

g)

zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně);

h)

vhodně organizovat dopravní obsluhu s cíle eliminace hlukové a emisní zátěže;

i)

realizovat v nezbytném případě protihluková opatření na objektech.

C.1.4. Část B: Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
C.1.4.1 Závěry vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu
koncepce - „Územní plán Zdice“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Zájmovou lokalitou je území obce Zdice. Cílem
předkládaného hodnocení je zjistit, zda má koncepce významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních
evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí.
Bylo zjištěno, že realizace návrhů uvedených v hodnocené koncepci ve výrazné většině nepřináší rizika negativních vlivů na lokality
soustavy Natura 2000 – evropsky významnou lokalitu Stroupínský potok, resp. na její předměty ochrany. Převážná většina ploch
s navrženou změnou využití území je situována mimo území EVL Stroupínský potok a zároveň se nachází ve značné vzdálenosti od
této EVL. Čtyři navržené plochy změn využití území se nachází v blízkosti této EVL, jedna plocha (koridor X1) svou trasou protíná
území EVL Stroupínský potok. V případě návrhových ploch P2 a P11 bylo z důvodu značené vzdálenosti a existenci stávající
zástavby mezi prostorem těchto ploch a EVL konstatováno nulové ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti EVL. U zbývajících tří
návrhových ploch – X1, P13 a Z 19 bylo konstatováno riziko potenciálního nulového až mírně negativního vlivu na raka kamenáče a
vranku obecnou (potenciální ovlivnění kvality vody v toku či břehových ekosystémů při nevhodně prováděných budoucích stavebních
pracích či při provozu). Vznesená potenciální rizika ve vztahu k předmětům ochrany a celistvosti EVL Stroupínský potok jsou spíše
hypotetická a lze je reálně a účinně minimalizovat za použití konkrétních zmírňujících opatření (viz kap. 5). Samotná lokalizaci
návrhových ploch v rámci hodnoceného návrhu ÚP neznamená a priori negativní ovlivnění EVL Stroupínský potok.
Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění lze konstatovat,
že uvedená koncepce, při dodržení předložené specifikace, nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
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C.1.5. Část C-F: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
C.1.5.1 Stručný závěr vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na udržitelný rozvoj území
Na základě požadavků, jež vznesl Krajský úřad Středočeského kraje ve svých stanoviscích k zadání územního plánu bylo
zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v podobě platné v roce
2013.
Územní plán jako celek přispívá k udržitelnému rozvoji území obce i širšího území správního obvodu ORP Beroun.
Z hlediska územních podmínek pro příznivé životní prostředí jsou pozitivní zejména návrhy krajinářských opatření, která budou mít
komplexní účinky na stabilitu, funkčnost krajiny a využitelnost krajiny. Dalším pozitivním návrhem je návrh kanalizace a plynofikace
v Černíně a Knížkovicích. Negativním jevem je zábor ZPF.
Z hlediska územních podmínek pro hospodářský je podstatný rozvoj ploch výroby a vytvoření podmínek pro rozvoj rekreace a
turistiky.
Pro územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel je zásadní navržené zatraktivnění města pro bydlení, které je dáno
nejen vymezením dostatečných ploch pro bydlení ale i doplněním ploch pro občanské vybavení, pro krátkodobou rekreaci (lesoparky
Knihov a Farčina) a pro zatraktivnění krajiny.
S ohledem na aktuální vývoj zájmu o bytovou výstavbu ve Zdicích a na výrazný vliv návrhu na zemědělský půd je žádoucí umožnit
využití části z ploch až po ověření rozvojového potenciálu Zdic v budoucnosti (územní rezervy, etapizace).

C.1.5.2 Doporučení vyplývající pro ÚP z vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na udržitelný rozvoj území
Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, na lokality Natura a na územní podmínky pro příznivé životní prostředí,
pro ekonomický rozvoj a pro soudržnost společenství lze doporučit projednání a vydání ÚP v navržené podobě s těmito
doporučeními a podmínkami:
1.

Zvážit potřebnost jednotlivých ploch pro bydlení. S ohledem na vývoj zájmu o bytovou výstavbu ve Zdicích a také na
výrazný vliv na zemědělský půdní fond je žádoucí umožnit aktuálně využití jen části ploch pro bydlení a zbylé plochy buď:
a)

ponechat ve formě územních rezerv a jejich převedení mezi zastavitelné plochy umožnit až ověření skutečného
zájmu o výstavbu ve Zdicích;

b)

navrhnout etapizaci využití ploch vč. jejich částí se striktní podmínkou využití částí ploch v druhé či dalších etapách
umožnit až po zaplnění etapy první.

Při vymezování zastavitelných ploch a rezerv resp. při etapizaci zohlednit urbanistické návaznosti a logiku postupu
výstavby. Preferovat plochy pro bytové domy.

2. Rozsah zásahu do území u ploch Z32 a Z33 a P12 prověřit v rámci vypracování regulačního plánu.
3.

Rozsah zásahu do území u ploch Z2a a Z2b Černín-východ, Z15, Z18 a Z19 v průmyslové zóně Západ a k ploše Z31
Zdice-Na Hroudě prověřit územními studiemi a teprve po projednání a odsouhlasení těchto studií budou plochy vymezeny
v ÚP jako zastavitelné.

4.

Pro zástavbu ploch bydlení BI a BH uplatnit tyto požadavky:

5.

a)

zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně), tj. rozčlenit jednotlivé plochy
propustnými plochami tak jak je navrženo i částečně v ÚP;

b)

vhodně organizovat dopravní obsluhu, především s ohledem na minimalizaci hlukové zátěže;

c)

skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;

d)

důsledně vyžadovat na nových plochách bydlení ekologické způsoby vytápění.

Požadovat v dalším územním rozvoji města, zejména při stavební činnosti, uplatnění v maximální možné míře relevantní
postupy, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zejména:
a)

na základě podrobných územních studií minimalizovat zásahy do území, zejména do ploch ZPF;

b)

nezastavovat a nezpevňovat plochy, které jsou součástí ÚSES;

c)

organizovat výstavbu tak, aby zemědělská půda byla zabírána postupně;

d)

skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;

e)

vodní toky, které zůstanou součástí zastavitelných ploch, zahrnout do veřejných prostranství;
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f)

zpevněné plochy rozčlenit propustnými plochami (zeleň) pro vsak dešťové vody;

g)

zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně);

h)

vhodně organizovat dopravní obsluhu s cíle eliminace hlukové a emisní zátěže;

i)

realizovat v nezbytném případě protihluková opatření na objektech.

C.2. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona

04. 02. 2015 Městský úřad Beroun
167022/2014/KUSK odb. územního plánování
SZ_167022/2014/KUSK a regionálního rozvoje
Bc. Hana Křížová, l. 510 Husovo náměstí 68
OŽP/Más 266 43 Beroun-Centrum

Praha:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Značka:

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVÁDĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
dle ust. § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název koncepce:

Územní plán Zdice

2. Umístění koncepce: kraj:

Středočeský

obec:

Zdice

katastrální území:

Černín u Zdic, Knížkovice, Zdice

3. Předkladatel koncepce:

Městský úřad Beroun (ORP Beroun)

4. IČ předkladatele:

00233129

5. Zpracovatel koncepce:
(územního plánu)

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

6. Zpracovatel vyhodnocení: Ing. Dalibor Vostal, HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., dle § 19
cit. zákona držitel autorizace MŽP pro posuzování vlivů na životní prostředí
(osvědčení č.j. 2167/326/OPV/93).
7. Zpracovatel vyhodnocení Natura: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., autorizovaná osoba pro hodnocení dle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., (rozhodnutí č.j. 57148/ENV/09), ve
spolupráci s Mgr. Evou Jiráskovou, Ekogroup Czech s.r.o., Dolany
52, 783 16 Dolany.
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1. Návrh zadání
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Na základě předloženého návrhu zadání ÚP Zdice Krajský úřad uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů
územního plánu Zdice na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí ve
smyslu § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a vyhodnocení vlivů
ÚP na území Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, dle stanoviska č.j. 099640/2013/KUSK ze dne 31.07.2013. Důvodem byl požadavek na rozvoj
průmyslových aktivit bez specifikace umístění a nevyloučení významného negativního vlivu na soustavu
NATURA 2000 příslušným orgánem ochrany přírody.
2. Společné jednání o návrhu
Krajský úřad obdržel dne 11.08.2014 oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Zdice (dále jen
ÚP) podle ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Návrh ÚP byl zpracován v jedné variantě.
Návrh ÚP obsahuje Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na udržitelný rozvoj území včetně části A Vyhodnocení
vlivů ÚP Zdice na životní prostředí (dále jen vyhodnocení SEA) a části B Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na
území Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen vyhodnocení
Natura).
Dne 08.12.2014 Krajský úřad obdržel v souladu s ust. § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
podklady pro vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na životní prostředí ve fázi návrhu, podle ust.
§ 50 odst. 5 stavebního zákona, stanoviska dotčených orgánů a námitky a připomínky uplatněné ke
společnému jednání ÚP.
Zdejší odbor jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí, příslušný podle § 22 písm. b) zákona č.
100/2001 Sb., požádal pořizovatele o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska k vyhodnocení SEA,
dopisem č.j. 170524/2014/KUSK ze dne 17.12.2014, podle § 50 odst. 5 stavebního zákona o 30 dnů, tj. do
06.02.2015 včetně. Důvodem tohoto požadavku bylo prostudování stanovisek a připomínek uplatněných ke
společnému jednání a prostudování koncepce a dokumentace SEA s ohledem na uplatněná stanoviska a
připomínky.
III. HODNOCENÍ KONCEPCE
1. Charakter a rozsah koncepce
Předmětem posouzení je pořízení ÚP Zdice. Požadavky na řešení ÚP Zdice vyplývají ze schváleného zadání
ÚP Zdice. V ÚP Zdice dojde především k vymezení zastavitelných ploch: bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské (18 lokalit o celkové rozloze cca 22,37 ha a dvě plochy přestavby o celkové rozloze
cca 0,34 ha); bydlení v bytových domech (3 lokality o celkové rozloze cca 4,49 ha); plochy rekreace (1
lokalita stavby pro rodinnou rekreaci o rozloze cca 0,24 ha a 1 plocha zahrádkové osady plocha přestavby o
rozloze cca 0,38 ha); plochy občanského vybavení (1 lokalita pro tělovýchovná a sportovní zařízení o
rozloze cca 0,48 ha, 1 lokalita hřbitovy o rozloze cca 0,07 ha a plocha přestavby tělovýchovná a sportovní
zařízení o rozloze 0,28 ha); plochy veřejných prostranství (11 lokalit o celkové rozloze cca 4,08 ha a plochy
přestavby o celkové rozloze cca 2,32 ha); plochy smíšené obytné (15 lokalit venkovské o rozloze cca 7,84 ha,
rekreační o rozloze cca 0,52 ha a 4 plochy přestavby o celkové rozloze cca 6,73 ha); plochy dopravní
infrastruktury – silniční (3 plochy přestavby o celkové rozloze cca 0,73 ha); plochy technické infrastruktury
– inženýrské sítě o rozloze cca 0,58 ha); plochy výroby a sladování (5 ploch lehké výroby o celkové rozloze
cca 20,94 ha, 1 lokalita pro drobnou a řemeslnou výrobu o rozloze cca 3,83 ha a 1 plocha přestavby pro
drobnou a řemeslnou výrobu o rozloze cca 0,04 ha); plochy zeleně – ochranné a izolační (4 lokality o
celkové rozloze cca 3,34 ha); lesní plochy (23 lokalit o celkové rozloze cca 45,44 ha) a plochy přírodní (33
lokalit o celkové rozloze cca 28,71 ha).
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů koncepce na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti.
A) vyhodnocení SEA

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

59

Územní plán Zdice - Odůvodnění
V rámci posuzování vlivů návrhu ÚP na životní prostředí byl zhodnocen vliv realizace koncepce na ochranu
přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a lesy, vliv na vodu, ovzduší a hlukovou situaci.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny byl hodnocen vliv na krajinný ráz. Z vlastního vyhodnocení SEA
nevyplývají další podmínky nad rámec řešených návrhem územního plánu, které by bylo nutné pro ochranu
krajinného rázu dodržet. Část řešeného území se nachází v CHKO Křivoklátsko. Příslušná správa CHKO
Křivoklátsko ve svém vyjádření požaduje vyřadit lokalitu Z20 - plocha individuální rekreace. Jedná se o
lokalitu ležící severně v k.ú. Zdice, která výrazně vybíhá směrem od zastavitelného území. Dle odůvodnění
návrhu ÚP se jedná o zakreslení stávajícího stavu v dané lokalitě. S ohledem na současný stav lokality a v
souvislosti s vyjádřením správy CHKO Křivoklátsko lze doporučit aktuální stav do územního plánu zanést,
ale současně zamezit dalšímu rozvoji této lokality. S ohledem na vliv na krajinný ráz správa CHKO
Křivoklátsko požaduje také vyřazení plochy rezervy R1 - plocha smíšená obytná v k.ú. Černín. Také tato
lokalita vybíhá severně od zastavitelného území. Na území města je navržen územní systém ekologické
stability (ÚSES) a to regionální biocentrum RBC 1418, regionální biokoridor RBK 1161 a RBK 1189 a
několik lokálních biocenter a lokálních biokoridorů. V řešeném území se nachází dva památné stromy (Dub
u Skalů - k.ú. Černín u Zdic, Dub letní - k.ú. Černín u Zdic). Realizací koncepce nedojde k ovlivnění
památných stromů. Do řešeného území také částečně zasahuje EVL Stroupínský potok, který nebude dle
vyhodnocení koncepce za dodržení navržených opatření negativně ovlivněn.
Realizací ÚP dojde k záboru cca 74 ha ZPF. Z toho bude cca 67 ha ZPF III. a IV. třídy ochrany a cca 7,75 ha
I. a II. třídy ochrany ZPF. Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) dotčeny realizací návrhu ÚP
nebudou. Dojde ovšem k dotčení 50 m ochranného pásma lesa. MěÚ Beroun, jako příslušný orgán státní
správy lesů požaduje, aby navržené stavby v ochranném pásmu lesa byly ve vzdálenosti větší, než je
průměrná výška přilehlého lesního porostu.
Většinu nově navrhovaných ploch bude možné napojit na stávající zdroj vody ze skupinového vodovodu
Beroun - Králův Dvůr - Zdice - Hořovice. Problémové bude napojení navrhované západní průmyslové zóny.
Předkládaná koncepce ÚP navrhuje napojení průmyslového areálu na samostatný přívodní řad, vybudovaný
v souběhu se stávajícím dálkovým řadem skupinového vodovodu. Odvedení odpadních vod z navrhovaných
ploch pro bydlení bude provedeno na stávající čistírnu odpadních vod (ČOV). Kapacitní problém ČOV
nastane ve chvíli, kdy na ČOV bude nutné napojit nově navrhovanou průmyslovou zónu. Návrh ÚP proto
navrhuje rozšíření ČOV na stávající ploše. Některé plochy určené jako smíšeně obytné a plochy bydlení jsou
v konfliktu se záplavovým územím. Realizace těchto ploch je podmíněna realizací protipovodňových
opatření. Toto všeobecně časté řešení sice vyřeší problém na dané lokalitě, může ovšem zapříčinit problém
se záplavami v území zcela mimo dosah koncepce dané obce.
Návrh ÚP zahrnuje také plochu pro realizaci severozápadního obchvatu města (komunikace II/605). Toto
řešení by mohlo přinést pozitivní vliv na ovzduší i hlukovou situaci. Paradoxně jsou však v návrhu ÚP k
ploše navrhovaného obchvatu umístěny plochy umožňující bydlení. Příslušná Krajská hygienická stanice
upozorňuje, že by nemuselo být možné obchvat vedle zástavby umístit, a to z důvodu nedodržení
hygienických limitů. Krajský úřad doporučuje zvážit vyřazení lokalit těsně navazujících na plochu rezervy
pro obchvat, nebo alespoň umožnit výstavbu v lokalitách těsně navazujících na plochu rezervy obchvatu až
po realizaci obchvatu, tedy až ve chvíli, kdy bude s jistotou možné potvrdit dodržení hygienických limitů.
B) vyhodnocení NATURA
Město Zdice, jehož nově navrhovaný územní plán je hodnocen, se částečně nachází v CHKO Křivoklátsko a
zasahuje do EVL Stroupínský potok, kde předmětem ochrany je rak kamenáč a vranka obecná. Dále se na
katastrálním území města Zdice nachází VKP ze zákona – údolní niva, les a prvky ÚSES.
Dle vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na EVL a PO bylo vytipováno pět potencionálně kolizních návrhů změn
využití území. Jedná se o plochu Z19 - VL (plocha výroby a skladování - lehká výroba), plochu P2 - OS
(plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení), plochu P11 - SM (plocha smíšená obytná
- městská), plochu P13 - PV (plocha veřejných prostranství a koridor X1 - Tl.k (koridor technické
infrastruktury).
U lokality Z19 je dle vyhodnocení možné potenciálně očekávat nulové až negativní ovlivnění předmětu
ochrany EVL Stroupínský potok a to potenciálními splachy či jiným znečištěním vodního toku během
výstavby či provozu navržené plochy výroby a skladování. Lokalita P13 je určena pro výstavbu cyklostezky
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v nivě Stroupínského potoka. U této plochy lze očekávat nulové až negativní ovlivnění předmětu ochrany
EVL Stroupínský potok a to potenciálními splachy či jiným znečištěním vodního toku během výstavby. V
ploše P2 se předpokládá výstavba městského koupaliště a tenisových kurtů. S ohledem na vzdálenost 90 m
od Stroupínského potoka se předpokládá nulové ovlivnění předmětu ochrany. Koridor X1 - Tl.k je určen pro
vedení předložky nadzemního vedení VVN. Tento koridor protíná EVL Stroupínský potok. U tohoto
koridoru lze očekávat nulové až negativní ovlivnění předmětu ochrany EVL Stroupínský potok a to
potenciálními splachy či jiným znečištěním vodního toku během výstavby.
V závěru vyhodnocení vlivů na EVL a PO zpracovatel uvádí, že předložený návrh ÚP Zdice nemá významný
negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Na
základě vyhodnocení vlivů na EVL a PO byl vyloučen významný negativní vliv koncepce na předmět
ochrany správkou CHKO Křivoklátsko.
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce
na životní prostředí
A) vyhodnocení SEA
Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí byla navržena opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí,
uvedená v kapitole 14 na str. 106 - 107 vyhodnocení SEA. Doporučená opatření pro zmírnění negativních
vlivů jsou definovány v podobě podmínek pro realizaci jednotlivých ploch.
B) vyhodnocení NATURA
Na evropsky významnou lokalitu Stroupínský potok byl shledán potenciálně nulový až negativní vliv
rozvojové plochy Z19, P13 a koridoru X1 - Tl.k v důsledku možného znečištění vodního toku v průběhu
výstavby, případně provozu (plocha Z19). V kapitole 5 na str. 22 - 23 Vyhodnocení vlivů na EVL a PO jsou
navržená opatření pro předcházení negativního vlivu na předmět ochrany EVL Stroupínský potok.

4. Varianty
Návrh ÚP byl zpracován v jedné variantě.

IV. STANOVISKO
Na základě předloženého vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a vyjádření k němu uplatněných
vydává
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad dle ust. § 20
písm. b) a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v
souladu s § 10i téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

souhlasné stanovisko
k posouzení vlivů provádění

územního plánu Zdice
na životní prostředí.
V rámci navazujícího stupně řešení územního plánu a navazujících samostatných správních řízení bude
kromě níže uvedených podmínek a doporučení v plném rozsahu zajištěn systém limitů a regulativů,
vyplývajících z obecně závazných zvláštních právních předpisů.
Pro fázi vydání a uplatňování ÚP Zdice se navrhují následující podmínky:
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Vyhodnocení SEA
-

Lokalitu Z20 zanést do územního plánu dle současného stavu a omezit další rozvoj této lokality.
Další rozvoj umožnit až po vyhodnocení vlivu na krajinný ráz a odsouhlasení příslušnou správou
CHKO Křivoklátsko.

-

Umožnit realizaci lokality Z19 až po zkapacitnění stávající ČOV, případně vyřešit jiným způsobem
nakládání s odpadními vodami tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění Stroupínského potoka.

-

Zvážit zařazení ploch bydlení přiléhajících ke koridoru plánovaného obchvatu města Zdice. Případně
umožnit zástavbu těchto ploch až po realizaci obchvatu silnice II/605.

-

Stavby navržené v 50 m ochranném pásmu lesa umístit do vzdálenosti větší, než je průměrná výška
přilehlého lesního porostu.

-

Organizovat výstavbu tak, aby zemědělská půda byla zabírána postupně.

-

Vodní toky, které zůstanou součástí zastavitelných ploch, zahrnout do veřejných prostranství.

Vyhodnocení NATURA
-

Během stavebních prací na plochách P13, Z19, a X1 eliminovat jakékoliv splachy materiálu z
prostoru stavenišť do toku Stroupínského potoka a nezasahovat do břehových porostů či do koryta
toku.

-

Pro plochu Z19 realizovat dostatečně dimenzovaný systém retence, odvodu a čištění srážkových a
dalších odpadních vod emitovaných z prostoru budoucích staveb výroby a skladování a související
infrastruktury. Voda emitována z této lokality nesmí vést ke zhoršování kvality vodního prostředí v
toku Stroupínského potoka.

-

Při realizaci koridoru X1 umisťovat opěrné sloupy VVN mimo břehové porosty a mimo břehy
Stroupínského potoka (vhodné umístění je řádově v desítkách metrů od břehu).

Zároveň Krajský úřad upozorňuje na ust. § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého bez stanoviska
ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Dále je schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a
podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky
obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen z části, je schvalující orgán povinen svůj
postup odůvodnit. Schválenou koncepci je povinen zveřejnit.
Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí Odboru životního
prostředí a zemědělství

C.3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Ze stanoviska podle § 50 odst. 5 stavebního zákona vyplývají následující požadavky na řešení ÚP Zdice (uvedeny vždy kurzívou
zeleně). Vyhodnocení zohlednění jednotlivých požadavků v ÚP Zdice je uvedeno vždy pod každým požadavkem:
Vyhodnocení SEA
-

Lokalitu Z20 zanést do územního plánu dle současného stavu a omezit další rozvoj této lokality. Další rozvoj umožnit až po
vyhodnocení vlivu na krajinný ráz a odsouhlasení příslušnou správou CHKO Křivoklátsko.

Zohlednění v rámci ÚP Zdice:
V souladu se stanoviskem Správy CHKO Křivoklátsko k Návrhu ÚP Zdice (č.j. 1592/KV/2014 ze dne 29.9.2014). byl v rámci úpravy
Návrhu ÚP Zdice po společném jednání změněn způsob využití zastavitelné plochy Z20 z rekreace rodinné (individuální rekreace
v chatách a chalupách) (RI) na rekreaci v zahrádkových osadách (RZ), kde je (na rozdíl od plochy rekreace rodinné) striktně
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limitována výstavba jakýchkoli nadzemních objektů (výstavba omezena jen na drobné stavby související s pěstitelskou činností, tedy
zahradní chatky pro zahradní náčiní, otevřené altány a pergoly apod.).
Plocha Z20 je vymezena v rozsahu stabilizované a fungující zahrádkové osady, která však není zanesena v katastru nemovitostí a
proto nemůže být vymezena jako součást zastavěného území vymezeného postupem dle § 58 stavebního zákona. Důvodem
vymezení plochy Z20 jako plochy zastavitelné a tedy rozvojové tedy není záměr na zakládání nové zahrádkové osady v CHKO
Křivoklátsko, ale pouze legislativní mantinely vyplývající z postupu vymezení zastavěného území dle § 58 stavebního zákona.
-

Umožnit realizaci lokality Z19 až po zkapacitnění stávající ČOV, případně vyřešit jiným způsobem nakládání s odpadními
vodami tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění Stroupínského potoka.

Zohlednění v rámci ÚP Zdice:
Plocha Z19 je územně vymezena na základě dosud platné územně plánovací dokumentace města bez specifické časové podmínky
řešení odkanalizování. Pro zajištění kontinuity územně plánovací činnosti ve městě není plocha Z19 podmíněna jakoukoliv etapizací
s vazbou na likvidaci odpadních vod, neboť případná intenzifikace ČOV by měla být vázána na průběžně se zvyšující nároky na
množství likvidace odpadních vod území bez rozlišení funkce, bez preference určitého způsobu využití území, který by znemožňoval
jeho udržitelný rozvoj. V rámci udržitelného rozvoje území je naopak potřebné podpořit vznik nových pracovních příležitostí v místě
bydlení při kapacitní pozemní komunikaci oproti neúměrně se zvyšujícímu podílu ploch pro bydlení.
-

Zvážit zařazení ploch bydlení přiléhajících ke koridoru plánovaného obchvatu města Zdice. Případně umožnit zástavbu
těchto ploch až po realizaci obchvatu silnice II/605.

Zohlednění v rámci ÚP Zdice:
V rámci úpravy Návrhu ÚP Zdice po veřejném projednání (pro opakované veřejné projednání) byl koridor územní rezervy pro
plánovaný obchvat města Zdice (přeložku silnice II/605) z řešení ÚP Zdice bez náhrady vypuštěn.
-

Stavby navržené v 50 m ochranném pásmu lesa umístit do vzdálenosti větší, než je průměrná výška přilehlého lesního
porostu.

Zohlednění v rámci ÚP Zdice:
Předmětem řešení územního plánu nejsou stavby, ale plochy. Konkrétní umístění staveb v rámci plocha ni pozemků územní plán
neřeší, to je úkolem podrobnějších územně plánovacích dokumentací (regulační plán) resp. navazujících procesů povolování
umístění staven a výstavby.
Požadavek se vztahuje na proces územního či stavebního řízení a obdobných řízení o umisťování a povolování staveb. Z Územního
plánu Zdice jednoznačně vyplývá podmíněnost výstavby v rámci 50 metrového ochranného pásma lesa souhlasem příslušného
dotčeného orgánu ochrany lesního půdního fondu. Požadavek je tak v rámci řešení ÚP Zdice splněn.
-

Organizovat výstavbu tak, aby zemědělská půda byla zabírána postupně.

Zohlednění v rámci ÚP Zdice:
Pro zajištění hospodárného využívání území, ochranu nezastavěného území a pro zajištění logického a koordinovaného postupu
výstavby, včetně zajištění postupného a koordinovaného zabírání zemědělské půdy, vymezuje územní plán důsledně všechny
plochy s nutností záboru ZPF ve vazbě na zastavěné území a pro všechny plošně rozsáhlé zastavitelné plochy představující plošnou
expanzi mimo zastavěné území (plochy Z2a, Z2b, Z3, Z10a, Z10b, Z12a, Z12b, Z15, Z18, Z19, Z22a, Z22b, Z23a, Z23b, Z26a,
Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39, Z44a, Z44b, Z47, Z48, Z49, Z53) stanovuje územní plán pořadí změn v území (etapizace),
garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále do volné
krajiny.
-

Vodní toky, které zůstanou součástí zastavitelných ploch, zahrnout do veřejných prostranství.

Zohlednění v rámci ÚP Zdice:
Všechny evidované vodní toky na území měst Zdice jsou vymezeny jako stabilizované plochy vodní a vodohospodářské (W), žádný
evidovaný vodní tok není zahrnut do zastavitelných ploch.
Vyhodnocení NATURA
-

Během stavebních prací na plochách P13, Z19, a X1 eliminovat jakékoliv splachy materiálu z prostoru stavenišť do toku
Stroupínského potoka a nezasahovat do břehových porostů či do koryta toku.

Zohlednění v rámci ÚP Zdice:
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Požadavek se netýká řešení územního plánu, požadavek se týká fáze realizace konkrétní výstavby.
-

Pro plochu Z19 realizovat dostatečně dimenzovaný systém retence, odvodu a čištění srážkových a dalších odpadních vod
emitovaných z prostoru budoucích staveb výroby a skladování a související infrastruktury. Voda emitována z této lokality
nesmí vést ke zhoršování kvality vodního prostředí v toku Stroupínského potoka.

Zohlednění v rámci ÚP Zdice:
Podmínkou napojení odpadních splaškových vod z plochy Z19 na veřejnou kanalizaci je zajištěn ekologický způsob likvidace
odpadních vod území s minimálním dopadem na životní prostředí. Tato podmínka neřeší časovou posloupnost a vztah mezi
kapacitou ČOV a touto rozvojovou plochou, neboť není nezbytné blokovat realizaci případných záměrů a upřednostňovat realizaci
jiných typů funkčních ploch (např. bydlení). Koordinaci postupu zastavování území s ohledem na kapacitu ČOV je úkolem
managementu města a provozovatele veřejné kanalizace.
-

Při realizaci koridoru X1 umisťovat opěrné sloupy VVN mimo břehové porosty a mimo břehy Stroupínského potoka
(vhodné umístění je řádově v desítkách metrů od břehu).

Zohlednění v rámci ÚP Zdice:
Požadavek se netýká řešení územního plánu, požadavek se týká fáze realizace konkrétní výstavby.
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D.

V Y H O D N O C E N Í S P L N Ě N Í P O Ž A D AV K Ů Z A D Á N Í ,
P O P Ř Í PA D Ě V Y H O D N O C E N Í S O U L A D U S E
S C H V Á L E N Ý M V Ý B Ě R E M N E J V H O D N Ě J Š Í VA R I A N T Y A
P O D M Í N K A M I K J E J Í Ú P R AV Ě V P Ř Í PA D Ě P O S T U P U
P O D L E § 5 1 O D S T. 2 S TAV E B N Í H O Z Á K O N A , S P O K Y N Y
PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
V P Ř Í PA D Ě P O S T U P U P O D L E § 5 1 O D S T. 3
S TAV E B N Í H O Z Á K O N A , S P O K Y N Y K Ú P R AV Ě N Á V R H U
Ú Z E M N Í H O P L Á N U V P Ř Í PA D Ě P O S T U P U P O D L E § 5 4
O D S T. 3 S TAV E B N Í H O Z Á K O N A

D.1. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání Územního plánu
Zdice
Zadání ÚP Zdice bylo schváleno Zastupitelstvem města Zdice dne 16. 9. 2013 usnesením ZM č. 18/2013, bod II/6.
Schválené Zadání Územního plánu Zdice stanovuje následující požadavky na řešení ÚP Zdice (uvedeny vždy kurzívou zeleně).
Vyhodnocení splnění jednotlivých požadavků zadání v ÚP Zdice je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem zadání:

D.1.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a
dostupnosti veřejné infrastruktury
1.

Urbanistická koncepce

Požadavky vyplývající z PÚR ČR
Na území města budou zohledněny zejména tyto priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:
 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území – respektuje a chrání všechny hodnoty dané platnou
legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro zlepšení jejích ekologických,
retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území je zaměřena na posílení a využívání vodních prvků v území,
s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova (např. plochy přírodní zeleně podél Červeného potoka a Litavky). Územní plán důsledně
chrání všechny přírodní hodnoty severní části území města zahrnuté v rámci území CHKO Křivoklátsko, zejména důsledně chrání
všechny plochy lesů a navrhuje další plochy zalesnění, chrání také všechny stávající plochy přírodní a navrhuje jejich další rozvoj.
Území CHKO Křivoklátsko územní plán důsledně chrání před exploatací urbanizovaného území a zejména zástavby, rozvoj nové
zástavby koncentruje výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěná území stávajících sídel a nenavrhuje vznik žádných nových
sídel ve volné krajině.
ÚP chrání a rozvíjí kulturní hodnoty v území. Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také architektonicky
významné stavby a urbanisticky cenná území, které vymezuje s cílem ochrany identity území města Zdice, jeho historického vývoje
a kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních atraktivit území pro cestovní ruch a turistiku. Hlavním
předmětem ochranu v ÚP Zdice jsou historická jádra Zdic a Knížkovic, především pak urbanistické struktury zástavby a veřejných
prostranství obou historických jader, jako doklady svébytného vývoje obou původně samostatných obcí. Zvláštní důraz je v územním
plánu kladen na ochranu dominantní polohy a kompozičního působení kostela Narození Panny Marie a v bezprostřední blízkosti
stojícího mohutného barokního objektu bývalé fary v jádru Zdic (ochrana dominantního působení je zajištěna prostřednictvím zásad
prostorového uspořádání území a podmínek prostorového uspořádání území) a na ochranu veřejných prostranství v okolí kostela a
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bývalé fary. Před nevhodnými změnami v území chrání územní plán dále, zejména regulací maximální výšky zástavby a stanovením
cílových typů struktury a charakteru zástavby, jednotlivé další architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem
historického vývoje osídlení města Zdice. Územní plán také důsledně chrání dochovaný systém veřejných prostranství, který je
vůbec nejvěrnějším dokladem historického vývoje osídlení a cenným dokladem změn v jeho struktuře.
Prostřednictvím navrhovaného plošného a zejména prostorového uspořádání území je chráněna urbanistická struktura osídlení se
zaměřením na výšku a intenzitu zástavby, na výškovou i objemovou gradaci k jádru sídel a na citlivý přechod zástavby do volné
krajiny.
ÚP chrání a rozvíjí všechny civilizační hodnoty v území a navrhuje jejich doplnění zejména s ohledem na celkový rozvoj území obce
a s ohledem na zajištění optimálních podmínek obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, občanským vybavením a
veřejnými prostranstvími.
 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení
ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje
území. Vhodná řešení územního rozvoje je třeba hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán upřednostňuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek. S ohledem na
polohu města Zdice v rámci Rozvojové osy OS1 Praha – Plzeň – hranice ČR/Německo (-Nürnberg) dle PÚR ČR, upřesněné v rámci
ZÚR Středočeského kraje jako Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, vytváří územní plán podmínky pro uspokojení
zvýšených nároků na rozvoj území obce a to komplexně v různých sférách rozvoje. S ohledem na velmi dobrou (rychlou a komfortní)
dopravní dostupnost nejen správního centra ORP, Města Beroun, ale i samotného hlavního města Prahy, a to nejen automobilem,
ale především veřejnou hromadnou dopravou (autobusem i po železnici) a přitom s ohledem na polohu v atraktivním území CHKO
Křivoklátsko a v bezprostřední blízkosti CHKO Český kras a CHKO Brdy, lze na území města Zdice očekávat v návrhovém období
územního plánu zvýšené nároky na rozvoj bydlení a individuální rekreace. S ohledem na polohu města Zdice přímo na dálnici D5 a
na III. mezinárodním tranzitním železničním koridoru (železniční trať č. 170), a zejména s ohledem na kvalitní dopravní spojení pro
nákladní dopravu do sousední SRN po silnici i železnici, je na území města Zdice již v současné době identifikován zvýšený zájem o
rozvoj výrobních a skladových aktivit.
Územní plán tak proto vytváří podmínky pro rozvoj bydlení, zejména pro individuální formy bydlení, pro rozvoj individuální rekreace a
ve vazbě na dálnici D5 a stávající MÚK Bavoryně pak také pro rozvoj výroby a skladování (Průmyslová zóna Západ – plochy Z15,
Z18 a Z19). Pro zajištění dostatečného množství pracovních příležitostí přímo na území obce, odpovídajícího navrhovanému rozvoji
funkce bydlení, navrhuje územní plán intenzifikaci využití také stávající Průmyslové zóny Východ a výrobních a skladových ploch
jižně od železniční tratě.
S cílem dalšího rozvoje rekreačního potenciálu území nejen pro potřeby každodenní rekreace obyvatel obce, ale také pro potřeby
uživatelů z širšího okolí a regionu, navrhuje územní plán zlepšení prostupnosti volné krajiny pro chodce a cyklisty včetně návrhu
nových cyklostezek podél Stroupínského a Červeného potoka a podél Litavky, jako součásti širší sítě cykloturistických tras
propojujících město Zdice s turisticky vysoce atraktivními územími CHKO Křivoklátsko, CHKO Český Kras a CHKO Brdy.
Veškerá navrhovaná řešení územního plánu zohledňují podněty na rozvoj území obce uplatněné zástupci samosprávy města Zdice
a jednotlivými obyvateli města a vlastníky pozemků a staveb na území města v rámci zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a
v rámci procesu projednání Návrhu Zadání ÚP Zdice.
 Hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a
zachování veřejné zeleně.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice nejsou v současné době identifikovány plochy odpovídající explicitně charakteru
ploch brownfields, tedy rozsáhlejší plochy opuštěných a nevyužívaných areálů v zastavěném území nebo plochy zcela nevhodně
využívané nebo využívané jen velmi extenzivně.
Na území města Zdice se nachází hned několik nezastavěných proluk uvnitř zastavěného území nebo bezprostředně na jeho hranici.
Všechny tyto proluky navrhuje územní plán přednostně pro intenzifikaci využití. Největší prolukou v zastavěném území je tzv. „území
se zvláštním statutem“ (plocha přestavby P12), která se nachází v bezprostřední vazbě na historické jádro města Zdice a je v území
plánu navržena pro rozvoj smíšené obytné městské zástavby. K zastavěné je také navržena proluka v průmyslové zóny jižně od
železniční stanice Zdice, plocha P15 jižně od ulice Vápenka. Ostatní proluky v zastavěném území navržené k intenzifikaci využití a
k zástavbě nejsou plošně významné.
S ohledem na výše uvedený deficit vnitřních rozvojových rezerv v zastavěném území a přitom zvýšené nároky na rozvoj území
vyplývající z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu, musí územní plán navrhovaný rozvoj zástavby
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soustředit zejména mimo zastavěné území. Přitom ale územní plán ctí, s výjimkou nově navrhované Průmyslové zóny Západ, která
svými provozními nároky a nároky na přímé dopravní napojení na MÚK Bavoryně vyžaduje lokalizaci částečně mimo vazbu na
zastavěné území, zásadu navrhovat rozvoj výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěné území.
Plochy určené k zástavbě mimo zastavěné území jsou v rámci ÚP Zdice vymezeny, s výjimkou části Průmyslové zóny Západ,
v přímé vazbě na zastavěné území, v okrajových prolukách navazujících na stávající zástavbu. Nové plochy pro bydlení, které
kladou zásadní nároky na veřejné rozpočty nejen s ohledem na investiční náklady, ale především s ohledem na náklady na údržbu a
provoz dopravní a technické infrastruktury, svoz a likvidaci odpadů, či zajištění dostupnosti základního občanského vybavení
každodenní potřeby, vymezuje územní plán výhradně v návaznosti na stávající obytná území, nevymezuje nové izolované enklávy
obytné zástavby ve volné krajině bez adekvátní vazby na dopravní a technickou infrastrukturu.
Pro zajištění hospodárného využívání území a ochranu nezastavěného území stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé
zastavitelné plochy představující plošnou expanzi mimo zastavěné území (plochy Z2a, Z2b, Z3, Z10a, Z10b, Z12a, Z12b, Z15, Z18,
Z19, Z22a, Z22b, Z23a, Z23b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39, Z44a, Z44b, Z47, Z48, Z49, Z53) pořadí změn v území
(etapizace), garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále
do krajiny.
Územní plán důsledně chrání všechny existující plochy veřejně přístupné zeleně na území města a navrhuje jejich další plošný
rozvoj, zejména pak rozvoj rekreačně využívaných lesů na vrchu Knihov, za městským hřbitovem a v lokalitě Na Samohelce.
 Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího rozvoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných
dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní plán stanovuje ucelenou
koncepci rozvoje území města včetně celkové koncepce rozvoje území města, komplexní urbanistické koncepce a koncepce veřejné
zeleně, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny.
Územní plán navrhuje rozvoj území města v potřebných věcných i časových souvislostech, a to vymezením ploch stabilizovaných,
které v návrhovém období územního plánu nevykazují zásadní potřebu změny jejich využití či prostorové struktury, vymezením ploch
a koridorů změn a stanovením pořadí změn v území (etapizace) pro vybrané plošně rozsáhlé rozvojové plochy, u nichž se
předpokládá dlouhodobý průběh jejich naplňování a v neposlední řadě vymezením ploch územních rezerv. Vyhodnocení potřeby
rozvoje jednotlivých funkčních složek v území (především bydlení, občanské vybavenosti, výroby a rekreace) je vztaženo k roku
2035 jako návrhovému horizontu nového územního plánu (obvykle 15-20 let).
Územní plán vymezuje veřejnou infrastrukturu jako hodnotu území města a proto ji adekvátně chrání a navrhuje její zkvalitnění a
další rozvoj. Ochranu kvalitních veřejných prostranství významných pro komunitní život sídel a prostupnost území v širším kontextu
zajišťuje územní plán vymezením prostorově spojitého a významově hierarchizovaného systému veřejných prostranství a
stanovením podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které stanovují zásady pro vymezování veřejných prostranství
v rámci zastavitelných ploch či ploch přestavby pro účely bydlení, rekreace či občanského vybavení. Jako hlavní kostru systému
veřejných prostranství města Zdice vymezuje a chrání územní plán veřejná prostranství historických částí hlavních sídel Zdice,
Černín a Knížkovice, a tuto kostru doplňuje o návrh nových veřejných prostranství s převahou veřejných prostranství pro cyklostezky
resp. stezky pro chodce a cyklisty po březích Stroupínského a Červeného potoka a Litavky.
 Úroveň technické infrastruktury je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i
v budoucnosti.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. V rámci koncepce technické infrastruktury je navrženo zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních
vod, zásobování elektrickou energií a zemním plynem. Je respektován systém odpadového hospodářství trasy vedení
telekomunikačních kabelů, bez nutnosti jejich dalšího rozšiřování.
Koncepce technické infrastruktury je stanovena na základě identifikovaných potřeb a předpokládaného vývoje území a s ohledem na
nově vymezené rozvojové plochy tak, aby pokrývala ve všech oblastech budoucí nároky obyvatel a byla tak zajištěna optimální
kvalita jejich životních podmínek.
 Vytvářet podmínky pro přiměřený rozvoj různých forem cestovního ruchu.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Koncepce ÚP vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu zajištěním ochrany významných hodnot území
(přírodní, historické a kulturní hodnoty), stabilizací ploch a zařízení pro rekreaci, sport a občanské vybavení a vymezením ploch
nových pro intenzifikaci a zkvalitnění sítě infrastruktury cestovního ruchu.
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Z hlediska podpory každodenní rekreace obyvatel města Zdice i okolních obcí je zásadní vymezení ploch pro realizaci lesoparku na
Knihově s předpokladem umístění zařízení pro sportovní a rekreační aktivity.
Územní plán vymezuje s cílem zvýšení atraktivity území města pro cestovní ruch a rekreaci, a s cílem vyšší míry integrace města
Zdice k turisticky vysoce atraktivním územím CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras a CHKO Brdy v blízkosti města, ucelenou síť
pěších turistických a cykloturistických tras na území města, s vazbou na síť turistických tras v širším území v regionálních vazbách.
Jako veřejně prospěšné stavby pak územní plán vymezuje vybrané klíčové úseky cyklistických propojení jako nové cyklostezky resp.
stezky pro chodce a cyklisty podél Stroupínského a Červeného potoka a podél Litavky, ve vazbě na cyklostezky resp. účelové
komunikace v krajině pokračující ze Zdic dále k významným atraktivitám cestovního ruchu (např. hrady Žebrák a Točník, město
Beroun, Český kras ad.). Na území města Zdice vymezuje územní plán ucelenou soustavu značených cykloturistických a pěších
turistických tras, stávající značené trasy respektuje a doplňuje je o nové úseky, především ve vazbě na nově navrhované
cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty (cyklotrasa „Po stopách českých králů“ či cyklotrasa „Litavka“).

Požadavky vyplývající ze ZÚR
V rámci ZÚR SK bylo upřesněno vymezení rozvojových oblastí a os. Území města Zdice bylo zahrnuto do rozvojové osy republikové
úrovně OS1 Praha – Beroun – Plzeň, pro niž jsou stanoveny tyto zásady:
 Rozvoj bydlení soustřeďovat především do měst (Zdice, Hořovice, Žebrák).
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje rozvoj zejména dvou funkčních složek: bydlení a výroby a skladování. Územní plán
vymezuje nové plochy pro bydlení s kapacitou cca 864 nových bytových jednotek, z nichž cca 300 je navrhováno v rodinných
domech a cca 560 v bytových domech. Na území města Zdice je přitom v současné době cca 1 600 bytů, přičemž z toho cca 1 025
bytů je v rodinných domech. Územní plán tak vytváří podmínky pro možný nárůst počtu bytů o cca 54%, větší podíl bytů pak
navrhuje v bytových domech, které vykazují efektivnější nároky na využití území než rodinné domy s výrazně vyššími nároky na
zábor území. Územní plán tak vytváří podmínky pro možný rozvoj funkce bydlení na území města, odpovídající stávající velikosti
města a nárokům na budoucí potřeby vyvolané obvyklými trendy jako jsou nárůst počtu obyvatel města, odpad bytů, zvýšení kvality
bydlení, apod., a přitom saturující předpokládané zvýšené nároky na bytovou výstavbu vyvolané poptávkou po bydlení v rozvojové
ose s optimální nabídkou pracovních příležitostí a dobrou dopravní dostupností okolních spádových center osídlení a také
samotného hlavního města Prahy (podrobně viz kapitola G.5.2.2. Komplexního zdůvodnění přijatého řešení – Stanovení budoucí
potřeby nových bytových jednotek na území obce).
 Ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména v zóně Žebrák – Tlustice a v prostoru Zdice a Cerhovice s vazbou na MÚK na
dálnici D5.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje na území města Zdice všechny stávající významné plochy výroby a skladování a
další ekonomické aktivity a navrhuje jejich další plošný rozvoj. Územní plán navrhuje přiměřený rozvoj stávající Průmyslové zóny
Východ, zejména s cílem dotvoření urbanistické struktury této průmyslové zóny, tedy s cílem doplnění proluk na okraji zastavěného
území. Územní plán dále navrhuje také rozvoj ploch výroby a skladování jižně železniční stanice Zdice, navrhuje využití stávající
proluky v zastavěném území a na jeho okraji v jižní části území. S cílem vytvoření podmínek pro možný intenzivní rozvoj výroby
v bezprostřední dopravní vazbě na dálnici D5 navrhuje územní plán založení nové Průmyslové zóny Západ (plochy Z15, Z18 a Z19)
v bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5.
 Logistické a výrobní areály umísťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná území sídel.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Nové plochy výroby a skladování jsou územním plánem umísťovány v okrajových polohách, kde dopravní
obsluhou nebude docházet k navyšování dopravní zátěže v centru města a obytných lokalitách. Nejvýznamnější rozvojová plocha
pro výrobu, Průmyslová zóna Západ, je vymezena přímo ve vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5, tj. bez jakýchkoliv negativních
dopadů na hygienickou kvalitu prostředí v zastavěném území města.
Město Zdice je v ZÚR vymezeno jako lokální centrum. K těmto centrům jsou stanoveny tyto zásady pro usměrňování územního
rozvoje a rozhodování o změnách v území:
 Saturovat potřeby obslužných funkcí v mikroregionální respektive lokální úrovni s cílem stabilizovat osídlení v řídce osídleném
území.
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Stabilizace funkce města Zdice jako lokálního centra osídlení je zajištěna posílením centra a jeho funkcí,
vymezením nových ploch zejména pro bydlení a pro výrobu a skladování ve vazbě na stávající zástavbu a vytvořením optimální
koncepce dopravní a technické infrastruktury pro napojení a obsluhu jednotlivých ploch i celého města v širším území.
 Zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní obsluze center a jejich spádového území.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Dopravní napojení a dopravní obsluha města Zdice pro automobilovou dopravu je v současné době zajištěna
zcela optimálně, a to napojením silniční sítě města na dálnici D5 přes MÚK EXIT 28 Bavoryně.
Pro zlepšení situace v dopravní obslužnost města Zdice železniční dopravou jsou vytvořeny veškeré předpoklady již samotnou
polohou města na nedávno optimalizované a modernizované železniční trati č. 170 Beroun – Plzeň, která město Zdice propojuje
s hlavním městem Praha, krajským městem Plzeň a dalšími významnými centry osídlení (Beroun, Rokycany ad.). S cílem posílení
role železniční dopravy v přepravě obyvatel města Zdice stabilizuje územní plán stávající železniční stanici Zdice jako
nejvýznamnější přestupní uzel veřejné hromadné dopravy. Pro zlepšení podmínek cestujících v železniční dopravě navrhuje územní
plán zvýšení kapacity pakovacích stání ve vazbě na železniční stanici, a to tím, že vymezuje plochu pro nové parkoviště / parkovací
dům typu park & ride (P+R) pro možnost odstavení vozidel cestujících pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci prostoru
nově navrhovaného parkoviště, stejně jako v rámci stávajícího předprostoru železniční stanice, navrhuje územní plán zřídit odstavné
zařízení pro jízdní kola typu bike & ride (B+R) pro možnost bezpečného a komfortního odstavení jízdních kol cestujících
pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci stávajícího předprostoru železniční stanice navrhuje územní plán zřídit dále
pohotovostní stání pro osobní automobily typu kiss & ride (K+R) pro možnost rychlého vyložení a naložení cestujících.
Zlepšení situace v dopravním napojení a dopravní obslužnosti spádového území města Zdice přispívá územní plán vymezením
uceleného spojitého systému cyklistických tras na území celého města, včetně vazeb na širší území a okolní obce. Cyklotrasy jsou
tvořeny jednak značenými cykloturistickými trasami a dále hlavními místními cyklistickými trasami. Cyklotrasy propojují obytná území
s centrální částí města s koncentrací zařízením občanské vybavenosti a s lokalitami pracovních příležitostí (obě průmyslové zóny).
Pro optimální, rychlý a bezpečný pohyb cyklistů na území města navrhuje územní plán několik nových cyklostezek / stezek pro
chodce a cyklisty.
 Chránit kulturní a přírodní hodnoty a využít je pro udržitelný rozvoj.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně chrání a ve svém řešení respektuje všechny identifikované kulturní a přírodní hodnoty
na území města. Identifikované kulturní hodnoty, zejména urbanisticky cenná území a systém veřejných prostranství, představují
základní pilíř navrhované koncepce rozvoje území města a urbanistické koncepce. Přírodní hodnoty území města, zejména pak
rozsáhlé plochy lesů v rámci CHKO Křivoklátsko a plochy lesů na vrchu Knihov a ve vazbě na obytná území v severní části
jádrového sídla Zdice, a dále vodní toky a jejich údolní nivy, jsou prostředkem stabilizace životního prostředí města, vyvažující jinak
intenzivní zatížení území města dopravou na dálnici D5 a provozem železniční trati č. 170 a navazujících produkčních aktivit.
Dále ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
 Zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných a ekonomických aktivit.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje rozvoj zejména dvou funkčních složek: bydlení a výroby a skladování.
Územní plán stabilizuje všechny stávající plochy bydlení na území města a vymezuje celkem 26,898 ha rozvojových ploch bydlení a
16,358 ha rozvojových ploch smíšených obytných a vytváří tak podmínky pro možný vznik cca 864 nových bytových jednotek.
Rozvoj bydlení navrhuje územní plán výhradně ve vazbě na stabilizovaná obytná území a koncentruje ho zejména do hlavního sídla
Zdice, sekundárně pak do částí města Černín a Knížkovice a do obytného souboru navazujícího na území sousední obce Chodouň.
Územní plán vytváří podmínky pro možný další rozvoj občanského vybavení zejména vymezením stabilizovaných i návrhových ploch
smíšených obytných v jádru města Zdice a ve vazně na něj.
Územní plán stabilizuje na území města Zdice všechny stávající významné plochy výroby a skladování a navrhuje jejich další plošný
rozvoj. Územní plán navrhuje novu Průmyslovou zónu Západ (plochy Z15, Z18 a Z19), kterou vymezuje přímo ve vazbě na MÚK
Bavoryně na dálnici D5.
 Koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP Zdice zohledňuje veškerou v současné době platné i rozpracované nové územní plány všech sousedních
obcí.

Požadavky vyplývající z ÚAP, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovacích dokumentacích a
popř. z doplňujících průzkumů a rozborů
V rozvoji města vyjádřit atraktivitu urbanistické polohy jako součásti rozvojové osy OS1 Praha – Plzeň – hranice ČR/Německo a
polohu na dálnici D5 a III. tranzitního koridoru.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Strategická a atraktivní poloha města Zdice v rámci rozvojové osy OS1 a v bezprostřední vazbě na dálnici
D5 a III. železniční tranzitní koridor je v rámci územního plánu akcentován zejména rozsahem ploch pro možný rozvoj výroby a
skladování a dalších podnikatelských aktivit (rozvoj Průmyslové zóny Východ, nová Průmyslová zóna Západ, rozvoj ploch výroby a
skladování jižně železniční stanice Zdice) a také navrhovaným rozsahem rozvojových ploch pro bydlení.
Pro řešené území jsou zpracovány územně analytické podklady k 31.12.2008, aktualizované k 31.12.2012, které spolu
s doplňujícími průzkumy a rozbory budou využity při zpracování návrhu územního plánu.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Řešení ÚP Zdice vychází ze závěrů 2. Úplné aktualizace ÚAP ORP Bílina (Ing.arch. Pavel Koubek – UK-24,
prosinec 2012), zejména z konstatování SWOT analýzy města Zdice, vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území města Zdice a
identifikovaných problémů k řešení v Územním plánu Zdice.
Řešení ÚP Zdice vychází dále ze závěrů Doplňujících průzkumů a rozborů pro Územní plán Zdice (DHV CR, spol. s r.o., duben
2012).
Z územně analytických podkladů pro řešené území vyplývají následující problémy, které lze řešit nebo ovlivnit v rámci ÚPD.
a) evidované na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření
Omezit výstavbu v záplavových zónách.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje v záplavovém území výhradně plochy přestavby pro doplnění proluk ve stávající
struktuře zástavby. Plochy přestavby P12 a P16 navrhované ve střetu se záplavovým územím Q100 budou ochráněny
navrhovanými protipovodňovými opatřeními na Červeném potoce.
Hluková a emisní zátěž obcí způsobená hustou průjezdní dopravou
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na průjezdním úseku silnice II/605 zastavěným územím města Zdice, ulicemi Husova, Čs. armády a
Komenského je dle Celostátního sčítání dopravy 2010 identifikována intenzita celkové dopravy 4215 vozidel za den obousměrně,
přičemž podíl těžkých nákladních vozidel je 18 % (770 vozidel/den obousměrně). Intenzitu dopravy lze tedy s ohledem na její
průjezd obydleným územím města považovat za hraniční, nicméně zatím nezpůsobující zásadní problémy hygienické ani provozní.
Největším rizikem je nárůst těžké nákladní dopravy, jejíž podíl je možné již nyní považovat za vysoký a je způsoben zejména
polohou Průmyslové zóny Východ mezi dvěma MÚK na D5 (MÚK Králův Dvůr – Exit 22 a MÚK Bavoryně – Exit 28) dosažitelnými
v obou směrech pouze průjezdem zastavěným a obydleným územím města Zdice resp. Králova Dvora.
Intenzity dopravy na průjezdním úseku silnice II/605 centrální částí města Zdice zatím nedosahují takových hodnot, aby bylo
ekonomicky rentabilní realizovat přeložky tohoto průjezdního úseku. Vezmeme-li v úvahu, že přeložka by přenesla pouze současné
tranzitní vztahy na průjezdním úseku silnice II/605 (max. 50% současné intenzity, která činí 4.215 vozidel celkově/den) a pouze
marginální část současných vnitřních cest (které mají zdroj a cíl na území města Zdice), lze odhadovat, že účinnost obchvatu by byla
někde v řádu maximálně 2.500 vozidel / den obousměrně. Při takových intenzitách není realizace obchvatu ekonomicky rentabilní.
Nutno prověřit problematiku doplnění odkanalizování.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Koncepce technické infrastruktury navrhuje odkanalizování sídel Černín a Knížkovice a jejich napojení na
ČOV Zdice.
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Vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo území.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán může migraci v území ovlivnit pouze nepřímo a to vytvořením podmínek pro lokalizaci příslušné
infrastruktury a způsobů využití (například výroba, služby, školy, zdravotnická zařízení apod.), které migraci determinují.
Územní plán vytváří podmínky pro snížení podílu vyjíždějících ekonomicky aktivních obyvatel mimo území města Zdice vymezením
nových ploch pro možný rozvoj výroby a skladování a dalších podnikatelských aktivit, včetně například výrobních a nevýrobních
služeb a občanského vybavení. V případě využití disponibilních rozvojových ploch pro ekonomické aktivity na území města lze
předpokládat výrazné zvýšení nabídky nových pracovních příležitostí na území města a tedy zaměstnání také většího podílu
obyvatel města bez nároků na vyjíždění za prací mimo území města Zdice.
Při tvorbě územního plánu využít rozbor trvale udržitelného rozvoje území z ÚAP korigovaný poznatky a názory obce:
Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí:
Silné stránky
 přítomnost starého důlního díla
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán nevymezuje žádné rozvojové plochy ani jiné záměry ve střetu se dvěma starými důlními díly
identifikovanými na území města Zdice (v rámci stabilizovaného výrobního areálu V Hroudě).
 území se nachází v rozmezí příznivého ročního úhrnu srážek
Příslušnou silnou stránku nemůže řešení ÚP nijak ovlivnit.
 dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje, důsledně chrání a dále rozvíjí všechny klíčové prvky pilíře životného prostředí na
území města Zdice, zejména pak všechny plochy lesa a přírodní zeleně s vysokou ekologickou stabilitou a dále vodní toky a jejich
údolní nivy. Územní plán tak vytváří předpoklady pro pokračování trendu zlepšování životního prostředí.
 využití systému třídění odpadu, recyklace a kompostování
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje stávající systém nakládání s odpady na území města Zdice jako vyhovující a
nenavrhuje žádné jeho koncepční úpravy.
 na území se nachází CHKO, MAB
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán chrání území CHKO a biosférické rezervace Křivoklátsko jako vůbec nejvýznamnější přírodní
hodnotu území města Zdice. Územní plán důsledně stabilizuje všechny stávající plochy lesa na území CHKO Křivoklátsko a
navrhuje jejich další rozvoj.
 vyvážený podíl lesů a zemědělské půdy
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Všechny plochy lesů na území města Zdice jsou v ÚP respektovány a vymezeny jako stabilizované plochy
lesní (NL). Řešení ÚP neklade žádné nároky na zábory PUPFL.
Územní plán stabilizuje maximální možný podíl zemědělské půdy. S ohledem na nutnost zvýšení retenční schopnosti území a
eliminace rizika eroze půdy ovšem navrhuje na části výměry orné půdy nové plochy zalesnění nebo přírodní plochy, zejména pak za
účelem vytvoření funkčního ÚSES.
Příznivý podíl lesů a zemědělské půdy je i přes navrhovaný zábor části zemědělské půdy pro nové zalesnění a přírodní zeleň
v územním plánu zachován.
 vysoký podíl orné půdy ze zemědělské půdy
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán ve svém řešení hledá vyvážený vztah mezi vysokým podílem orné půdy jako významným
ekonomickým faktorem a zároveň vysokým stupněm zornění území města jako rizika vniku nepříznivých hydrologických a
hydrogeologických jevů, zejména pak eroze půdy s negativními důsledky v riziku lokálních záplav a splachy půdy do zastavěného
území sídel.
Územní plán stabilizuje maximální možný podíl výměry orné půdy, s ohledem na nutnost zvýšení retenční schopnosti území a
eliminace rizika eroze půdy ovšem navrhuje na části výměry orné půdy nové plochy zalesnění nebo přírodní plochy, zejména pak za
účelem vytvoření funkčního ÚSES.
 relativně dobrý zdravotní stav lesů
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Všechny plochy lesů na území města Zdice jsou v ÚP respektovány a vymezeny jako stabilizované plochy
lesní (NL). Řešení ÚP neklade žádné nároky na zábory PUPFL.
 dobrá silniční napojení
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje současnou strategickou polohu města Zdice na silniční a dálniční síti a chrání ji jako
jednu z nejvýznamnějších civilizačních hodnot území města. Řešení územního plánu využívá optimální dopravního napojení území
pro rozvoj ekonomických aktivit, zejména pak výroby a skladování a dalších podnikatelských aktivit na území města.
 železniční spojení
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje současné vedení železničních tratí č. 170 a 200 a chrání je jako jednu
z nejvýznamnějších civilizačních hodnot území města. Řešení územního plánu přispívá návrhem nových záchytných parkovišť pro
automobily i jízdní kola ke zlepšení podmínek integrace železniční dopravy s dopravou automobilovou a cyklistickou a tím ke zvýšení
atraktivity železniční dopravy a k vyšší míře využití potenciálu kvalitního železničního spojení města Zdice s okolními centry osídlení.
 vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje stávající systém zásobování území města Zdice pitnou vodou a odkanalizování
území. Územní plán navrhuje odkanalizování částí města Černín a Zdice. Nové rozvojové plochy pro zástavbu vymezuje územní
plán přednostně v dosahu stávajících systému vodovodu a kanalizace.
 značný počet turistických stezek
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje vedení všech stávajících značených turistických tras přes území města Zdice a
navrhuje optimalizaci průchodu modré turistické trasy územím v souvislosti s návrhem nové cyklostezky resp. stezky pro chodce a
cyklisty po levém břehu Červeného potoka.
 dobrá poloha a dopravní spojení směr Praha
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Strategická a atraktivní poloha města Zdice a kvalita dopravního napojení města na vyšší centra osídlení,
zejména pak na hl. m. Prahu, je v rámci územního plánu akcentován zejména rozsahem ploch pro možný rozvoj výroby a skladování
a dalších podnikatelských aktivit (rozvoj Průmyslové zóny Východ, nová Průmyslová zóna Západ, rozvoj ploch výroby a skladování
jižně železniční stanice Zdice) a také navrhovaným rozsahem rozvojových ploch pro bydlení.
 kvalitní obytné území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje všechna současná obytná území na území města a navrhuje ve vazbě na ně jejich
další rozvoj. S cílem zachování a dalšího zlepšování kvality obytných území navrhuje územní plán spojitý systém veřejných
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prostranství propojující obytná území mezi sebou navzájem, s centrální částí města s koncentrací obslužných aktivit a zejména
propojující obytná území s navazující volnou krajinou využívanou obyvateli města ke každodenní rekreaci.
 výborné podmínky pro rozličné druhy turistiky
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro lepší integraci území města Zdice do sítě turistických a cykloturistických
tras v širším regionu. Územní plán navrhuje optimalizaci vedení značených turistických a cykloturistických tras resp. vedení tras
nových, především pak s cílem oddělení turistů od automobilové dopravy při průchodu dopravně intenzivně zatíženým území.
Územní plán navrhuje pro tento účel nové cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty vedené po březích Stroupínského a
Červeného potoka a podél Litavky.
 cenné přírodní a krajinné podmínky
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán chrání důsledně a dále rozvíjí cenné přírodní a krajinné zázemí města, zejména pak masivy
lesů CHKO Křivoklátsko i další lesní porosty např. na vrchu Knihov. Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení intenzity využití
cenného přírodní a krajinné zázemí města pro každodenní rekreaci obyvatel města, zejména pak návrhem na zlepšení prostupnosti
krajiny a pro zlepšení dostupnosti volné krajiny ze zastavěného území.
 výhodná poloha a dostupnost regionu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Strategická a výhodná poloha města Zdice je v rámci územního plánu akcentována zejména rozsahem
navrhovaných ploch pro možný rozvoj výroby a skladování a dalších podnikatelských aktivit (rozvoj Průmyslové zóny Východ, nová
Průmyslová zóna Západ, rozvoj ploch výroby a skladování jižně železniční stanice Zdice) a také navrhovaným rozsahem
rozvojových ploch pro bydlení.
 vyvážený ekonomický růst
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří stabilizací všech stávajících a návrhem nových ploch pro ekonomické aktivity podmínky
pro vyvážený ekonomický růst také do budoucna.
Příležitosti
 možná rekultivace starého důlního díla
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Případná rekultivace starých důlních děl na území města Zdice nepředstavuje faktor ovlivňující rozvoj území
města Zdice.
 zavedení preventivních protipovodňových opatření
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří vymezením ÚSES a vymezením dalších ploch zalesnění a ploch přírodních nad rámec
ploch ÚSES podmínky pro zvýšení retenční kapacity krajiny a tedy podmínky pro prevenci před povodněmi. Územní plán dále
navrhuje stacionární protipovodňová opatření (formou zemních valů nebo protipovodňových stěn) na Červeném potoce.
 revitalizace toků a vodních ekosystémů; obnova a ochrana přirozeného vodního režimu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. V souladu s Plánem oblasti povodí Berounky nenavrhuje územní plán žádná konkrétní opatření pro
revitalizaci vodních toků. S cílem ochrany a obnovy přirozeného vodního režimu v území navrhuje územní plán ucelený ÚSES na
všech úrovních, plochy zalesnění a plochy přírodní nad rámec ploch ÚSES. Pro vodní režim v území mají zejména navrhované
plochy přírodní v rámci ÚSES vedených podél vodních toků (plochy změn v krajině K43, K44 a K45).
 budování silničního obchvatu, regulace automobilové dopravy
Plnění v rámci ÚP Zdice:
S ohledem na stávající intenzity dopravy na průjezdním úseku silnice II/605 centrální částí města Zdice (a to i přes předpokládaný
nárůst intenzity automobilové dopravy v návrhovém období územního plánu) není budování obchvatu města Zdice na silnici II/605

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

73

Územní plán Zdice - Odůvodnění
v tuto chvíli dostatečně ekonomicky rentabilní a odůvodnitelné, předpokládaná účinnost obchvatu není adekvátní vynaloženým
investičním prostředkům.
 podpora hromadné dopravy
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení atraktivity a zlepšení operability veřejné hromadné dopravy na
území města Zdice. Územní plán navrhuje doplnění sítě zastávek veřejné autobusové dopravy s ohledem na navrhovaný plošný
rozvoj území města a vybavení autobusového terminálu a železniční stanice záchytnými parkovišti a zařízeními typu kiss & ride pro
parkování osobních automobilů a zařízeními typu bike & ride pro parkování jízdních kol.
 uplatnění existujících systémů moderního odpadového hospodářství
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje stávající systém nakládání s odpady na území města Zdice jako vyhovující a
nenavrhuje žádné jeho koncepční úpravy.
 využívání ušlechtilých paliv, alternativních a obnovitelných zdrojů energií, bezodpadových technologií a biologicky
odbouratelných látek
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Z uvedených příležitostí může územní plán ovlivnit pouze podmínky pro možné využívání alternativních a
obnovitelných zdrojů energie. ÚP na území města Zdice stabilizuje stávající 2 fotovoltaické elektrárny. S ohledem na zvýšené nároky
na ochranu krajinného rázu připouští územní plán umisťování solárních panelů v rámci objektů pro výrobu nebo skladování.
 environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se územního plánu.
 využití Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří ve svém řešení, zejména pak v řešení koncepce krajiny, podmínky pro naplňování cílů
ochrany přírody a krajiny stanovené v rámci Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český
svaz ochránců přírody Vlašim, 2006).
 podpora zemědělství
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro tradiční využití území města Zdice pro zemědělství. Územní plán
stabilizuje pro zemědělské účely nezastavitelný pás krajiny severně od sídla Zdice mezi zastavěným územím sídla Zdice a masivem
lesů CHKO Křivoklátsko a dále pás krajiny okolo údolní nivy Litavky v jižní části území města.
 podpora lesního hospodářství
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán nemá nástroje na přímé ovlivnění hospodaření v lesích. Lesní hospodářství podporuje územní
plán stabilizací všech stávajících ploch lesa na území města, eliminací jakýchkoli potřeb záborů PUPFL a návrhem nových ploch
zalesnění.
 využití dotačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se územního plánu. Územní plán nemá nástroje na ovlivnění využití dotačních titulů EU.
 rozvoj integrovaných dopravních systémů
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice, jako součásti oblasti Berounska, je integrovaný dopravní systém již zaveden. Na
území města Zdice operují v autobusové dopravě linky zařazené do systému Středočeské integrované dopravy (SID). Územní plán
nedisponuje prostředky, jak ovlivnit organizaci hromadné dopravy a rozvoj integrovaných dopravních systémů, to je úkolem
krajských a obecních samospráv a organizací působících ve veřejné hromadné dopravě (dopravci, dopravní a přepravní společnosti,
vlastníci dopravní infrastruktury). Územní plán návrhem rozvoje příslušné infrastruktury pro veřejnou hromadnou dopravu osob
vytváří podmínky pro zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro obyvatele a pro úspěšné fungování systému integrované dopravy (viz
níže).
 vybudování obchvatu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
S ohledem na stávající intenzity dopravy na průjezdním úseku silnice II/605 centrální částí města Zdice (a to i přes předpokládaný
nárůst intenzity automobilové dopravy v návrhovém období územního plánu) není budování obchvatu města Zdice na silnici II/605
v tuto chvíli dostatečně ekonomicky rentabilní a odůvodnitelné, předpokládaná účinnost obchvatu není adekvátní vynaloženým
investičním prostředkům.
 stabilně rostoucí počet obyvatel
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Dle Demografické prognózy Středočeského kraje pro město Zdice, bez zohlednění migrace, lze v návrhovém
období územního plánu přepokládat po oscilaci počtu obyvatel v roce 2018 trvalý pokles počtu obyvatel přirozenou měnou pod 4.000
obyvatel (k 1.1.2013: 4.090 obyvatel). Předpokladem udržení trendu alespoň mírného růstu počtu obyvatel je tedy saturace poklesu
počtu obyvatel přirozenou měnou prostřednictvím pozitivní migrace. Základem iniciace pozitivního salda migrace je vytvoření
podmínek pro bydlení na území města. Proto územní plán stabilizuje všechna obytná území na území města Zdice a vymezuje nové
rozvojové plochy pro bydlení jak v bytových domech, tak pro bydlení individuální v rodinných domech.
 využití dotačních programů EU na rekonstrukce domů a zlepšení infrastruktury
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se územního plánu. Územní plán nemá nástroje na ovlivnění využití dotačních programů EU.
 další citlivý rozvoj zázemí pro turistiku
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán umožňuje v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umístění
základní i doprovodné infrastruktury pro turistiku, zejména pak kapacitních ubytovacích zařízení, zařízení pro stravování a služby pro
turisty, obchody, půjčovny, informační centra, muzea, galerie apod. v plochách smíšených obytných, zvláště pak v plochách
smíšených obytných v centru města. Pro možný rozvoj sportovních zařízení využitelných pro cestovní ruch vymezuje územní plán
plochy tělovýchovných a sportovních zařízení.
 podpora rozvoje cestovního ruchu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán umožňuje v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umístění
základní i doprovodné infrastruktury pro turistiku, zejména pak kapacitních ubytovacích zařízení, zařízení pro stravování a služby pro
turisty, obchody, půjčovny, informační centra, muzea, galerie apod. v plochách smíšených obytných, zvláště pak v plochách
smíšených obytných v centru města. Pro možný rozvoj sportovních zařízení využitelných pro cestovní ruch vymezuje územní plán
plochy tělovýchovných a sportovních zařízení.
Územní plán vymezuje s cílem zlepšení podmínek pro cyklistiku a pěší turistiku na území města nové cyklostezky resp. stezky pro
chodce a cyklisty vedené po březích Stroupínského a Červeného potoka a Litavky.
 vznik nových pracovních míst ve službách a v malých a středních podnicích
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří vymezením nových ploch pro rozvoj výroby a skladování a dalších podnikatelských
aktivit podmínky pro vznik nových pracovních míst ve službách a v malých a středních podnicích.
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 využití prostředků z rozvojových programů
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se územního plánu. Územní plán nemá nástroje na ovlivnění využití prostředků z rozvojových programů.
Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb:
Slabé stránky
 v minulosti zatížení určitých částí území těžbou
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán lokalizuje většinu rozvojových ploch pro zástavbu mimo identifikovaná poddolovaná území a
zároveň území s rizikem sesuvů, která jsou pozůstatkem těžby na území města Zdice v minulosti.
 omezení výstavby v záplavových zónách
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje v záplavovém území pro zástavbu výhradně plochy pro doplnění zástavby
v prolukách v rámci zastavěného území. Podmínkou realizace v největších rozvojových plochách v rámci záplavového území,
v plochách P12 a P16, je realizace protipovodňových opatření navrhovaných v koridoru X2.
 nízká kvalita podzemních a povrchových vod
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. S cílem zvýšení kvality podzemních a povrchových vod na území měst Zdice navrhuje územní plán
odkanalizování sídel Černín a Knížkovice do ČOV Zdice.
 nepostačující přirozená retenční schopnost území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje všechny stávající plochy lesa a významné stávající plochy přírodní zeleně na území
města Zdice, jako základ soustavy ploch s vysokou ekologickou stabilitou a vysokou absorpční schopností dešťové vody. Územní
plán vymezuje pro účely zvýšení retenční schopnosti krajiny spojitý ÚSES a další plochy zalesnění a plochy přírodní nad rámec
ploch ÚSES.
 vysoká hluková a emisní zátěž způsobená hustou průjezdní dopravou
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Nejvýznamnějším zdrojem hluku a emisní zátěže na území města Zdice je dálnice D5. Její poloha je
dlouhodobě stabilizovaná a územní plán nemá možnost vedení dálnice ani intenzitu automobilové dopravy na ní jakkoli ovlivnit.
Dalším, o poznání méně závažným zdrojem hlukové a emisní zátěže obydlených území města Zdice, je průjezdní úsek silnice II/605
ulicí Husova, Čs. armády a Komenského. Intenzity dopravy zde dosahují podle poslední Celostátního sčítání dopravy hodnoty 4215
vozidel za den obousměrně, přičemž podíl těžkých nákladních vozidel je 18 % (770 vozidel/den obousměrně). Intenzitu dopravy lze
tedy s ohledem na její průjezd obydleným územím města považovat za hraniční, nicméně zatím nezpůsobující zásadní problémy
hygienické ani provozní. Největším rizikem je nárůst těžké nákladní dopravy, jejíž podíl je možné již nyní považovat za vysoký a je
způsoben zejména polohou Průmyslové zóny Východ mezi dvěma MÚK na D5 (MÚK Králův Dvůr – Exit 22 a MÚK Bavoryně – Exit
28) dosažitelnými v obou směrech pouze průjezdem zastavěným a obydleným územím města Zdice resp. Králova Dvora. Řešením
uvedeného problému je přeložka průjezdního úseku silnice II/605 mimo zastavěné území města Zdice. S ohledem na stávající
intenzity dopravy na průjezdním úseku silnice II/605 centrální částí města Zdice (a to i přes předpokládaný nárůst intenzity
automobilové dopravy v návrhovém období územního plánu) není budování obchvatu města Zdice na silnici II/605 v tuto chvíli
dostatečně ekonomicky rentabilní a odůvodnitelné, předpokládaná účinnost obchvatu není adekvátní vynaloženým investičním
prostředkům.
 staré ekologické zátěže v území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Sanace starých ekologických zátěží na území města Zdice je mimo rámec řešení ÚP.
 koncepce ochrany přírody a krajiny
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP navrhuje ucelenou a komplexní koncepci uspořádání krajiny a navrhuje konkrétní opatření pro ochranu
všech přírodních a krajinných hodnot identifikovaných na území města Zdice.
 úbytek přírodního prostředí
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP důsledně chrání všechny významné plochy přírodního charakteru na území města, především pak
všechny plochy lesa a všechny významné plochy přírodní zeleně a plochy vodní. S cílem omezení trendu úbytku přírodního
prostředí vymezuje územní plán nové plochy zalesnění a nové plochy přírodní.
 podmínky pro zemědělství nejsou optimální
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro tradiční využití území města Zdice pro zemědělství. Územní plán
stabilizuje pro zemědělské účely nezastavitelný pás krajiny severně od sídla Zdice mezi zastavěným územím sídla Zdice a masivem
lesů CHKO Křivoklátsko a dále pás krajiny okolo údolní nivy Litavky v jižní části území města.
 nadměrné zatížení silniční sítě
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje zlepšení prostupnosti území města pro chodce a cyklisty, čímž alespoň částečně
může přispět k preferenci pěší a cyklistické dopravy před užitím osobního automobilu.
Územní plán dále vytváří podmínky pro to, aby rozvoj území, který přirozeně vyvolává indukci nové automobilové dopravy,
nezpůsoboval zásadní zvýšení intenzit dopravy na silniční síti v průjezdních úsecích zastavěným, zvláště pak obydleným územím.
Například novou Průmyslovou zónu Západ lokalizuje územní plán v bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně – Exit 28 na dálnici D5,
bez nutnosti průjezdu dopravy z průmyslové zóny na dálnici D5 mimo obydlení území.
 špatný stav silniční sítě
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje odstranění některých lokálních závad na silniční síti. S cílem zvýšení bezpečnosti
silničního provozu navrhuje územní plán úpravu tvarového a technického řešení křižovatky silnic II/236 a III/2362 v části města
Černín pro úpravu tvarového a technického řešení křižovatky peáže silnic II/605 a II/118 Zdice - Levín s místní obslužnou
komunikací propojující peáž silnic II/605 a II/118 se silnicí II/236 Zdice - Černín. Územní plán vymezuje dále koridor X3 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.
 vyšší počet stárnoucích obyvatel
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří vymezením nových ploch pro bydlení podmínky pro širokou nabídku možnosti nové
bytové výstavby v různých polohách města a tedy v různých standardech bydlení a tím pro možný nárůst celkového počtu obyvatel
města a zvýšení podílu mladých lidí, zejména pak mladých rodin s dětmi a obyvatel v produktivním věku.
 vyšší úbytek přirozeného přírůstku obyvatel
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Dle Demografické prognózy Středočeského kraje pro město Zdice, bez zohlednění migrace, lze v návrhovém
období územního plánu přepokládat po oscilaci počtu obyvatel v roce 2018 trvalý pokles počtu obyvatel přirozenou měnou pod 4.000
obyvatel (k 1.1.2013: 4.090 obyvatel). Předpokladem udržení trendu alespoň mírného růstu počtu obyvatel je tedy saturace poklesu
počtu obyvatel přirozenou měnou prostřednictvím pozitivní migrace. Základem iniciace pozitivního salda migrace je vytvoření
podmínek pro bydlení na území města. Proto územní plán stabilizuje všechna obytná území na území města Zdice a vymezuje nové
rozvojové plochy pro bydlení jak v bytových domech, tak pro bydlení individuální v rodinných domech.
 nízký podíl výstavby bytů mimo rodinné domy
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří jen v nově vymezovaných plochách změn (tedy bez započtení možnosti výstavby
nových bytů také ve stabilizovaných plochách) podmínky pro výstavbu cca 864 nových bytových jednotek, z čehož je předpoklad cca
570 nových bytových jednotek v bytových domech. Územní plán tak vytváří všechny podmínky pro možné zvýšení podílu bytů
v bytových domech na území města ze současných pouhých 6 % alespoň na 8-10 % (současný průměr ORP Beroun).
 nevhodnost území pro masivní zimní rekreaci
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní města nedisponuje klimatickými ani topografickými podmínkami vhodnými pro masivní zimní
rekreaci. Proto územní plán nenavrhuje žádné záměry pro tento účel.
 nedostatek investičních zdrojů a základního kapitálu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se územního plánu. Územní plán nemá nástroje na ovlivnění výše investičních zdrojů a základního kapitálu.
 rostoucí riziko nezaměstnanosti některých skupin obyvatelstva
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří vymezením rozvojových ploch výroby a skladování a vymezením rozvojových ploch
smíšených obytných podmínky pro možný vznik nových pracovních příležitostí v širokém spektru ekonomických aktivit, od aktivit
produkčních (výroba, výrobní služby) po aktivity v oblasti služeb a dalších ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou.
Hrozby:
 nekoncepční, případně nedostatečná rekultivace těžebních ploch
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Na území města Zdice se nenacházejí plochy nerekultivované po předchozí těžbě.
 nebezpečí výskytu záplav
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje v záplavovém území pro zástavbu výhradně plochy pro doplnění zástavby
v prolukách v rámci zastavěného území. Podmínkou realizace v největších rozvojových plochách v rámci záplavového území,
v plochách P12 a P16, je realizace protipovodňových opatření navrhovaných v koridoru X2.
 nová zástavba bez ohledu na záplavové území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje v záplavovém území pro zástavbu výhradně plochy pro doplnění zástavby
v prolukách v rámci zastavěného území. Podmínkou realizace v největších rozvojových plochách v rámci záplavového území,
v plochách P12 a P16, je realizace protipovodňových opatření navrhovaných v koridoru X2.
 rostoucí hustota silniční dopravy
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje zlepšení prostupnosti území města pro chodce a cyklisty, čímž alespoň částečně
může přispět k preferenci pěší a cyklistické dopravy před užitím osobního automobilu.
Územní plán dále vytváří podmínky pro to, aby rozvoj území, který přirozeně vyvolává indukci nové automobilové dopravy,
nezpůsoboval zásadní zvýšení intenzit dopravy na silniční síti v průjezdních úsecích zastavěným, zvláště pak obydleným územím.
Například novou Průmyslovou zónu Západ lokalizuje územní plán v bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně – Exit 28 na dálnici D5,
bez nutnosti průjezdu dopravy z průmyslové zóny na dálnici D5 mimo obydlení území.
 návrat k méně ekologickému způsobu vytápění
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Převážná část území města Zdice je plynofikována. Územní plán navrhuje nově plynofikaci částí obce
Černín a Knížkovice a Průmyslové zóny Západ, čímž vytváří optimální podmínky pro využívání plynu k vytápění a tedy k eliminaci
využití méně ekologických způsobů vytápění.
 neexistující řešení starých ekologických zátěží
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Řešení sanace starých ekologických zátěží je v případě území města Zdice mimo podrobnost řešení územního plánu.
 nízká motivace obyvatel ke zvyšování kvality životního prostředí svého okolí
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se územního plánu. Úkolem územního plánu není motivace obyvatel ke zvyšování kvality životního prostředí.
 snižování druhové rozmanitosti v krajině
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně chrání a stabilizuje všechny významné plochy s vysokou ekologickou stabilitou na
území města, zejména pak plochy lesa a plochy přírodní nebo přírodě blízké. Územní plán navrhuje plochy pro nové zalesnění a pro
rozvoj ploch přírodních, čímž vytváří podmínky pro maximální možné zachování druhové rozmanitosti v krajině.
 střety záměrů výstavby s regulativy ochrany přírody
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán se snaží snižovat množství střetů s regulativy ochrany přírody na minimum. Územní plán
navrhuje intenzivní rozvoj přednostně ve vazbě na jádrové sídlo Zdice a na dopravní koridor dálnice D5 a železniční tratě, tedy mimo
území limitované zájmy ochrany přírody a krajiny.
 pokračující zábor půdy na výstavbu a těžbu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Území města Zdice disponuje jen velmi omezenými plošnými kapacitami pro rozvoj uvnitř zastavěného
území. Kromě tzv. „území se zvláštním statutem“ (plocha přestavby P12) a několika málo plošně nevelkých proluk ve stávající
zástavbě (např. plocha přestavby P16), je v případě města Zdice nevyhnutelné realizovat rozvoj území města mimo zastavěné
území, tedy v území s nároky na zábor půdy. Územní plán navrhuje plošný rozvoj území přednostně na ZPF III. a nižší třídy ochrany.
Na půdách I. nebo II. třídy ochrany vymezuje územní plán téměř výhradně plochy přestaveb určené k intenzifikaci využití
zastavěného území a pro doplnění proluk ve stávající zástavbě (plochy přestavby), výjimečně pak několik ploch pro rozvoj zeleně
nebo bydlení v blízkosti údolní nivy Litavky (jedná se vesměs o plochy převzaté z platného územního plánu, u nichž byl
předpokládaný zábor ZPF již jednou projednán a schválen).
Územní plán nevymezuje žádné záměry s nároky na předpokládaný zábor pozemků lesa.
Územní plán nevymezuje žádné plochy pro těžbu.
 omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán může využití hromadné autobusové a vlakové dopravy ovlivnit pouze nepřímo, a sice
vytvořením optimálních územních podmínek pro rozvoj příslušné dopravní infrastruktury. Územní plán přispívá potenciálnímu
zvýšení atraktivity hromadné autobusové dopravy návrhem nových zastávek autobusu s cílem zlepšení dostupnosti autobusové
dopravy z obytných částí města. Potenciálnímu zvýšení atraktivity hromadné vlakové dopravy přispívá územní plán návrhem nového
záchytného parkoviště typu P+R a návrhem umístění zařízení pro parkování jízdních kol u železniční stanice Zdice.
 omezení podpory z fondů EU v dalším období (po roce 2013)
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se územního plánu. Územní plán nemá nástroje na ovlivnění podpory z fondů EU.
 omezení rozvojových aktivit v chráněných územích
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Omezení aktivit v CHKO Křivoklátsko není v případě města Zdice zásadním limitem rozvoje území obce.
Území města Zdice disponuje dostatečným množstvím potenciálních rozvojových území mimo vlastní území CHKO. Územní plán
koncentruje převažující podíl rozvojových aktivit do centrálního jádra Zdice a do koridoru dálnice D5 a železničního koridoru. V rámci
CHKO Křivoklátsko je navrhován pouze extenzivní rozvoj ve vazbě na stávající zastavěná území obytných sídel Černín a
Knížkovice.
 odliv obyvatel do jiných obcí
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Jedním z účinných nástrojů pro ovlivnění migrace obyvatel v regionu je vytvoření odpovídající nabídky
nových bytů resp. nové bytové výstavby. Územní plán nejenže stabilizuje všechna stávající obytná území na území města, ale
navrhuje dostatečné množství rozvojových ploch pro novou bytovou výstavbu. Plochy bydlení a plochy smíšené obytné, vymezené
nově v územním plánu, umožňují umístění až 864 nových bytových jednotek v širokém spektru typů a standardů bydlení, od
individuálního bydlení v rodinných domech, po hromadné bydlení v bytových domech.
 blížící se konec intervalu pro uplatnění dotací z EU
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se územního plánu. Periodicita uplatnění dotací z EU nemá žádný vliv na obsah a řešení územního plánu.
 stagnace nabídky turistických aktivit
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro výrazné zlepšení základní infrastruktury turistického ruchu na území
města Zdice. Územní plán zejména navrhuje vedení nových cyklostezek resp. stezek pro chodce a cyklisty podél břehů
Stroupínského a Červeného potoka a Litavky.
 nedostatečná propagace region
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se územního plánu. Úkolem územního plánu není propagace regionu.
 snižování ekonomické síly obyvatel
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se územního plánu. Územní plán nemá nástroje na ovlivnění ekonomické síly obyvatel.
 odliv kvalifikované pracovní síly
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro snížení odlivu kvalifikované pracovní síly mimo území města Zdice
vymezením nových ploch pro možný rozvoj výroby a skladování a dalších podnikatelských aktivit, včetně například výrobních a
nevýrobních služeb a občanského vybavení. V případě využití disponibilních rozvojových ploch pro ekonomické aktivity na území
města lze předpokládat výrazné zvýšení nabídky nových pracovních příležitostí na území města a tedy zaměstnání také většího
podílu kvalifikované pracovní síly bez nároků na vyjíždění za prací mimo území města Zdice.
 dojezd ekonomicky aktivních obyvatel mimo území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán může migraci v území ovlivnit pouze nepřímo a to vytvořením podmínek pro lokalizaci příslušné
infrastruktury a způsobů využití (například výroba, služby, školy, zdravotnická zařízení apod.), které migraci determinují.
Územní plán vytváří podmínky pro snížení podílu vyjíždějících ekonomicky aktivních obyvatel mimo území města Zdice vymezením
nových ploch pro možný rozvoj výroby a skladování a dalších podnikatelských aktivit, včetně například výrobních a nevýrobních
služeb a občanského vybavení. V případě využití disponibilních rozvojových ploch pro ekonomické aktivity na území města lze
předpokládat výrazné zvýšení nabídky nových pracovních příležitostí na území města a tedy zaměstnání také většího podílu
obyvatel města bez nároků na vyjíždění za prací mimo území města Zdice.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
Střety zájmů a problémů z ÚAP a z provedených průzkumů a rozborů, včetně návrhu způsobu jejich řešení:
Problémy
- výrazně rezidenční charakter sídla

Způsob řešení v ÚP
- vytvořit podmínky pro rozvoj jiných funkcí na území města, vymezit plochy
zejména pro občanskou vybavenost a podnikání

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro možné umisťování staveb a zařízení občanského vybavení přednostně
v plochách smíšených obytných v centru města (SC) a v plochách smíšených obytných městských (SM). Samostatné plochy
občanského vybavení vymezuje územní plán pro stabilizaci a rozvoj pro fungování města zásadních areálů veřejného občanského
vybavení (základní školy, dům s pečovatelskou službou, městský úřad, kostel apod.) a dále tělovýchovy a sportu. Územní plán
navrhuje explicitně pro rozvoj občanského vybavení zejména plochy tělovýchovy a sportu, například pro rozvoj stávajícího areálu
městského koupaliště.
Územní plán vytváří vymezením stabilizovaných i nových rozvojových ploch pro výrobu a skladování a ploch smíšených obytných
podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit na území města.
Problémy
- nevyužitý rekreační potenciál

Způsob řešení v ÚP
- vytvořit podmínky pro rozvoj rekreačních zařízení, služeb a dalších zařízení
zvyšujících rekreační a turistické využívání území

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje intenzifikaci rekreačního využití lesoparku na vrchu Knihov, navrhuje zlepšení jeho
dostupnosti z centrální části města Zdice novou pěší lávkou a navrhuje plošné rozšíření lesoparku. Územní plán dále vymezením
spojitého systému veřejných prostranství navrhuje zlepšení přístupnosti volné krajiny ze zastavěného území města, čímž zvyšuje
potenciál rekreačního využití krajiny, zejména pak území CHKO Křivoklátsko. Pro zlepšení podmínek každodenní rekreace obyvatel
města u vody navrhuje územní plán nové cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty podél Stroupínského a Červeného potoka a
Litavky, využitelné nejen pro chůzi, běž, či cyklistiku, ale také např. pro in-line. Návrh nových cyklostezek a návrh na optimalizaci
vedení značených cykloturistických a pěších turistických tras přes území města Zdice zvyšuje také atraktivitu území města Zdice pro
turistiku a zlepšení integrace města do širších regionálních sítí turistických tras.
Problémy
- omezení rozvoje sídel (CHKO, poddolované
území, vedení VVN, plynovod, záměr
obchvatu města, koridor VRT)

Způsob řešení v ÚP
- rozvoj města směřovat do poloh bez omezení vyplývajících z platných
právních předpisů

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán směřuje plošný rozvoj území města do poloh s minimem limitů využití.
Problémy
- prostorové rozdělení severní a jižní části
území dopravním koridorem

Způsob řešení v ÚP
- chránit stávající komunikační propojení mezi centrálním městem a jižní
částí, umožnit prostupnost území podél Červeného potoka s napojením na
přechod, podjezd dopravního koridoru
- umožnit vznik zařízení občanské vybavenosti místního významu pro pokrytí
každodenních potřeb obyvatel zejména v jižní části území

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Pro optimální, rychlý a bezpečný pohyb cyklistů přes zastavěné území města Zdice navrhuje územní plán
několik nových cyklostezek / stezek pro chodce a cyklisty segregovaných od automobilové dopravy, po kterých je po jejich realizaci
v územním plánu navrženo vedení navrhovaných značených cykloturistických tras (viz níže):


po levém břehu Červeného a Stroupínského potoka v úseku od silnice II/605 resp. II/118 po ulici Našich mučedníků



po levém břehu řeky Litavka mezi silnicí III/11545 dále na východní hranici řešeného území mezi Červeným potokem a
Litavkou pod dálnicí D5.

Umísťování zařízení občanského vybavení je možné v plochách občanského vybavení, v plochách bydlení nebo v plochách
smíšených obytných. V jižní části města pod železniční tratí jsou vymezeny stabilizované plochy občanského vybavení a bydlení.
Vzhledem k průmyslovému charakteru této části území a předpokladu dalšího rozvoje primárně pro výrobní aktivity není žádoucí zde
podporovat městské funkce, které je naopak vhodné podporovat a intenzifikovat v centru města severně od železniční trati.
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Problémy
- plochy nevyužívaných nebo nedostatečně
využívaných areálů (brownfields)

Způsob řešení v ÚP
- přehodnotit funkční využití nevyužívaných ploch a stanovit nové s ohledem
na možnosti a potenciál konkrétních lokalit

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice se v podstatě nenacházejí plochy brownfields, plošně nevelká nevyužívaná nebo
nedostatečně využívaná území jsou identifikována jen uvnitř některých, jinak plně funkčních, výrobních areálů jižně železniční
stanice Zdice nebo V Hroudě. Na územní plán tak nejsou kladeny nároky na návrh změn využití ploch brownfields.
Problémy
- tendence plošného rozšiřování výrobních
areálů v severní části obce nad koridorem
D5 a železniční tratí

Způsob řešení v ÚP
- rozvoj průmyslové výroby v těchto plochách podmínit zpracováním územní
studie a etapizací
- umožnit využití stávajících brownfields pro další rozvoj výroby a podnikání v
obci

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Rozhodování v plochách nově vymezované Průmyslové zóny Západ (plochy Z16, Z18, Z19) je podmíněno
pořízením územní studie. Pro plochu Průmyslové zóny Západ (plochy Z16, Z18, Z19) je stanoveno pořadí změn v území.
Stávající identifikované nedostatečně využívané plochy v areálech výroby jsou vymezeny jako integrální součást stabilizovaných
ploch výroby a skladování, tedy v souladu s převládajícím způsobem využití navazujících území, čímž je umožněno jejich využití pro
rozvoj podnikatelských aktivit.
Problémy
- prorůstání obytné zástavby směrem k obci
Chodouň

Způsob řešení v ÚP
- stanovení koncepce jednotlivých sídel a hranic jejich růstu (odůvodnitelné
vymezení zastavitelných ploch)

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Mezi sousední obcí Chodouň a nově se rozvíjejícím obytným územím „Za Litavou“ na území města Zdice je
již nyní utvořen v podstatě souvislý pás zástavby rodinných domů propojující území obou obcí. Zmiňovaný trend není opodstatněné
se snažit jakkoli zvrátit, územní plán tak rozvoj v této části města Zdice usměrňuje, stanovuje hranice růstu obytné zástavby a mezi
územím města Zdice a sousední obcí Chodouň vymezuje územní plán plochu územní rezervy k budoucímu prověření vhodnosti
definitivního propojení zastavěných území obou obcí s ohledem na reálné tempo naplňování rozvojových ploch a s ohledem na vývoj
poptávky po bytové výstavbě v této části města.
Problémy
- potřeba změny funkčního využití

Způsob řešení v ÚP
- vymezit funkční využití v souladu se současným a předpokládaným využitím
lokalit

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Způsob využití stabilizovaných ploch byl stanoven v souladu se současným využitím, stanovení způsobu
využití ploch změn vychází ze zásad koncepce rozvoje, charakteru navazujícího území a z případné existence limitů využití území
v jednotlivých plochách.
Problémy
- ohrožení stávající zástavby povodněmi

Způsob řešení v ÚP
- vytvořit podmínky pro snížení povodňového nebezpečí, nové rozvojové
plochy vymezovat mimo stanovená záplavová území

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje koridor X2 pro umístění protipovodňových opatření (protipovodňová hráz), v souladu
se zpracovanou projektovou dokumentací (DUR+DSP Protipovodňová ochrana Zdic – Červený potok, červen 2006).
Územní plán vymezuje v záplavovém území pro zástavbu výhradně plochy pro doplnění zástavby v prolukách v rámci zastavěného
území. Podmínkou realizace v největších rozvojových plochách v rámci záplavového území, v plochách P12 a P16, je realizace
protipovodňových opatření navrhovaných v koridoru X2.
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Problémy
- hluk z dopravy

Způsob řešení v ÚP
- vymezovat zastavitelné plochy bydlení mimo oblasti zasažené hlukem
z dopravy (v těsné blízkosti D5)

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stanovuje možnost umístění staveb se stanovenými hygienickými limity hladin hluku v
chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb v rámci ploch změn s rozdílným způsobem využití
zasažených hlukovým ukazatelem pro den-večer-noc pro silniční dopravu - izofonami hluku Ldvn = 70 dB nebo zasažených
hlukovým ukazatelem pro rušení spánku pro silniční dopravu - izofonami hluku Ln = 60 dB jako podmíněně přípustné za podmínky
prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb dle platných právních předpisů.

Další požadavky
Územní plán musí splňovat předpoklady pro všestranný a vyvážený rozvoj města, úměrný jeho velikosti a významu – umístění
města v rozvojové ose OS 1. Cílem je trvalé a intenzivní posilování významu města Zdice.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje rozvoj území města adekvátní jeho velikosti a významu. Míra navrhovaného rozvoje
města vychází primárně z predikce potřeby nových bytů, stanovené na základě předpokládaných demografických trendů vývoje
obyvatelstva při zohlednění faktoru migrace, odpadu bytů, trendu zvyšování kvality bydlení, faktoru nedostupnosti pozemků a
v neposlední řadě při zohlednění polohy města Zdice v rozvojové ose OS1, v rámci níž lze předpokládat zvýšené nároky na míru
rozvoje území.
Územní plán vytváří podmínky pro přiměřený rozvoj všech stávajících sídel na území města. Navrhovaný plošný rozvoj sídel
odpovídá primárně stanovené budoucí potřebě nových bytů na území města, pro jejichž realizaci musí územní plán v jeho
návrhovém období vytvořit územní podmínky, a stanovené potřebě ploch pro občanské vybavení a nové pracovní příležitosti,
vyplývající z předpokládaného možného nárůstu počtu obyvatel města v návrhovém období územního plánu (viz komplexní
zdůvodnění přijatého řešení).
Navrhovaný plošný rozvoj hlavního sídla Zdice mimo zastavěné území představuje pouze 17 % výměry v současné době
zastavěného území sídla. Rozvoj sídla Zdice nad rámec zastavěného území je navržen s cílem dokončení urbanistické struktury
sídla zejména na jeho západním okraji (obytná lokalita Na Samohelce – plochy Z32a, Z32b, a Z27) a na jeho severním okraji
(obytná lokalita Zdice–Sever - plochy Z23a, Z23b, Z26a, Z26b, Z28, Z22a, Z22b, Z35 – Z39). Navrhovaný plošný rozvoj sídla
Černín mimo zastavěné území představuje pouze cca 35 % výměry v současné době zastavěného území sídla. Rozvoj sídla Černín
nad rámec zastavěného území je navržen s cílem dokončení urbanistické struktury sídla na jeho západním okraji (plochy Z5 a Z55)
a umožnění přiměřeného rozvoje obytné funkce sídla oboustranně podél silnice III/2362 dále na východ (plochy Z2a, Z2b, Z3a, Z3b).
Navrhovaný plošný rozvoj sídla Knížkovice nad rámec zastavěného území představuje pouze 20 % výměry v současné době
zastavěného území sídla. Rozvoj sídla Černín nad rámec zastavěného území je navržen s cílem umožnění přiměřeného rozvoje
obytné funkce sídla v návaznosti na již zahájený rozvoj sídla v jeho jižní části (plochy Z10a, Z10b, Z12a, Z12b, Z13). Plošný rozvoj
všech ostatních oddělených sídel na území města je navržen přiměřeně zejména s cílem doplnění oboustranného obestavění
komunikací, resp. doplnění proluk na okraji zastavěného území (území výroby a skladování jižně železniční stanice Zdice nebo
obytný soubor navazující na území sousední obce Chodouň).
Územní plán navrhuje urbanistické dotvoření a doplnění urbanistické struktury všech stávajících sídel s cílem zachování
kompaktnosti sídel.
Územní plán stabilizuje a vytváří podmínky pro další posilování významu města Zdice ve struktuře osídlení.
Územní plán by měl svými návrhy vytvořit podmínky pro další vyvážený rozvoj města, zohledněny budou všechny tři pilíře
nežitelného rozvoje území. Udržitelný rozvoj znamení především rovnováhu mezi třemi základními oblastmi života – ekonomikou,
sociálními aspekty a životním prostředím.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje vyvážený rozvoj území města, což ostatně dokládají také závěry Vyhodnocení vlivů
Návrhu ÚP Zdice na udržitelný rozvoj území.
Od nového územního plánu město očekává zejména vytvoření předpokladů pro stabilizaci a nárůst počtu obyvatel, proto je nutné
navrhnout vhodné lokality pro bydlení, občanskou vybavenost, ploch pro případný rozvoj ekonomických aktivit a dalších ploch
s rozdílným způsobem využití. V územním plánu bude řešena problematika uspořádání krajiny s možností využití jejího potenciálu
(rekreace, cestovní ruch, návaznost na cykloturistickou síť v regionu apod.
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Dle Demografické prognózy Středočeského kraje pro město Zdice, bez zohlednění migrace, lze v návrhovém
období územního plánu přepokládat po oscilaci počtu obyvatel v roce 2018 trvalý pokles počtu obyvatel přirozenou měnou pod 4.000
obyvatel (k 1.1.2013: 4.090 obyvatel). Předpokladem udržení trendu alespoň mírného růstu počtu obyvatel je tedy saturace poklesu
počtu obyvatel přirozenou měnou prostřednictvím pozitivní migrace. Základem iniciace pozitivního salda migrace je vytvoření
podmínek pro bydlení na území města. Proto územní plán stabilizuje všechna obytná území na území města Zdice a vymezuje nové
rozvojové plochy pro bydlení jak v bytových domech, tak pro bydlení individuální v rodinných domech.
Územní plán stabilizuje všechny stávající plochy bydlení na území města a vymezuje celkem 26,898 ha rozvojových ploch bydlení a
16,358 ha rozvojových ploch smíšených obytných a vytváří tak podmínky pro možný vznik cca 864 nových bytových jednotek.
Rozvoj bydlení navrhuje územní plán výhradně ve vazbě na stabilizovaná obytná území a koncentruje ho zejména do hlavního sídla
Zdice, sekundárně pak do částí města Černín a Knížkovice a do obytného souboru navazujícího na území sousední obce Chodouň.
Územní plán vytváří podmínky pro možný další rozvoj občanského vybavení zejména vymezením stabilizovaných i návrhových ploch
smíšených obytných v jádru města Zdice a ve vazně na něj.
Pro možný další rozvoj ekonomických aktivit na území města stabilizuje územní plán na území města Zdice všechny stávající plochy
smíšené obytné a významné plochy výroby a skladování a navrhuje jejich další plošný rozvoj. Územní plán navrhuje plošně
významný rozvoj centrální části města na tzv. „území se zvláštním statutem“ a dále novu Průmyslovou zónu Západ (plochy Z15, Z18
a Z19), kterou vymezuje přímo ve vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5. Územní plán navrhuje i další rozvoj ploch smíšených
obytných a ploch výroby a skladování, zejména v rámci Průmyslové zóny Východ a jižně od železniční stanice.
Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení potenciálu využití území pro rekreaci obyvatel města o pro cestovní ruch zejména
návrhem rozvoje plch rekreačně využívaných lesů na vrchu Knihov, za městským hřbitovem, Na Samohelce a ve vazbě na
Křivoklátské lesy a dále návrhem optimalizace sítě značených turistických a cykloturistických tras na území města a návrhem nových
cyklostezek resp. stezek pro chodce a cyklisty podél vodních toků Stroupínského a Červeného potoka a podél Litavky.
Koncepci krajiny je v územním plánu věnována stejná pozornost jako urbanistické koncepci v zastavěném území města. Krajina je
řešena jako soustava ploch zemědělské půdy, lesa, krajinné zeleně a vodních ploch, je zpřesněno a doplněno vymezení prvků
ÚSES tak, aby byla zajištěna optimální prostupnost krajiny. K tomu přispívá i struktura místních a účelových komunikací v krajině,
vymezených jako veřejná prostranství. ÚP vytváří podmínky pro rekreační využívání krajiny vymezením specifických ploch –
zejména rekreačních lesoparků, zpřístupněním nábřeží Červeného potoka a doplněním systém cyklistických tras a stezek s vazbou
na regionální síť. V souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití je možné umísťování zařízení pro podporu
rekreace a cestovního ruchu v celém území.
Územní plán bude vypracován s ohledem na rozvoj celého správního území města a na rozvoj vazeb města na širší okolí.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán řeší komplexně celé správní území města Zdice a navrhované řešení je koordinováno
s platnými i rozpracovanými územními plány sousedních obcí (viz kapitola E.5 Koordinace využívání území z hlediska vazeb města
Zdice na území okolních obcí tohoto odůvodnění).
Cílem řešení je vytvoření optimální urbanistické koncepce města Zdice v souladu s jejími předpoklady a možnostmi rozvoje. Návrh
má poskytnout orgánům samosprávy města dokument pro koordinaci investičních činností v území. Při jeho koncipování bude
kladen důraz na:
 účelné využití území, optimální zastoupení funkcí v území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán využívá pro navrhovaný rozvoj přednostně všechny disponibilní rozvojové plochy v rámci
zastavěného území. S ohledem na jejich omezený plošný rozsah, nedostatečný předpokládaným trendům rozvoje území, pro které
má územní plán za úkol vytvořit územní podmínky, navrhuje územní plán rozvoj také mimo zastavěné území.
Územní plán navrhuje rozvoj všech funkčních složek území.
 vyrovnaný poměr rozvoje území a veřejné infrastruktury, navzájem se podmiňujících
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje koncepci veřejné infrastruktury s ohledem na navrhovaný plošný rozvoj území
určených pro zástavbu. Územní plán navrhuje rozvoj komunikačního systému města plně odpovídající nárokům na zajištění
dopravní obslužnosti nově navrhovaných rozvojových ploch. Rozvoj systémů technické infrastruktury v území je navržen na
podkladě bilance předpokládaného nárůstu potřeb energie, a potřeb dodávek pitné vody a odkanalizování území.
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Návrh občanského vybavení zohledňuje navrhovaný rozvoj funkce bydlení, protože územní plán musí zajistit vzájemnou prostorovou
i provozní provázanost obou způsobů využití. S ohledem na demografickou prognózu vývoje počtu obyvatel města Zdice lze
předpokládat velmi mírný růst počtu obyvatel města, a to čistě díky migraci s ohledem na polohu města na rozvojové ose
republikového významu. Je-li kapacita nově navrhovaných ploch pro bydlení cca 1.900 obyvatel a cca 25% výměry pozemků je
vymezeno čistě z důvodu rezervy pro předpokládanou nedostupnost některých pozemků pro možnou výstavbu a cca 25% výměry
pozemků je vymezeno z důvodu saturace potřeb s ohledem na postupné zvyšování kvality bydlení, vytváří územní plán v té
nejoptimističtější variantě podmínky pro možný přírůstek počtu obyvatel migrací (s ohledem na výhodnou polohu města v rozvojové
ose OS1 a v blízkosti hlavního města Prahy) maximálně o cca 900 obyvatel (k 1.1.2013: 4090). Podle internetové publikace Principy
a pravidla územního plánování by kapacita zařízení předškolní výchovy v obci měla odpovídat poměru 40 míst na 1.000 obyvatel.
Současná kapacita mateřských škol ve Zdicích by tedy měla být 163 míst, skutečná kapacita dvou MŠ ve Zdicích k 1.1.2012 je
přitom 168 míst. Za předpokladu, že by nárůst počtu obyvatel dosáhl v příštích cca 15 letech skutečně cca 5.000 obyvatel (cca 4.090
+ 900), byl by deficit míst v MŠ oproti současnému stavu cca 36 míst. Přitom musíme brát v úvahu také fakt, že MŠ ve Zdicích
nevyužívají výhradně jen obyvatelé Zdic, ale také obyvatelé některých sousedních obcí. Z toho důvodu navrhuje územní plán
umístění nové mateřské školky v rámci dynamicky se rozvíjejícího obytného souboru Na Samohelce. Podle internetové publikace
Principy a pravidla územního plánování by kapacita zařízení základního školství v obci měla odpovídat poměru 136 míst na 1.000
obyvatel. Současná kapacita základní školy ve Zdicích by tedy měla být 556 míst, skutečná kapacita ZŠ ve Zdicích k 1.1.2012 je
přitom 550 míst. Kapacita ZŠ je tedy naplněna. Za předpokladu, že by nárůst počtu obyvatel dosáhl v příštích cca 15 letech skutečně
cca 5.000 obyvatel (cca 4.090 + 900), byl by deficit míst v ZŠ oproti současnému stavu cca 122 míst, což odpovídá asi 4 třídám.
Přitom musíme brát v úvahu také fakt, že ZŠ ve Zdicích nevyužívají výhradně jen obyvatelé Zdic, ale také obyvatelé některých
sousedních obcí. Z toho důvodu předpokládá ÚP rozšíření stávající základní školy v rámci jejího areálu v Žižkově ulici, případně
umístění nové školy (např. pouze 1. stupně) v rámci nově navrhovaných ploch smíšených obytných. Ostatní stavby a zařízení
občanského vybavení předpokládá územní plán umístit v rámci ploch smíšených obytných, zejména pak v rámci ploch smíšených
obytných v centru města a městských.
Územní plán vymezuje s cílem zajištění dostupnosti a prostupnosti všech nově vymezovaných ploch pro rozvoj zástavby spojitý
systém veřejných prostranství.
 vyrovnaný poměr rozvoje bydlení a občanského vybavení
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Viz vyhodnocení předchozího požadavku.
 vyrovnaný poměr pracovní nabídky a poptávky
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. V roce 2011 bylo na území města Zdice celkem 141 uchazečů o práci a pouze 4 volná pracovní místa.
Deficit pracovních míst tak lze zjednodušeně kvantifikovat na 137. Budeme-li dále předpokládat, že v návrhovém období stoupne
počet obyvatel města o cca 900 obyvatel, bude pro tyto nové obyvatele nutné vytvořit cca 450 nových pracovních míst (za
předpokladu aplikace obvykle užívaného socioekonomického teorému, že na 2 obyvatele, připadá 1 ekonomicky aktivní obyvatel).
Územní plán tak musí vytvořit podmínky pro vznik minimálně 587 nových pracovních příležitostí.
Jen v nově vymezovaných plochách výroby a skladování a plochách smíšených obytných a plochách sportu vytváří územní plán
podmínky pro vznik celkem 1629 (1410+216+3) nových pracovních příležitostí. S ohledem na návrh nové Průmyslové zóny Západ
a polohu města na rozvojové ose lze předpokládat, že na území msta se zvýší počet zaměstnanců dojíždějících sem z jiných obcí,
jen určitá část nových pracovních příležitostí bude tedy obsazena obyvateli města Zdice.
 zachování jedinečnosti, charakteru a identity sídel
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Cílem navrhované koncepce rozvoje území města a urbanistické koncepce je zachování stávající sídelní
struktury města Zdice, zejména pak struktury jeho obytných sídel Zdice, Černín a Knížkovice a zachování charakteru těchto hlavních
sídel samotných.
 zachování souladu mezi zastavěným urbanizovaným a nezastavěným krajinným územím
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. S výjimkou navrhované Průmyslové zóny Západ, jejíž lokalizace v území je determinována dopravní vazbou
na MÚK Bavoryně na dálnici D5, vymezuje územní plán všechny rozvojové plochy v rámci zastavěného území resp. v přímé vazbě
na něj tak, aby byla urbanizace území i do budoucna koncentrovaná do území stávajících sídel a byla maximálně omezena
exploatace volné krajiny.
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 zachování všech hodnot území a zejména kvality životního prostředí
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán důsledně chrání všechny přírodní, kulturní i civilizační hodnoty identifikované na území města
Zdice. Zvláštní důraz klade územní plán na ochranu přírodních hodnot, které se zejména nezastupitelnou měrou podílejí na výsledné
kvalitě životního prostředí města. Územní plán stabilizuje všechny stávající plochy lesa a všechny významné plochy přírodní zeleně
a tyto plochy dále rozvíjí. Řešení územního plánu nevykazuje žádné nároky na zábory pozemků lesa.
Z hlediska širších územních vztahů, které nejsou obsahem schválené PÚR ani vydaných ZÚR, je třeba prověřit a případně
zapracovat:
-

vazbu na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán řeší komplexně celé správní území města Zdice a navrhované řešení je koordinováno
s platnými i rozpracovanými územními plány sousedních obcí (viz kapitola E.5 Koordinace využívání území z hlediska vazeb města
Zdice na území okolních obcí tohoto odůvodnění).
-

vazbu lokálního ÚSES na hranicích správního území města Zdice na ÚSES vymezený v ÚPD sousedních obcí

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Vymezení skladebných částí ÚSES na lokální úrovni bylo koordinováno s ÚP okolních obcí.
-

návaznost vedení dopravní a technické infrastruktury

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. V rámci území města Zdice nevznikají nároky na zapracování návaznosti vedení dopravní infrastruktury
z území okolních obcí, které by nebyly součástí platné PÚR ČR resp. platných ZÚR SK.
Územní plán obsahuje v oblasti technické infrastruktury pouze navrhovaný koridor X1 pro možné zdvojení VVN a přeložky VN
vedení, který vyžaduje koordinaci z hlediska širších vazeb s okolními obcemi Bavoryně, Hředle a Králův Dvůr.
V rámci ÚP Zdice jsou zapracovány výhradně návaznosti týkající se cyklistické a pěší dopravy (viz následující požadavek).
-

vazbu pěších cest, cyklotras a cyklostezek v rámci mikroregionu

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje několik nových cyklostezek / stezek pro chodce a cyklisty navazujících na území
sousedních obcí, segregovaných od automobilové dopravy, po kterých je po jejich realizaci v územním plánu navrženo vedení
navrhovaných značených cykloturistických tras (viz níže):


po levém břehu Červeného a Stroupínského potoka v úseku od silnice II/605 resp. II/118 po ulici Našich mučedníků



po levém břehu řeky Litavka mezi silnicí III/11545 dále na východní hranici řešeného území



mezi Červeným potokem a Litavkou pod dálnicí D5.

Všechny navrhované cyklostezky / stezky pro chodce a cyklisty, vyplývají z Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území
Středočeského kraje (CityPlan, spol. s r.o., aktualizace CityPlan, spol. s r.o. 2008 a B.I.R.T. Group 2012), který by měl koordinaci
záměrů v oblasti cyklistické dopravy napříč obcemi Středočeského kraje dostatečně zaručit.
Územní plán vymezuje v souladu s Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (CityPlan, spol. s r.o.,
aktualizace CityPlan, spol. s r.o. 2008 a B.I.R.T. Group 2012) na území města Zdice vedení těchto navrhovaných značených
cykloturistických tras, které mají návaznost na území sousedních obcí:
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Po stopách českých králů, vedenou přes Zdice od východu ulicí Našich mučedníků, dále po nově navrhované
cyklostezce / stezce pro chodce a cyklisty podél levého břehu Červeného a Stroupínského potoka (po její realizaci) a od
silnice II/605 resp. II/118 dále na západ po účelové komunikaci po pravém břehu Stroupínského potoka



Litavka, vedenou od západu od Chodouně po pravém břehu potoka Litavka po stávající účelové komunikaci a od silnice
III/11545 po nově navrhované cyklostezce resp. stezce pro chodce a cyklisty podél levého břehu řeky Litavka (po její
realizaci)



Červený potok (Valdecká), vedenou od napojení na navrhovanou trasu „Litavka“ pod železničním mostem přes Litavku
dále přes ulici Čs. Armády a mezi železniční tratí a dálnicí D5 dále na západ.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
V oblasti místní cyklistické obslužnosti města Zdice vymezuje Územní plán Zdice několik místních značených cyklistických tras
sloužících pro každodenní cesty na kole místních obyvatel města Zdice, které mají vazbu na území sousedních obcí. Návaznosti
vedení místních cyklistických tras jsou s příslušnými dotčenými sousedními obcemi koordinovány.
V oblasti pěší dopravy ve vztahu k území sousedních obcí respektuje územní plán vedení značených cykloturistických tras dle
mapových podkladů Klubu českých turistů. Navrhovaná přeložení některých úseků značených pěších turistických tras se týkají
výhradně území města Zdice bez vazeb na území sousedních obcí.
Veškerá významná pěší propojení vymezená v Územním plánu Zdice, jsou vymezena výhradně na území města Zdice bez vazeb na
území sousedních obcí.
V územním plánu budou vymezeny plochy podle:
 stávajícího nebo požadovaného způsobu využití - tyto plochy se vymezí ke stanovení územních podmínek, zejména pro
vzájemně se doplňující, podmiňující a nekolidující činnosti, pro další členění plochy na pozemky a pro stanovení ochrany
veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, architektonických a urbanistických
hodnot
 významu - v souladu s metodikou MINIS budou vymezeny plochy zastavitelné, plochy přestavby, plochy změn v krajině a
plochy územní rezervy
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje plochy stabilizované, plochy a koridory změn (plochy přestavby, plochy zastavitelné a plochy
změn v krajině) a plochy a koridory územních rezervy. Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny konkrétní
podmínky využití, které zohledňují charakter území, jeho hodnoty a limity využití, jakož i veřejné zájmy v území. Plochy s rozdílným
způsobem využití jsou vymezeny v souladu s metodikou MINIS verze 2.2.
Územní plán vymezí:
 plochy s rozdílným způsobem využití – s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodu omezení
střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky využití, které zohledňují charakter území
i identifikované střety s limity využití území, vytváří předpoklady pro harmonické resp. bezkolizní využívání území a sledují jeho
účelné uspořádání.
 u ploch s rozdílným způsobem využití budou definovány hlavní, přípustné, popřípadě podmíněně přípustné (za jakých
podmínek) a nepřípustné činnosti. Budou navrženy tak, aby dostatečně určovaly parametry, které je nutné respektovat při
využití území, především pak při návrhu nového využití, realizace a užívání staveb.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je nedílnou součástí koncepce ÚP.
V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. je stanoveno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití a jsou stanoveny
podmínky prostorového uspořádání. Prostorové uspořádání je rovněž definováno v rámci vlastní urbanistické koncepce a
v samostatném výkrese prostorového uspořádání území.
Je nutné vytvořit podmínky pro různorodou a dostatečnou nabídku všech funkčních ploch.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje plochy s širokým spektrem rozdílného způsobu využití, odpovídající stávajícímu
charakteru využití území a navrhované koncepci rozvoje území a zásadám urbanistické koncepce.
Hlavní zastavitelné plochy budou vymezeny v dlouhodobých rozvojových směrech především v návaznosti na dopravní a technickou
infrastrukturu města a v území, které navazuje na již zastavěné území města. Plochy pro možnou dostavbu by měly být takové,
jejichž zástavbou by došlo k ucelení a zarovnání zastavěného území.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje nové hlavní zastavitelné plochy výhradně na okraji zastavěného území s cílem
dotvoření urbanistické struktury jednotlivých sídel a cílem ucelení okrajů zástavby na přechodu sídel do volné krajiny. Dvěma
největšími rozvojovými lokalitami pro bydlení jsou lokalita Zdice – Sever, kde je hlavním cílem dotvoření severního okraje sídla Zdice
a dále lokalita Na Samohelce, kde je hlavním cílem dotvoření a určení jednoznačných hranic rozvoje obytného souboru Na
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Samohelce a doplnění rozvojové proluky na hranici zastavěného území mezi stávající zástavbou a plochami lesa na jihu, západě a
severozápadě.
Největší rozvojovou lokalitou pro výrobu a skladování je nově navrhovaná Průmyslová zóna Západ, která je lokalizována
v bezprostřední vazbě na dopravní koridor dálnice D5 a železniční tratě.
Snahou by mělo být v maximální míře využít stávajících komunikací, infrastruktury.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje všechny nové zastavitelné plochy (s výjimkou Průmyslové zóny Západ, jejíž
lokalizace v izolované poloze je podmíněna nutností bezprostřední vazby na dálnici D5) výhradně v přímé vazbě na zastavěné
území města a tedy ve vazbě na stávající komunikační síť a vedení sítí technického vybavení.
V rámci navržených ploch pro bydlení je možné zřizovat pozemky pro občanskou vybavenost, která nenaruší bydlení.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro bydlení je stanovena podmínka
umísťování jakýchkoli nebytových funkcí výhradně za podmínky, že tyto funkce nesníží kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení.
Je bezpodmínečně nutné respektovat okolní prostředí, měřítko stávající zástavby a území.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří optimální podmínky pro respektování okolního prostředí a měřítka stávající zástavby a
území stanovením podmínek prostorového uspořádání území zahrnujících regulaci maximální výšky zástavby a regulaci typů a
charakterů struktury zástavby.
Urbanistická koncepce:
 respektovat polohu v rozvojové ose OS1 ve vazbě na dálnici D5 a III. tranzitní železniční koridor, vytvořit podmínky pro
lokalizaci ekonomických aktivit
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Strategická a atraktivní poloha města Zdice v rámci rozvojové osy OS1 a v bezprostřední vazbě na dálnici
D5 a III. železniční tranzitní koridor je v rámci územního plánu akcentována zejména rozsahem ploch pro možný rozvoj výroby a
skladování a dalších podnikatelských aktivit (rozvoj Průmyslové zóny Východ, nová Průmyslová zóna Západ, rozvoj ploch výroby a
skladování jižně železniční stanice Zdice) a také navrhovaným rozsahem rozvojových ploch pro bydlení.
 respektovat původní urbanistickou strukturu obce,
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán plně respektuje původní urbanistickou strukturu města Zdice, zachovává její stávající základní
sídelní strukturu utvářenou třemi hlavními obytnými sídly Zdice, Černín a Knížkovice a doplněnou o dvě stávající průmyslová území,
Průmyslovou zónu Východ a území výroby a skladování jižně železniční stanice Zdice, mezi železniční stanicí Zdice a ulicí Čs.
armády. Základní urbanistická struktura je návrhem územního plánu doplněna pouze o novou Průmyslovou zónu Západ, jejíž
lokalizace je bezvýhradně determinována nezbytnou přímou dopravní vazbou na MÚK Bavoryně na dálnici D5.
 chránit kulturní, architektonické a historické hodnoty, které nejsou chráněny platnými právními předpisy
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán identifikuje a vymezuje nad rámec kulturních hodnot chráněných dle zákona č. 20/1987 Sb.
další 3 urbanisticky cenná území (historická jádra sídel Zdice a Knížkovice a vilovou zástavbu v ulici Svatopluka Čecha ve Zdicích) a
dalších 9 architektonicky významných staveb ve Zdicích, Černíně i Knížkovicích. Jako kulturní hodnotu města vymezuje územní plán
také celý systém veřejných prostranství města. Uvedené hodnoty nad rámec zákona územní plán důsledně chrání a stanovuje pro
ně podmínku zpracování architektonické části projektové dokumentace výhradně autorizovaným architektem.
 nové rozvojové plochy vymezovat s ohledem na prokazatelné potřeby rozvoje města, na vhodné prostorové uspořádání území
a na hospodárné využívání veřejné infrastruktury
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Předpokladem navrhované míry rozvoje města je predikce potřeby nových bytů v návrhovém období
územního plánu (cca do roku 2035) a z ní vyplývající nároky na odpovídající vybavení území veřejnou infrastrukturou a stavbami a
zařízeními generujícími pracovní příležitosti. Hospodárnost využití území je územním plánem garantována vymezením všech
disponibilních proluk v zastavěném území k intenzifikaci jejich využití a vymezení všech zastavitelných ploch, s výjimkou ploch
Průmyslové zóny Západ, jejíž lokalizace je bezvýhradně determinována nutností přímého dopravního napojení na MÚK Bavoryně na
dálnici D5, v bezprostřední vazbě na zastavěné území, tedy v návaznosti na stávající komunikační systém a systémy technické
infrastruktury, bez nároků na zásadní vyvolané veřejné investice do dopravní nebo technické infrastruktury, občanského vybavení či
veřejných prostranství.
Jedním z nástrojů pro zajištění hospodárného využití veřejné infrastruktury je stanovení pořadí změn v území (etapizace), kterou
územní plán stanovuje pro vybrané plošně rozsáhlé rozvojové plochy či celá rozvojová území pro bydlení a výrobu a skladování.
 rozvoj směřovat přednostně do zastavěného území, případně v návaznosti na jeho hranici
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje všechny disponibilní proluky v zastavěném území k intenzifikaci jejich využití a
všechny zastavitelné plochy, s výjimkou ploch Průmyslové zóny Západ, jejíž lokalizace je bezvýhradně determinována nutností
přímého dopravního napojení na MÚK Bavoryně na dálnici D5, vymezuje v bezprostřední vazbě na zastavěné území.
 prověřit naplněnost zastavitelných ploch vymezených platnou ÚPD, a posoudit potřebu vymezení nových rozvojových ploch,
zejména pro bydlení a výrobu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Potřeba vymezení nových rozvojových ploch pro bydlení vyplývá ze stanovené predikce potřeby nových bytů
na území města Zdice v návrhovém období územního plánu (přibližně do roku 2035). Stanovená potřeba nových bytů klade nároky
na vymezení srovnatelné plošné výměry nových ploch pro bydlení, jako navrhuje platný Územní plán města Zdice ve znění platných
Změn č. 1, 2 a 3. Plošná výměra ploch pro bydlení vymezených v novém územním plánu je tedy v podstatě shodná s plošnou
výměrou ploch pro bydlení vymezených v platném územním plánu města. Nový územní plán v podstatě všechny rozvojové plochy
pro bydlení, vymezené v platném ÚP města Zdice, přebírá, pouze s drobnými úpravami jejich vnitřního členění nebo drobnými
úpravami rozsahu vymezení s ohledem na aktuální katastrální mapu.
Také plochy výroby a skladování jsou v novém ÚP vymezeny v podstatě ve shodném rozsahu jako v platném ÚP města Zdice.
Z řešení byla vypuštěna pouze zastavitelná plocha Z1-17 lokalizovaná v celém rozsahu v rámci záplavového území Litavky.
 prověřit střety záměrů dle ÚPD a ÚPP a aktuálnost těchto záměrů
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán prověřil aktuálnost všech záměrů vymezených v platném Územním plánu města Zdice ve znění
platných Změn č. 1, 2 a 3. Nový územní plán většinu záměrů přebírá.
Územní plán respektuje řešení obou registrovaných územních studií Lokalita Z3/13 ÚP města Zdice Na Vápenici – Samohelka a
Územní studie Zdice – Sever.
 prověřit a navrhnout vhodné využití tzv. „území se zvláštním statutem“ v prostoru mezi ul. Zahradní a Červeným potokem
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Tzv. “území se zvláštním statutem“ představuje největší plošně nejrozsáhlejší proluku v zastavěném území
města v bezprostřední vazbě na jeho centrální část a historické jádro města. S ohledem na mimořádnou hodnotu daného
rozvojového území a s ohledem na velmi exponovanou polohu území ve vztahu k historickému jádru města Zdice, vymezuje územní
plán dané území jako plochu smíšenou obytnou městskou, stanovuje základní principy veřejné prostupnosti celé lokality ve vazbě na
okolní uliční síť, stanovuje základní podmínky prostorového uspořádání plochy a stanovuje pro celou plochu (po dohodě s určeným
zastupitelem a pořizovatelem ÚP) vydání regulačního plánu na podnět jako podmínku pro rozhodová v území.
 plochy nevyužívané či využívané nedostatečně (brownfields) navrhnout k funkční transformaci a vymezit jako plochy přestavby
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice se nenacházejí plochy vykazující charakter explicitně ploch brownfields. Všechny
disponibilní rozvojové plochy v zastavěném území ovšem územní plán navrhuje k zastavění a intenzifikaci využití a vymezuje je jako
plochy přestavby.
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 navrhnout spojitou soustavu veřejných prostranství zajišťující optimální prostupnost zastavěného území města a jeho vazeb na
okolní volnou krajinu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje prostorově spojitou soustavu veřejných prostranství v rozsahu celého správního území města
Zdice, tedy v rozsahu zastavěného území jednotlivých sídel i navazující volné krajiny.
Územní plán vymezuje prostorově spojitou soustavu veřejných prostranství, tvořenou plochami veřejných prostranství (PV) a
plochami veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) a doplněnou vybranými plochami dopravní infrastruktury - silniční (DS), která
zajišťuje základní pěší a cyklistické vazby v území a prostupnost celého území města Zdice včetně prostupnosti krajiny pro chodce a
cyklisty.
Územní plán navrhuje doplnění stabilizovaných ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury o nová veřejná prostranství s
cílem zlepšit prostupnost území města a prostupnost navazující volné krajiny. Územní plán vymezuje například plochu přestavby
veřejného prostranství (PV) P5 pro novou pěší a cyklistickou lávku přes silnici II/605 resp. II/118 (ulice Husova) mezi ulicemi T.G.
Masaryka a úpatím vrchu Knihov, plochu přestavby veřejného prostranství (PV) P10 pro novou pěší komunikaci propojující ulici
Komenského s ulicemi Na Vyhlídce a Na Nové, plochy přestavby veřejných prostranství (PV) P13, P14, P24 a P25 pro nově
navrhovanou samostatně vedenou cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty podél levého břehu Červeného a Stroupínského
potoka, zastavitelné plochy veřejných prostranství (PV) Z50 a Z51 pro nově navrhovanou samostatně vedenou cyklostezku resp.
stezku pro chodce a cyklisty podél levého břehu řeky Litavka a další plochy veřejných prostranství pro obnovení původních cest v
krajině nebo pro nové místní obslužné komunikace a další.
 rozvoj průmyslových aktivit lokalizovat do ploch s dobrým napojením na dopravní infrastrukturu, nezatěžujícím pohodu bydlení
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Z důvodu eliminace negativních důsledků z průjezdu těžké nákladní dopravy ze stávající Průmyslové zóny
Východ přes centrální část města Zdice vymezuje ÚP novou Průmyslovou zónu Západ (plochy Z15, Z18 a Z19) v bezprostřední
vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5 a tedy bez jakýchkoli nároků průjezdu dopravy směřující do nebo z průmyslové zóny přes
obydlené území. Územní plán navrhuje dále další plošný rozvoj průmyslových ploch jižně od železniční stanice Zdice, které jsou
dopravně obslouženy také z MÚK Bavoryně na dálnici D5 průjezdem přes území sousedních obcí, ovšem také bez nároků na
průjezd obydleným územím. Územní plán navrhuje pouze stabilizaci urbanistické struktury Průmyslové zóny Východ a stanovuje nad
rámec doplnění proluk na okraji zastavěného území tuto průmyslovou zónu dále nerozšiřovat.
 prověřit rozvojovou plochu pro průmyslovou výrobu na východním okraji města ve vztahu k předpokládané dopravní zátěži
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje pouze stabilizaci urbanistické struktury Průmyslové zóny Východ a stanovuje nad
rámec doplnění proluk na okraji zastavěného území tuto průmyslovou zónu, z důvodu nežádoucí dopravní zátěže centrální části
města Zdice a obydlených částí sousedního města Králův Dvůr, dále nerozšiřovat.
Město Zdice nedisponuje nástroji pro stanovené objemu generované dopravy z navrhovaných rozvojových ploch vymezených
v rámci průmyslové zóny východ a pro stanovení vlivu takto generované dopravy na stávající komunikační systém města Zdice
(makroskopický dopravní model města).
 navrhnout pořadí změn v území (etapizaci), zejména pro plochy výroby a plochy bydlení
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Pro zajištění hospodárného využívání území, ochranu nezastavěného území a pro zajištění logického a
koordinovaného postupu výstavby stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé zastavitelné plochy představující plošnou
expanzi mimo zastavěné území (plochy Z2a, Z2b, Z3, Z10a, Z10b, Z12a, Z12b, Z15, Z18, Z19, Z22a, Z22b, Z23a, Z23b, Z26a,
Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39, Z44a, Z44b, Z47, Z48, Z49, Z53) pořadí změn v území (etapizace), garantující logický a
ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od zastavěného území dále do volné krajiny.
 zvážit vymezení ploch, ve kterých bude vhodné prověřit jejich využití územní studií, zejména v případě potřeby stanovení
podrobnějších podmínek prostorového uspořádání
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje pro prověření územní studií území nově navrhované Průmyslové zóny Západ a dále
rozvojové území pro bydlení Černín – východ a rozvojové území pro bydlení Zdice – Na Hroudě.
Územní plán bude zohledňovat kulturní hodnoty území. Zejména se jedná o tyto hodnoty:
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Urbanistické hodnoty:
1) vyznačit a respektovat nemovité kulturní památky zapsané na ústředním seznamu:
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje všechny 3 nemovité kulturní památky zapsané na ústředním seznamu a jejich
umístění a rozsah vyznačuje jako limit využití území vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v rámci výkresu
II.1 Koordinační výkres.

2.

Koncepce veřejné infrastruktury

Požadavky vyplývající z PÚR ČR
V rámci dopravní infrastruktury republikového významu vymezuje PÚR ČR následující koridory železniční dopravy procházející
územím města Zdice:
 koridor vysokorychlostní dopravy VR1 (Nürnberg-) hranice SRN/ČR-Plzeň-Praha;
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje v rámci správního území města Zdice koridor územní rezervy vysokorychlostní trati
(VRT) ve směru na Plzeň (úsek Beroun – hranice kraje) vymezený v platných ZÚR Středočeského kraje a vymezuje koridor územní
rezervy RK1 pro prověření budoucího umístění vedení vysokorychlostní železniční tratě (VRT) v úseku Beroun – hranice
Středočeského kraje v návaznosti na výstupy této trati z Prahy.
 koridor konvenční železniční dopravy C-E40a (Nürnberg-) hranice SRN/ČR-Cheb-Plzeň-Praha (jedná se o tratě č. 170 ChebPlzeň-Beroun a č. 171 Beroun-Praha, koridor je částí III. tranzitního železničního koridoru).
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Na území města Zdice je již dokončena optimalizace a modernizace (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava směrového i výškového
vedení a z toho vyplývající zvýšení traťových rychlostí) III. železničního tranzitního koridoru v rámci železniční tratě č. 170 Beroun –
Plzeň. Územní plán optimalizovanou železniční trať stabilizuje a vymezuje jí jako stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury železniční, čímž vytváří podmínky pro její dlouhodobou ochranu. Na základě vyjádření zástupce SŽDC (ing. Jiří Andrle, SŽDC, s.o.,
Odbor strategie, e-mail ze dne 11.3.2013) není na území města Zdice provozovatelem železniční infrastruktury, s výjimkou koridoru
VRT, sledován do budoucna žádný záměr na železničních tratích. Územní plán proto nevymezuje na území města Zdice koridor pro
veřejně prospěšnou stavbu D203 zahrnující úpravu směrového vedení oblouku v návaznosti na západní zhlaví železniční stanice
Zdice, neb tato úprava směrového vedení trati je již v plném rozsahu realizovaná.
V rámci dalších úkolů pro územní plánování (odstavec 174 PÚR ČR) jsou Zdice součástí území vykazujícího relativně vyšší míru
problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území Rokycansko – Berounsko (části území ORP Rokycany, Beroun, Hořovice).
Z toho vyplývá požadavek v ÚPD kraje upřesnění území a vymezení jako nadmístní specifické oblasti.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Netýká se řešení ÚP Zdice. Požadavek na vymezení specifické oblasti je požadavkem na řešení ZÚR, nikoli územního plánu.

Požadavky vyplývající ze ZÚR
V oblasti železniční dopravy ZÚR zpřesňují koridor tratě č. 170 Zdice – Cerhovice (- Plzeň), (vymezený v PÚR 2008 jako C-E40a),
který je součástí III. tranzitního koridoru AGC E40 a stanovují koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D203 (optimalizace úseku
Zdice – Zbiroh, směrové úpravy železniční trati).
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Na území města Zdice je již dokončena optimalizace a modernizace (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava směrového i výškového
vedení a z toho vyplývající zvýšení traťových rychlostí) III. železničního tranzitního koridoru v rámci železniční tratě č. 170 Beroun –
Plzeň. Územní plán optimalizovanou železniční trať stabilizuje a vymezuje jí jako stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury železniční, čímž vytváří podmínky pro její dlouhodobou ochranu. Na základě vyjádření zástupce SŽDC (ing. Jiří Andrle, SŽDC, s.o.,
Odbor strategie, e-mail ze dne 11.3.2013) není na území města Zdice provozovatelem železniční infrastruktury, s výjimkou koridoru
VRT, sledován do budoucna žádný záměr na železničních tratích. Územní plán proto nevymezuje na území města Zdice koridor pro
veřejně prospěšnou stavbu D203 zahrnující úpravu směrového vedení oblouku v návaznosti na západní zhlaví železniční stanice
Zdice, neb tato úprava směrového vedení trati je již v plném rozsahu realizovaná.
Ve formě územní rezervy je v ZÚR SK sledován koridor vysokorychlostní trati (VRT) ve směru na Plzeň (úsek Beroun – hranice

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

91

Územní plán Zdice - Odůvodnění
kraje).
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje v rámci správního území města Zdice koridor územní rezervy vysokorychlostní trati
(VRT) ve směru na Plzeň (úsek Beroun – hranice kraje) vymezený v platných ZÚR Středočeského kraje a vymezuje koridor územní
rezervy RK1 pro prověření budoucího umístění vedení vysokorychlostní železniční tratě (VRT) v úseku Beroun – hranice
Středočeského kraje v návaznosti na výstupy této trati z Prahy.
V oblasti technické infrastruktury ZÚR navrhují na území města Zdice koridor pro umístění stavby E12 – rozvodna 110 kV Zdice
včetně napojení vedení.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje plochu Z17 pro výstavbu rozvodny, plocha současně umožňuje i napojení vedení.
Územní plán bude respektovat záměry, stavby, limity a hodnoty uvedené v ZÚR, vč. případných ochranných pásem:
-

dálkový přivaděč pitné vody

-

plynovod VTL a regulační stanice VTL

-

tranzitní železniční koridor –veřejně prospěšná stavba

-

vysokorychlostní trať (VRT) – územní rezerva

-

dálnice D5

-

hlavní cyklotrasy

-

nadzemní vedení 110 kV

-

rozvodna 110 kV – veřejně prospěšná stavba

-

významné radioreléové paprsky

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Veškeré výše uvedené záměry, stavby, limity a hodnoty, vymezené v ZÚR Středočeského kraje, jsou
územním plánem respektovány.

Požadavky vyplývající z ÚAP, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovacích dokumentací a
popř. z doplňujících průzkumů a rozborů
Střety zájmů a problémy z ÚAP a z provedených průzkumů a rozborů, vč. návrhu způsobu jejich řešení:
Problémy
hluk z dopravy

Způsob řešení v ÚP
vymezovat zastavitelné plochy mimo oblasti zasažené hlukem z dopravy (v
těsné blízkosti D5)

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stanovuje možnost umístění staveb se stanovenými hygienickými limity hladin hluku v
chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb v rámci ploch změn s rozdílným způsobem využití
zasažených hlukovým ukazatelem pro den-večer-noc pro silniční dopravu - izofonami hluku Ldvn = 70 dB nebo zasažených
hlukovým ukazatelem pro rušení spánku pro silniční dopravu - izofonami hluku Ln = 60 dB jako podmíněně přípustné za podmínky
prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb dle platných právních předpisů.
Problémy
absence kanalizace (Knížkovice, Černín u Zdic,
jižní část území)

Způsob řešení v ÚP
řešit koncepci odvádění a čištění odpadních vod v okrajových lokalitách obce

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územním plánem je řeší koncepci odvádění a čištění vod v okrajových lokalitách plně v souladu s PRVKSK.
Nad rámec PRVKSK navrhuje územní plán odkanalizování místních částí Černín a Knížkovice včetně napojení na ČOV Zdice.
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Problémy
dopravní zatížení zastavěného území

Způsob řešení v ÚP
vymezit plochu rezervy pro obchvat města
řešit dopravní napojení navrhovaných průmyslových lokalit, neumožnit obsluhu
a dostupnost přes centrum města po silnici II/605

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje dopravní napojení Průmyslové zóny Východ v současném stavu. Pro možné budoucí
dopravní napojení Průmyslové zóny Východ přímo na MÚK Bavoryně na dálnici D5 bez nutnosti průjezdu zastavěným a obydleným
územím města Zdice a Králův Dvůr.
Problémy
zhoršená dostupnost železniční stanice

Způsob řešení v ÚP
umožnit vznik dalšího propojení centra města s železniční stanicí (zejména pro
pěší a cyklisty)

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Stávající dostupnost železniční stanice Zdice z jádrového území města Zdice (nadjezdem na silnici III/1174
nebo samostatnou pěší lávkou v návaznosti na ulici U topírny a dále podchodem pod nástupišti železniční stanice Zdice) byla
v rámci nového ÚP Zdice vyhodnocena jako vyhovující, bez nároků na návrh nových opatření.
Problémy
omezená prostupnost území

Způsob řešení v ÚP
navrhnout spojitý systém veřejných prostranství
vytvořit podmínky pro zajištění adekvátního dopravního přístupu dle umístění,
funkce a kapacit

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje prostorově spojitý systém veřejných prostranství v rozsahu celého správního území města
Zdice, tedy v rozsahu zastavěného území jednotlivých sídel i navazující volné krajiny.
Územní plán vymezuje prostorově spojitý systém veřejných prostranství, tvořený plochami veřejných prostranství (PV) a plochami
veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) a doplněný vybranými plochami dopravní infrastruktury - silniční (DS), který zajišťuje
základní pěší a cyklistické vazby v území a prostupnost celého území města Zdice včetně prostupnosti krajiny pro chodce a cyklisty.
Územní plán vymezuje plochy pro nová veřejná prostranství pro možnost vedení nových místních komunikací zajišťujících dopravní
obslužnost všech nově vymezovaných ploch (zastavitelných ploch, ploch přestavby i ploch územních rezerv) určených územním
plánem k zastavění.
Problémy
nutnost posílení systému zásobování
elektrickou energií

Způsob řešení v ÚP
podpora podnikatelských aktivit obyvatel obce

Plnění v rámci ÚP Zdice:
Irelevantní navrhovaný způsob řešení identifikovaného problému.
Problémy
nevyhovující situace v oblasti nakládání
s odpadními vodami (jižní část území, Černín u
Zdic, Knížkovice)

Způsob řešení v ÚP
vybudování kanalizace v jižní části území
řešení likvidace odpadních vod v místních částech Černín u Zdic a Knížkovice

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Kanalizace v jižní části území je v současné době již realizována a uvedena do provozu.
ÚP navrhuje systém veřejné kanalizace místních částí Černín a Knížkovice s napojením do ČOV Zdice – s nutností navýšení její
kapacity.
Problémy
umístění fotovoltaické elektrárny

Způsob řešení v ÚP
řešit prostorové regulativy pro zastavitelné plochy průmyslových areálů na
západě i na východě s ohledem na ochranu krajinného rázu

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stanovuje podmínky prostorového uspořádání území v rozsahu všech ploch zastavitelných a
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ploch přestavby, tedy včetně všech zastavitelných ploch průmyslových areálů.
Další požadavky – technická infrastruktura
 koncepci řešení systémů technické infrastruktury navrhovat s důrazem na ochranu životního prostředí (ZPF, PUPFL, vodní
režim a ovzduší)
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Plošné nároky na zábor půdy z důvodu umisťování záměrů technické infrastruktury vymezovaných v rámci
ÚP jsou minimální. Většina záměrů technické infrastruktury je navrhována v důsledné koordinaci s řešením dopravní infrastruktury a
veřejných prostranství s cílem maximálně sdružit investice do veřejné infrastruktury a minimalizovat tak plošné nároky na jednotlivé
infrastrukturní záměry. Plošně nejvýznamnějším záměrem je návrh nové trafostanice Zdice, jejíž vymezení vyplývá z platných ZÚR
SČK. V rámci vymezeného koridoru X1 pro umístění přeložky vedení VVN dojde pouze k umístění sloupů a nosičů vedení
s minimálními nároky na zábor půdy. V rámci koridoru X2 dojde k umístění liniového protipovodňového opatření s minimálními
nároky na zábory půdy.
Řešení koncepce technické infrastruktury v ÚP, konkrétně pak návrh odkanalizování sídel Knížkovice a Černín s vyústěním do ČOV
Zdice, významně přispívá možnému zlepšení kvality vody na území města. Zlepšování kvality ovzduší přispívá řešení ÚP stabilizací
a dalším rozvojem plynofikace do rozvojových území města. Územní plán navrhuje plynofikaci místní části Knížkovice, Černín a
Průmyslové zóny Západ.
 v návrzích zohlednit současný stav technického vybavení území, respektovat ochranná pásma TI a jeho intenzitu využití
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Návrh koncepce technické infrastruktury vychází ze současného stavu, veškeré návrhy rozvoje systémů
technické infrastruktury jsou podloženy vypočtenými bilancemi nároků na kapacitu jednotlivých systémů. Řešení ÚP respektuje
veškerá ochranná a bezpečnostní pásma staveb a zařízení technické infrastruktury.
 pro trasování navrhovaných inženýrských sítí sledovat pravidla koordinace vedení TVÚ dle ČSN 73 6005 a jejich optimalizace
v souladu s budoucím rozvojem území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Sítě technické infrastruktury byly již dříve založeny v koridorech, územní plán tento systém zachovává a dále
rozvíjí.
 v rámci koncepce TI chránit veřejná prostranství a navrhovat dostatečné profily dopravních komunikací v rozvojových zónách,
pokud budou takto detailně navrženy
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Veškerá veřejná prostranství vymezená v územním plánu pro umístění dopravních komunikací v rozvojových
zónách jsou navržena v šířkách odpovídajících obousměrným komunikacím, v případě zajištění dopravní obsluhy ploch pro
individuální bydlení v šířkách minimálně 8 m, v případě zajištění dopravní obsluhy ploch pro hromadné bydlení nebo ploch pro
ostatní využití v šířkách minimálně 12 m. Skutečná šířka navrhovaných veřejných prostranství může být větší, šířka veřejných
prostranství může být zvětšena na úkor sousedících ploch s jiným způsobem využití jako nezbytná dopravní infrastruktura.
 vymezit plochy technické infrastruktury tak, aby neměly negativní dopad na ostatní funkce v území a nepůsobily rušivě
v krajině
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Ze záměrů technické infrastruktury potenciálně rušivých v krajině navrhuje územní plán pouze koridor X1 pro
umístění vedení přeložky vedení VVN jako náhrady za rušené vedení. S cílem maximální ochrany krajinného rázu je příslušný
koridor X1 vymezen z velké části v rozsahu stávajícího koridoru stávajícího vedení VVN tak, aby obě vedení mohla být územně
sdružena bez nároků na zakládání nového liniového vedení v krajině. Úsek navrhovaného koridoru mimo souběh se stávajícím
vedením VVN je navržen bezprostředně po hranici zastavitelných ploch tak, aby vedení nebylo vedeno ve volné exponované poloze
ve volné krajině.
Zásobování vodou
 návrh řešení musí splňovat podmínky kvalitního, spolehlivého a variabilního zásobování na podkladě vyhodnocení bilance
potřeby vody a tlakových poměrů
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. V rámci zpracování koncepce technické infrastruktury byl proveden bilanční výpočet předpokládaných
nárůstů potřeb pitné vody a předpokládané nároky vyplývající z navrhovaného řešení rozvoje města byly osobně konsultovány se
zástupci správce vodovodní sítě na území města Zdice.
 při návrhu koncepce zásobování vodou postupovat v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
(PRVKSK) a zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Navrhovaná koncepce zásobování vodou odpovídá požadavkům Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Středočeského kraje i zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Odvádění a čištění odpadních vod
 navrhnout koncepci odvádění a čištění odpadních vod v souladu s PRVKSK a zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Navrhovaná koncepce odvádění a čistění odpadních vod odpovídá požadavkům Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Středočeského kraje i zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Nad rámec PRVKSK
je v ÚP Zdice navrženo odkanalizování sídel Černín a Knížkovice.
 řešit odkanalizování jižní části území města
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Odkanalizování jižní části území města je již realizováno.
 vyřešit koncepci odpadních vod z místních částí Černín a Knížkovice
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje odkanalizování částí města Černín a Knížkovice včetně napojení na ČOV Zdice.
 nabídnout koncepční řešení hospodaření s dešťovou vodou, dosáhnout zpomalení odtoku povrchových vod na území města
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje kanalizaci jako oddílnou. Dešťové vody z jednotlivých objektů navrhuje zachycovat a
likvidovat přímo na pozemcích jednotlivých nemovitostí, dešťové vody z komunikací a ostatních veřejných ploch pak zasakovat ve
vhodných plochách co nejblíže místu jejich spadu
Zásobování plynem
 zachovat stávající systém zásobování plynem
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zachovává stávající systém zásobování plynem.
 posoudit možnost plynofikace místních částí Černín a Knížkovice
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán posoudil vhodnost a možnosti plynofikace místních částí Černín a Knížkovice a navrhuje obě
území plynofikovat. Případná realizace plynofikace je ovšem závislá na finančních možnostech.
Zásobování teplem
 zásobování teplem bude řešeno individuálním vytápěním jednotlivých objektů s maximálním možným využitím ekologických
paliv
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro možné individuální vytápění jednotlivých objektů plynem.
 posoudit možnost využití alternativních obnovitelných zdrojů energie
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán explicitně nevylučuje možnost využití alternativních obnovitelných zdrojů energie, návrh
konkrétních řešení je však mimo měřítko řešení územního plánu.
Zásobování elektrickou energií
 vymezit plochu rozvodny 110/22 kV v k.ú. Zdice a navazující úpravy vedení VVN (ZÚR SK)
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje plochu Z17 pro umístění rozvodny 100/22 kV Zdice, plocha současně umožňuje i
napojení vedení.
 pro rozvojové plochy dle bilance navrhnout nové vedení VN včetně nových distribučních trafostanic
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Pro všechny rozvojové plochy byl proveden bilanční výpočet nárůstu potřeby elektrické energie a na jeho
základě je navržena výstavba nových trafostanic včetně přívodního vedení.
Veřejná komunikační síť
 veřejná telekomunikační síť bude zachována
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zachovává stávající telekomunikační síť.
 respektovat ochranná pásma komunikačních zařízení
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje ochranná pásma komunikačních zařízení.
Odpadové hospodářství
 koncepce nakládání s odpady bude respektovat současný stav
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje současnou koncepci nakládání s odpady vyplývající z Plánu odpadového
hospodářství Středočeského kraje a Obecně závazné vyhlášky č. 39 – 2001.
 postupovat v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje a Obecně závaznou vyhláškou č.39 – 2001
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán respektuje současnou koncepci nakládání s odpady vyplývající z Plánu odpadového
hospodářství Středočeského kraje a Obecně závazné vyhlášky č. 39 – 2001.
 v rozvojových plochách vymezit hnízda na tříděný odpad
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Požadavek je mimo podrobnost řešení územního plánu.
Další požadavky – doprava
Komunikační systém
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 bude prověřeno a zpřesněno vymezení koridoru územní rezervy pro umístění vedení severního obchvatu města
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Na průjezdním úseku silnice II/605 zastavěným územím města Zdice, ulicemi Husova, Čs. armády a Komenského je dle
Celostátního sčítání dopravy 2010 identifikována intenzita celkové dopravy 4215 vozidel za den obousměrně, přičemž podíl těžkých
nákladních vozidel je 18 % (770 vozidel/den obousměrně). Intenzitu dopravy lze tedy s ohledem na její průjezd obydleným územím
města považovat za hraniční, nicméně zatím nezpůsobující zásadní problémy hygienické ani provozní. Největším rizikem je nárůst
těžké nákladní dopravy, jejíž podíl je možné již nyní považovat za vysoký a je způsoben zejména polohou Průmyslové zóny Východ
mezi dvěma MÚK na D5 (MÚK Králův Dvůr – Exit 22 a MÚK Bavoryně – Exit 28) dosažitelnými v obou směrech pouze průjezdem
zastavěným a obydleným územím města Zdice resp. Králova Dvora.
Intenzity dopravy na průjezdním úseku silnice II/605 centrální částí města Zdice zatím nedosahují takových hodnot, aby bylo
ekonomicky rentabilní realizovat přeložky tohoto průjezdního úseku. Vezmeme-li v úvahu, že přeložka by přenesla pouze současné
tranzitní vztahy na průjezdním úseku silnice II/605 (max. 50% současné intenzity, která činí 4.215 vozidel celkově/den) a pouze
marginální část současných vnitřních cest (které mají zdroj a cíl na území města Zdice), lze odhadovat, že účinnost obchvatu by byla
někde v řádu maximálně 2.500 vozidel / den obousměrně. Při takových intenzitách není realizace obchvatu ekonomicky rentabilní.
S ohledem na výše uvedené ÚP Zdice nevymezuje koridor územní rezervy pro umístění vedení severního obchvatu města.
 budou navržena opatření k eliminaci bariérového efektu navrhovaného severního obchvatu města (návrh pěšího a
cyklistického propojení jádrového území města Zdice s CHKO Křivoklátsko)
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP Zdice nevymezuje koridor územní rezervy pro umístění vedení severního obchvatu města.
 bude prověřeno dopravní napojení průmyslové lokality ve východní části území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stabilizuje dopravní napojení průmyslové zóny východ v současném stavu s tím, že na silnici
II/605 resp. II/118 vymezuje plochu pro možnou úpravu tvarového řešení křižovatky zajišťující dopravní napojení průmyslové zóny,
s cílem zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnici II/605 resp. II/118 s ohledem na zvýšený provoz těžké nákladní dopravy
do průmyslové zóny a s ní související kolizní situace při odbočování kamionů z resp. na silnici II/605 resp. II/118.
Intenzity dopravy na průjezdním úseku silnice II/605 centrální částí města Zdice zatím nedosahují takových hodnot, aby bylo
ekonomicky rentabilní realizovat přeložky tohoto průjezdního úseku. Vezmeme-li v úvahu, že přeložka by přenesla pouze současné
tranzitní vztahy na průjezdním úseku silnice II/605 (max. 50% současné intenzity, která činí 4.215 vozidel celkově/den) a pouze
marginální část současných vnitřních cest (které mají zdroj a cíl na území města Zdice), lze odhadovat, že účinnost obchvatu by byla
někde v řádu maximálně 2.500 vozidel / den obousměrně. Při takových intenzitách není realizace obchvatu ekonomicky rentabilní.
 bude navrženo řešení k odstranění závad na komunikačním systému města (např. nevyhovující technické parametry některých
úseků místních komunikací, úseku silnice III/11545 ad.)
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje plochy pro možné odstranění závažných dopravních závad na stávajících
komunikacích:


Územní plán vymezuje plochu přestavby dopravní infrastruktury – silniční (DS) P21 pro úpravu tvarového řešení
křižovatky silnic II/236 a III/2362 v části obce Černín.



Územní plán dále vymezuje plochu přestavby dopravní infrastruktury – silniční (DS) P22 pro možnou úpravu tvarového
řešení křižovatky silnice II/605 resp. II/118 Zdice - Levín s místní obslužnou komunikací propojující silnici II/605 resp.
II/118 se silnicí II/236 Zdice - Černín.



Územní plán vymezuje koridor dopravní infrastruktury X03 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.

Úpravy některých nevyhovujících úseků silnic na území města Zdice umožňuje územní plán provádět v rámci stabilizovaných ploch
dopravní infrastruktury silniční (DS).
 vymezení ploch změn pro umístění staveb se stanovenými hygienickými limity hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a
chráněných venkovních prostorech staveb bude zohledňovat možný negativní vliv hluku z dopravy
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán stanovuje možnost umístění staveb se stanovenými hygienickými limity hladin hluku v
chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb v rámci ploch změn s rozdílným způsobem využití
zasažených hlukovým ukazatelem pro den-večer-noc pro silniční dopravu - izofonami hluku Ldvn = 70 dB nebo zasažených
hlukovým ukazatelem pro rušení spánku pro silniční dopravu - izofonami hluku Ln = 60 dB jako podmíněně přípustné za podmínky
prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb dle platných právních předpisů.
Železniční doprava
 prověřit a zpřesnit vymezení koridoru pro optimalizaci (včetně úpravy směrového vedení) železniční trati č. 170 Zdice Cerhovice – Plzeň v úseku Zdice - Zbiroh dle platných ZÚR Středočeského kraje
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Na území města Zdice je již dokončena optimalizace (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava směrového i výškového vedení a z toho
vyplývající zvýšení traťových rychlostí) III. železničního tranzitního koridoru v rámci železniční tratě č. 170 Beroun – Plzeň. Územní
plán optimalizovanou železniční trať stabilizuje a vymezuje jí jako stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury - železniční, čímž
vytváří podmínky pro její dlouhodobou ochranu. Na základě vyjádření zástupce SŽDC (ing. Jiří Andrle, SŽDC, s.o., Odbor strategie,
e-mail ze dne 11.3.2013) není na území města Zdice provozovatelem železniční infrastruktury, s výjimkou koridoru VRT, sledován
do budoucna žádný záměr na železničních tratích. Územní plán proto nevymezuje na území města Zdice koridor pro veřejně
prospěšnou stavbu D203 zahrnující úpravu směrového vedení oblouku v návaznosti na západní záhlaví železniční stanice Zdice,
neb tato úprava směrového vedení trati je již v plném rozsahu realizovaná.
 prověřit a zpřesnit ve vazbě na sousední správní území vymezení koridoru územní rezervy pro umístění vedení
vysokorychlostní železniční tratě (VRT) Praha – Plzeň v úseku Beroun – hranice kraje dle platných ZÚR Středočeského kraje
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje v rámci správního území města Zdice koridor územní rezervy vysokorychlostní trati
(VRT) ve směru na Plzeň (úsek Beroun – hranice kraje) vymezený v platných ZÚR Středočeského kraje a vymezuje koridor územní
rezervy RK1 pro prověření budoucího umístění vedení vysokorychlostní železniční tratě (VRT) v úseku Beroun – hranice
Středočeského kraje v návaznosti na výstupy této trati z Prahy.
 navrhnout opatření k eliminaci bariérového efektu navrhované trasy vysokorychlostní železniční tratě (VRT) (návrh pěšího a
cyklistického propojení apod.)
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. S ohledem na skutečnost, že vysokorychlostní železniční trať je v novém ÚP Zdice v souladu s platnými ZÚR
Středočeského kraje navržen pouze jako územní rezerva (výhled) pro prověření jeho přesného budoucího umístění, bude součástí
tohoto prověření také návrh konkrétních opatření k eliminaci bariérového efektu trati. V novém ÚP Zdice jsou všechny stávající
místní, účelové, pěší i cyklistické komunikace zajišťující prostupnost území napříč navrhovanému koridoru VRT vymezeny jako
stabilizované s cílem jejich zachování i do budoucna. V rámci prověření využití koridoru územní rezervy pro VRT musí být prověřeno
také zachování stávajících vazeb pro chodce a cyklisty v křížení s koridorem.
Pěší a cyklistická doprava
 navrhnout ucelený systém hlavních městských cyklotras pro potřebu každodenních cest a pro rekreační účely, zohlednit vazbu
na značené cykloturistické trasy procházející územím města
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje v návaznosti na systém značených cykloturistických tras na území města Zdice na
lokální úrovni ucelený systém hlavních místních cyklistických tras pro vzájemné propojení významných zdrojů a cílů cest v rámci
města a jednotlivých prostorově oddělených částí obce, tedy jednotlivých obytných souborů, centrální části města s koncentrací
ploch a zařízení veřejného i komerčního občanského vybavení, území s koncentrací pracovních příležitostí a území volnočasových
aktivit a každodenní rekreace obyvatel města pro cyklisty:
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a)

radiální cyklistická trasa propojující centrální část města Zdice s částí obce Černín s pokračováním na Levín a Králův Dvůr,
vedená od ulice Husova ulicí Velízská dále po účelové komunikace na náves v Černíně a dále po silnici III/2362;

b)

radiální cyklistická trasa propojující centrální část města Zdice s průmyslovou zónou východ a pokračující dále na Králův
Dvůr a Beroun, vedená ulicí Husova podél silnice II/605 resp. II/118 přes průmyslovou zónu dále na východ;
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c)

tangenciální cyklistická trasa propojující část obce Černín s průmyslovou zónou východ;

d)

cyklistická trasa propojující centrální část města Zdice s navrhovanou značenou cykloturistickou trasou č. 0005 - Po
stopách českých králů a s navrhovanou propojovací cykloturistickou trasou směřující k nově navrhované cykloturistické
trase „Litavka“;

e)

radiální cyklistická trasa propojující železniční stanici Zdice a značenou cykloturistickou trasu č. 0007 s navrhovanou
značenou cykloturistickou trasou „Litavka“ s pokračováním dále na Koněprusy, vedená podél silnice III/11545;

f)

radiální cyklistická trasa propojující centrální část města Zdice s částí obce Knížkovice, vedená z Palackého náměstí podél
silnice III/00524 na náves v Knížkovicích;

g)

tangenciální cyklistická trasa propojující část obce Knížkovice s průmyslovou zónou západ a značenou cykloturistickou
trasou č. 0005 – „Po stopách českých králů“, vedená podél nově navrhované místní obslužné komunikace pro obsluhu
průmyslové zóny západ.

 prověřit potřebu návrhu nových úseků stezek pro cyklisty resp. stezek pro chodce a cyklisty jako samostatných dopravních
komunikací vedených odděleně od automobilové dopravy, a to ve vazbě na již realizované cyklistické stezky
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Pro optimální, rychlý a bezpečný pohyb cyklistů přes zastavěné území města Zdice navrhuje územní plán
několik nových cyklostezek / stezek pro chodce a cyklisty segregovaných od automobilové dopravy, po kterých je po jejich realizaci
v územním plánu navrženo vedení navrhovaných značených cykloturistických tras (viz níže):


po levém břehu Červeného a Stroupínského potoka v úseku od silnice II/605 resp. II/118 po ulici Našich mučedníků



po levém břehu řeky Litavka mezi silnicí III/11545 dále na východní hranici řešeného území



mezi Červeným potokem a Litavkou pod dálnicí D5.

 respektovat stávající významná pěší propojení v rámci zastavěného území města včetně vazby na volnou krajinu a
v návaznosti na tato pěší propojení s ohledem na jednotlivé rozvojové záměry navrhnout případná nová pěší propojení
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje v rámci celého správního území města Zdice níže uvedená hlavní pěší propojení,
která navrhuje zachovat případně nově zřídit jako trvale veřejně přístupné prostory s garancí zachování jejich neomezené
přístupnosti pro veřejnost a navrhuje je přednostně postupně navrhovat a upravovat (tam, kde tomu tak ještě není) pro bezpečný
1
pohyb chodců včetně pohybu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace , tedy např. podél frekventovaných pozemních
komunikací zřizovat chodníky, zřizovat bezpečné přechody pro chodce přes komunikace apod.:

1

a)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s částí obce Černín, vedené od ulice Husova ulicí Velízská dále po
účelové komunikace na náves v Černíně;

b)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s obytným územím rodinných domů v severovýchodní části
kompaktního města, vedené od ulice Husova podél průjezdního úseku silnice II/236 ulicí Žižkova;

c)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s plánovaným lesoparkem Knihov východně od města, vedené od ulice
Husova ulicí Žižkova a T.G. Masaryka dále přes nově navrhovanou pěší lávku přes silnici II/605 resp. II/118;

d)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s průmyslovou zónou východ, vedené od ulice Husova ulicí Žižkova a
T.G. Masaryka dále přes nově navrhovanou pěší lávku přes silnici II/605 resp. II/118 a dále podél silnice II/605 resp. II/118
do průmyslové zóny;

e)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s obytným územím ve východní části kompaktního města, vedené
z Palackého náměstí přes nově vymezované přestavbové území mezi ulicemi Čs. Armády, Našich mučedníků a Zahradní
a Červeným potokem (plochy P6, P7, P8, P9) dále do ulice Našich mučedníků;

f)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s železniční stanicí Zdice, vedené z Palackého náměstí přes přemostění
Červeného potoka a dálnice D5 dále podchodem pod železniční tratí na železniční stanici Zdice;

g)

alternativní pěší propojení centrální části města Zdice s železniční stanicí Zdice, vedené od ulice Husova ulicí
Komenského a U topírny dále před pěší lávku přes Červený potok a dálnici D5 a podchodem pod železniční tratí na
železniční stanici Zdice;

dle Vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění
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h)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s průmyslovou zónou západ, vedené od ulice Husova ulicí Komenského
a U topírny dále podél Červeného potoka po nově navrhované cyklostezce resp. stezce pro chodce a cyklisty (plocha P26)
až na západní okraj města a odsud dále po nově navrhované místní obslužné komunikaci (plocha Z16) do průmyslové
zóny západ;

i)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s částí obce Knížkovice, vedené od ulice Husova ulicemi Barákova,
Vorlova, Stará zvonice, Knížkovická a opět Vorlova dále podél silnice III/00524 na náves v Knížkovicích;

j)

tangenciální pěší propojení od nově navrhované autobusové zastávky na ulici Komenského k ulici K Samohelce a dále
přes ulici Hornická do ulice Knížkovická.

Územní plán dále stanovuje podmínku zajištění veřejné pěší a cyklistické prostupnosti plošně rozsáhlých rozvojových ploch Z32a,
Z32b a P12, v rámci nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.
 prověřit možnost zlepšení pěší a cyklistické prostupnosti dopravního koridoru dálnice D5 a železniční tratě
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Stávající místa překonání dálnice D5 (samostatná pěší lávka a chodníky podél přemostění na silnici III/1174)
a železniční trati (podchod na železniční stanici Zdice a chodník podél podjezdu na silnici III/1174) pro chodce a cyklisty jsou v rámci
nového ÚP Zdice zachovány, respektovány a vymezeny jako stabilizované plochy veřejných prostranství resp. dopravní
infrastruktury.
S ohledem na výši očekávaných investičních nákladů byla stávající prostupnost dopravního koridoru dálnice D5 pro obyvatele města
Zdice vyhodnocena dlouhodobě za vyhovující bez nároků na návrh nových opatření.
Územní plán navrhuje nové překonání koridoru železniční trati č. 170 nově navrhovanou cyklostezkou resp. stezkou pro chodce a
cyklisty po levém břehu Litavky.
 prověřit možnost zlepšení dostupnosti železniční stanice Zdice z jádrového území města Zdice pro chodce a cyklisty
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Stávající dostupnost železniční stanice Zdice z jádrového území města Zdice (nadjezdem na silnici III/1174
nebo samostatnou pěší lávkou v návaznosti na ulici U topírny a dále podchodem pod nástupišti železniční stanice Zdice) byla
v rámci nového ÚP Zdice vyhodnocena jako vyhovující, bez nároků na návrh nových opatření.
 prověřit a navrhnout prostupnost území podél Červeného potoka pro chodce a cyklisty
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Pro optimální, rychlý a bezpečný pohyb cyklistů přes zastavěné území města Zdice navrhuje územní plán
dvě nové cyklostezky / stezky pro chodce a cyklisty segregované od automobilové dopravy, po kterých je po jejich realizaci
v územním plánu navrženo vedení navrhovaných značených cykloturistických tras (viz níže):


po levém břehu Červeného a Stroupínského potoka v úseku od silnice II/605 resp. II/118 po ulici Našich mučedníků



po levém břehu řeky Litavka mezi silnicí III/11545 dále na východní hranici řešeného území.

Další požadavky – občanská vybavenost
 posílit význam sídla jako lokálního spádového centra
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Význam města Zdice jako lokálního spádového centra je zajištěna posílením centrální části města jako
území smíšeného obytného a dále vymezením nových ploch zejména pro bydlení a pro výrobu a skladování ve vazbě na stávající
zástavbu a vytvořením optimální koncepce dopravní a technické infrastruktury pro napojení a obsluhu jednotlivých ploch i celého
města v širším území.
 respektovat stávající zařízení občanského vybavení jako stabilizovaná
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Veškeré stávající plochy a zařízení občanského vybavení jsou územním plánem respektovány a jsou vymezeny jako samostatné
stabilizované plochy občanského vybavení. Menší zařízení lokálního významu, zejména pro komerční občanské vybavení a sport,
jsou integrována do ploch smíšených.
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 vyhodnotit potřebu rozšíření ploch občanského vybavení, zejména zařízení základního vybavení k uspokojení každodenních
potřeb obyvatel města, tyto plochy umisťovat s ohledem na dobrou dopravní dostupnost
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Návrh občanského vybavení zohledňuje navrhovaný rozvoj funkce bydlení, protože územní plán musí zajistit
vzájemnou prostorovou i provozní provázanost obou způsobů využití. S ohledem na demografickou prognózu vývoje počtu obyvatel
města Zdice lze předpokládat stagnaci nebo jen velmi mírný růst počtu obyvatel města. Je-li kapacita nově navrhovaných ploch pro
bydlení cca 1.900 obyvatel a cca 25% výměry pozemků je vymezeno čistě z důvodu rezervy pro předpokládanou nedostupnost
některých pozemků pro možnou výstavbu a cca 25% výměry pozemků je vymezeno z důvodu saturace potřeb s ohledem na
postupné zvyšování kvality bydlení, vytváří územní plán v té nejoptimističtější variantě podmínky pro možný přírůstek počtu obyvatel
migrací (s ohledem na výhodnou polohu města v rozvojové ose OS1 a v blízkosti hlavního města Prahy) maximálně o cca 900
obyvatel (k 1.1.2013: 4090). Podle internetové publikace Principy a pravidla územního plánování by kapacita zařízení předškolní
výchovy v obci měla odpovídat poměru 40 míst na 1.000 obyvatel. Současná kapacita mateřských škol ve Zdicích by tedy měla být
163 míst, skutečná kapacita dvou MŠ ve Zdicích k 1.1.2012 je přitom 168 míst. Za předpokladu, že by nárůst počtu obyvatel dosáhl
v příštích cca 15 letech skutečně cca 5.000 obyvatel (cca 4.090 + 900), byl by deficit míst v MŠ oproti současnému stavu cca 36
míst. Přitom musíme brát v úvahu také fakt, že MŠ ve Zdicích nevyužívají výhradně jen obyvatelé Zdic, ale také obyvatelé některých
sousedních obcí. Z toho důvodu navrhuje územní plán umístění nové mateřské školky v rámci dynamicky se rozvíjejícího obytného
souboru Na Samohelce. Podle internetové publikace Principy a pravidla územního plánování by kapacita zařízení základního
školství v obci měla odpovídat poměru 136 míst na 1.000 obyvatel. Současná kapacita základní školy ve Zdicích by tedy měla být
556 míst, skutečná kapacita ZŠ ve Zdicích k 1.1.2012 je přitom 550 míst. Kapacita ZŠ je tedy naplněna. Za předpokladu, že by
nárůst počtu obyvatel dosáhl v příštích cca 15 letech skutečně cca 5.000 obyvatel (cca 4.090 + 900), byl by deficit míst v ZŠ oproti
současnému stavu cca 122 míst, což odpovídá asi 4 třídám. Přitom musíme brát v úvahu také fakt, že ZŠ ve Zdicích nevyužívají
výhradně jen obyvatelé Zdic, ale také obyvatelé některých sousedních obcí. Z toho důvodu předpokládá ÚP rozšíření stávající
základní školy v rámci jejího areálu v Žižkově ulici, případně umístění nové školy (např. pouze 1. stupně) v rámci nově navrhovaných
ploch smíšených obytných. Ostatní stavby a zařízení občanského vybavení předpokládá územní plán umístit v rámci ploch
smíšených obytných, zejména pak v rámci ploch smíšených obytných v centru města a městských.
Plochy občanského vybavení pro stavby a zařízení občanského vybavení každodenní potřeby jsou vymezovány buď v rámci
centrální části města Zdice, nebo v jádrech jednotlivých obytných souborů.
 vytvořit podmínky pro lokalizaci infrastruktury pro rekreaci a cestovní ruch a podporu turistického využívání území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení potenciálu využití území pro rekreaci obyvatel města o pro
cestovní ruch zejména návrhem rozvoje plch rekreačně využívaných lesů na vrchu Knihov, za městským hřbitovem, Na Samohelce
a ve vazbě na Křivoklátské lesy a dále návrhem optimalizace sítě značených turistických a cykloturistických tras na území města a
návrhem nových cyklostezek resp. stezek pro chodce a cyklisty podél vodních toků Stroupínského a Červeného potoka a podél
Litavky.
ÚP vytváří podmínky pro rekreační využívání krajiny vymezením specifických ploch – zejména rekreačních lesoparků, zpřístupněním
nábřeží Červeného potoka a doplněním systém cyklistických tras a stezek s vazbou na regionální síť. V souladu s podmínkami
využití ploch s rozdílným způsobem využití je možné umísťování zařízení pro podporu rekreace a cestovního ruchu v celém území.
 vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vytváří podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí v širokém spektru ekonomických
aktivit stabilizací a návrhem dalšího rozvoje zejména ploch výroby a skladování a ploch smíšených obytných s možností umisťování
staveb a zařízení občanského vybavení.
Územní plán stabilizuje všechna stávající produkční území na území města a vytváří podmínky pro jejich další možný rozvoj.
Územní plán navrhuje v rámci disponibilních vnitřních rozvojových rezerv a proluk plošný rozvoj průmyslové zóny jižně železniční
stanice Zdice (plochy Z40 a P19) a navrhuje také urbanistické dotvoření stávající Průmyslové zóny Východ (plochy Z7, Z8 a Z58). V
bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5 navrhuje územní plán zcela novou strategickou Průmyslovou zónu Západ,
optimálně dopravně napojitelnou na dálnici D5 zcela bez nutnosti průjezdu obydlenými územími.

Obrana státu
Na území obce nejsou zařízení obrany státu. Územní plán bude řešen v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany
ČR v aktuálním znění.
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
Na území města Zdice se nenacházejí žádné zařízení obrany státu a nezasahují sem ani žádná ochranná pásma takových zařízení,
která by bylo nutné respektovat a přizpůsobit jejich existenci navrhovaný rozvoj města Zdice.

Ochrana obyvatelstva
Pro ochranu obyvatelstva stanoví územní plán zásady jejího zajištění v souladu se stávajícím plánem ukrytí. Územní plán bude
řešen v souladu se zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v aktuálním znění a vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva v aktuálním znění. Problematika civilní ochrany bude řešena pouze v textové části bez
samostatného grafického výstupu.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Navrhované řešení územního plánu je plně v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany
obyvatelstva. Dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. není problematika ochrany obyvatelstva součástí územního plánu.
Rozšíření obsahu územního plánu nad rámec platných právních předpisů je přípustné.

Požární ochrana
Územní plán bude řešen v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Navrhované řešení územního plánu je plně v souladu s platnými právními předpisy v oblasti požární ochrany.

3.

Koncepce uspořádání krajiny

Požadavky vyplývající z PÚR ČR
 Vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Pro ochranu krajinného rázu stanovuje územní plán podmínku respektovat a chránit při územním rozvoji
města a při činnostech s ním spojených krajinářsky exponovaná území s vysokou hodnotou krajinného rázu, jimiž se rozumí území
s významným uplatněním pozitivních znaků krajinného rázu.
 Podporovat potřebná kompenzační opatření
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Územní plán nestanovuje kompenzační opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona.
 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území
(záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod; v zastavěných územích a zastavitelných
plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování
účinků povodní
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje realizaci protipovodňových opatření Červeného potoka ve smyslu dříve zpracovaných
studií a projektů v rozsahu koridoru X2.
ÚP vymezuje plochy změn v krajině pro lesní a nelesní stromové porosty, které mají vyšší retenční schopnost. Konkrétním
protierozním a opatřením je vymezení plochy K49 pro průleh.
Kanalizace bude navržena jako oddílná. Dešťové vody z jednotlivých objektů budou zachycovány a likvidovány přímo na pozemcích
jednotlivých nemovitostí, dešťové vody z komunikací a ostatních veřejných ploch budou zasakovány ve vhodných plochách co
nejblíže místu jejich spadu.

Požadavky vyplývající ze ZÚR
Jako součást územního systému ekologické stability ZÚR SK vymezují na regionální úrovni tyto biokoridory, které jsou stanoveny
také jako veřejně prospěšná opatření:
-

RK 1161 U děravé skály – Koukolova hora;
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-

RK 1189 Libomyšl – Koukolova hora.

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBC 1418 Koukolova hora a pro zajištění jeho
funkčnosti vymezuje plochu změn v krajině K47.
Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBK 1161 U děravé skály - Koukolova hora a pro zajištění jeho funkčnosti
vymezuje plochy změn v krajině K4, K8, K9, K11, K12, K14 a K50.
Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBK 1189 Libomyšl - Koukolova hora.
Na území města Zdice jsou vymezeny dle ZÚR SK následující krajinné typy:
-

S – krajina sídelní (celé urbanizované území);

-

P – krajina přírodní (severozápadní pás území).

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ZÚR SČK zahrnují správní území města Zdice do dvou krajinných typů: do krajiny sídelní(S) a do krajiny
přírodní (P). Zásady péče o krajinu na území obou krajinných typů jsou v ÚP Zdice integrovány v rámci navrhované koncepce
uspořádání krajiny. Základní koncepce uspořádání krajiny města Zdice, navržená v ÚP Zdice, spočívá v preferenci rozvoje
urbanizace v rámci území vymezeného v ZÚR SČK jako krajina sídelní a zároveň v přísné ochraně území vymezeného v ZÚR SČK
jako krajina přírodní před intenzivním rozvojem zástavby.
Územní plán bude respektovat záměry, stavby, limity a hodnoty uvedené v ZÚR, vč. případných ochranných pásem:
-

vrty a prameny ČHMÚ

-

poddolované území

-

chráněné ložiskové území a dobývací prostor

-

chráněná krajinná oblast Křivoklátsko

-

regionální biokoridor – 1161 a 1189 – veřejně prospěšné opatření

-

záplavové území

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Veškeré uvedené záměry, stavby, limity a hodnoty uvedené v ZÚR jsou v ÚP respektovány a zohledněny v
jeho řešení.

Požadavky vyplývající z ÚAP, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovacích dokumentací a
popř. z doplňujících průzkumů a rozborů
Střety zájmů a problémy z ÚAP a z provedených průzkumů a rozborů, vč. návrhu způsobu jejich řešení:
Problémy

Způsob řešení v ÚP

spojitost ÚSES – zejména regionální koridor

prověřit funkčnost ÚSES, upřesnit jeho hranice a vymezit nové prvky systému
k zajištění jeho propojení v celém území

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP upřesňuje a vymezuje skladebné části ÚSES na regionální a lokální úrovni včetně změn ve vymezení
skladebných částí oproti výchozím podkladům.
Problémy

Způsob řešení v ÚP

problematika vymezení ÚSES (více zdrojů)

vymezit ÚSES dle aktuálních závazných dokumentů a upřesnit hranice
jednotlivých prvků na základě průzkumu území

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP upřesňuje ÚSES na regionální úrovni dle ZÚR, při vymezení ÚSES na lokální úrovni vychází z odborných
podkladů a platné ÚPD.
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Problémy

Způsob řešení v ÚP

snižování podílu krajinné zeleně

zajistit ochranu stávající zeleně, vymezit tyto plochy jako stabilizované, navrhnout
nové plochy pro doplnění systému a posílení ekologické stability krajiny

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Stávající plochy zeleně je chráněny a stabilizovány a doplněny, doplnění zohledňuje požadavky na ochranu
krajiny a zvýšení ekologické stability.
Problémy

Způsob řešení v ÚP

ohrožení území vodní erozí

navrhnout krajinářské úpravy směřující ke zvýšení ochrany půdy proti smyvu
ornice, zlepšení retenčních schopností krajiny

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje plochy změn v krajině pro lesní a nelesní stromové porosty, které mají vyšší retenční
schopnost, konkrétním protierozním a opatřením je vymezení plochy K49.

Další požadavky – příroda a krajina
 respektovat zvláště chráněná území (CHKO Křivoklátsko) a lokality soustavy Natura 2000 (EVL Stroupínský potok)
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. CHKO a EVL jsou v rámci řešení ÚP respektovány a chráněny jako přírodní hodnoty území.
 při vymezování rozvojových ploch zohlednit specifika krajinného rázu a zajistit jeho ochranu
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP identifikuje území s vysokou hodnotou krajinného rázu, jejich respektování a ochrana jsou základním
faktorem pro vymezení zastavitelných ploch.
 respektovat přírodní hodnoty území bez příslušné legislativní ochrany - stávající plochy zeleně a významné liniové prvky
zeleně
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Stávající plochy zeleně a liniové prvky jsou stabilizovány v plochách zeleně přírodní (ZP), plochách
přírodních (NP), plochách veřejné zeleně (ZV) a plochách vodních a vodohospodářských (W).
 vytvořit podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Zlepšení prostupnosti krajiny je řešeno návrhem nových ploch veřejných prostranství pro umístění nových
resp. obnovu původních polních a lesních cest a dále pro umístění nových cyklostezek resp. stezek pro chodce a cyklisty podél
břehů Stroupínského a Červeného potoka a podél Litavky.
 navrhnout krajinářské úpravy s cílem zlepšení retenčních schopností krajiny
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Jedním ze základních předpokladů zvýšení retenční schopnosti krajiny je vymezení spojitého ÚSES. Nad
rámec ploch ÚSES vymezuje ÚP další plochy změn v krajině pro lesní a nelesní stromové porosty, které mají vyšší retenční
schopnost.
 respektovat území s evidovanými archeologickými nálezy
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Vymezená území s evidovanými archeologickými nálezy jsou respektována, případná výstavba či realizace
záměru v těchto plochách podléhá podmínkám stanoveným příslušnými právními předpisy (zákon č. 20/1987, o státní památkové
péči).
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 upřesnit vymezení regionálního ÚSES dle ZÚR Středočeského kraje a prověřit jeho funkčnost
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP upřesňuje vymezení skladebných části ÚSES na regionální úrovni v souladů se ZÚR.
Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBC 1418 Koukolova hora a pro zajištění jeho funkčnosti vymezuje plochu
změn v krajině K47.
Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBK 1161 U děravé skály - Koukolova hora a pro zajištění jeho funkčnosti
vymezuje plochy změn v krajině K4, K8, K9, K11, K12, K14 a K50.
Územní plán zpřesňuje na území města Zdice vymezení RBK 1189 Libomyšl - Koukolova hora.
 upřesnit vymezení lokálního ÚSES, prověřit jeho funkčnost a případně navrhnout opatření pro jeho doplnění a zvýšení
ekologické stability krajiny
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje lokální ÚSES v návaznosti na ÚSES na regionální úrovni, pro všechny skladebné části je
stanoven cílový stav.

Další požadavky – geologie a vodní hospodářství
 respektovat evidovaná ložiska nerostů, při vymezování rozvojových ploch zohlednit poddolovaná území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Dle aktuálních dat ÚAP ORP Beroun nejsou na území města Zdice evidována žádná ložiska nerostných
surovin.
Poddolovaná území jsou vymezena v koordinačním výkrese, prověření podrobnějšího využití ploch změn vymezených ve střetu
s poddolovanými územími je úkolem podrobnějších projektových dokumentací na základě podrobného geologického průzkumu
příslušných lokalit.
 prověřit rozsah hranice záplavových území, případně i aktivní zóny záplavového území, rozvojové plochy vymezovat vně jejich
hranice
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Úkolem územního plánu není prověřovat hranici záplavových území ani aktivní zóny.
Hranice záplavového území a aktivní zóny záplavového území jsou v rámci řešení ÚP respektovány. V zájmu intenzifikace využití
proluk v bezprostřední vazbě na historické jádro města Zdice (plochy přestavby P12 a P16) vymezuje ÚP tyto plochy proluk pro
zástavbu ve střetu se záplavovým územím Červeného potoka. Umísťování v plochách P12 a P16 je ovšem podmíněna výstavbou
protipovodňových opatření, která jsou územním plánem rovněž navržena (koridor X2).
Plochy změn vymezené v záplavovém území Litavky jsou určeny pro výsadbu izolační zeleně (ochrana bydlení před negativními
vlivy z výroby) nebo se jedná o přestavby v zastavěném území.
 vytvořit podmínky pro realizaci protipovodňové ochrany
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán navrhuje umístění protipovodňových opatření Červeného potoka ve smyslu dříve zpracovaných
studií a projektů v rozsahu koridoru X2.
 zajistit ochranu vodních zdrojů, vodních ploch a toků
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na území města nejsou žádné využívané vodní zdroje. Územní plán důsledně chrání všechny vodní toky na
území města jako nezastavitelné a vytváří podmínky pro zachování jejich vodního režimu i kvality vid v tocích.
 rozvojové plochy vymezovat přednostně na půdách nižší třídy ochrany
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Třídy ochrany ZPF byly zvažovány jako důležitý faktor při umístění zastavitelných ploch. Plošně
nejrozsáhlejší rozvojové záměry jsou vymezovány přednostně na ZPF III., IV. nebo V. třídy ochrany.
Budou respektována vyhlášená záplavová území.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje v záplavovém území pro zástavbu výhradně plochy pro doplnění zástavby
v prolukách v rámci zastavěného území. Podmínkou realizace v největších rozvojových plochách v rámci záplavového území,
v plochách P12 a P16, je realizace protipovodňových opatření navrhovaných v koridoru X2.
Budou respektována území nerostných surovin:
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. V řešeném území se nacházejí pouze nevýhradní ložiska nerostných surovin – cihlářské hlíny, která nejsou
limitem, mají pouze informační charakter.

D.1.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
Požadavky vyplývající z PÚR ČR
Z PÚR ČR nevyplývají žádné požadavky na vymezení územních rezerv.

Požadavky vyplývající ze ZÚR
Jako územní rezerva bude vymezena:
 Vysokorychlostní trať (VRT) ve směru na Plzeň (úsek Beroun-hranice kraje)
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán zpřesňuje v rámci správního území města Zdice koridor územní rezervy vysokorychlostní trati
(VRT) ve směru na Plzeň (úsek Beroun – hranice kraje) vymezený v platných ZÚR Středočeského kraje a vymezuje koridor územní
rezervy RK1 pro prověření budoucího umístění vedení vysokorychlostní železniční tratě (VRT) v úseku Beroun – hranice
Středočeského kraje v návaznosti na výstupy této trati z Prahy.
Koridor územní rezervy RK1 pro prověření budoucího umístění vedení vysokorychlostní železniční tratě (VRT) v úseku Beroun –
hranice Středočeského kraje je v Územním plánu Zdice vymezen v rozsahu dle platných ZÚR SČK, tedy v šířce 600 m východně
železniční stanice Zdice a se zúžením v průchodu železniční stanicí Zdice. Územní ochrana 600 m širokého koridoru je však
v územním plánu zajištěna i v úseku zúžení, kde nejsou vymezovány žádné nové plochy pro bydlení nebo občanskou vybavenost,
pouze plochy dopravní infrastruktury a plochy výroby.

Další požadavky
V návrhu ÚP bude adekvátně zvážena možnost vymezení ploch územních rezerv jako dlouhodobý výhled rozvoje města.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje plochy územních rezerv zejména pro možný budoucí rozvoj ploch bydlení v případě
alespoň částečného využití vymezovaných návrhových ploch pro bydlení. Jako plochy územních rezerv dále územní plán vymezuje
stabilizované plochy bydlení v rámci území výroby a skladování jižně železniční stanice Zdice, kde je další rozvoj bydlení s ohledem
na kumulaci rušivých vlivů výroby a dopravy ze železniční trati nežádoucí a stávající bytové objekty by měly být do budoucna
vymístěny a nahrazeny rozvojem výrobních aktivit.
Jako plochy územních rezerv pro navrácení do zemědělské půdy jsou vymezeny stávající plochy fotovoltaických elektráren.
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D.1.3. Požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Požadavky vyplývající z PÚR ČR
Z PÚR ČR nevyplývají žádné požadavky na vymezení VPS nebo VPO.

Požadavky vyplývající ze ZÚR
Jako VPS budou vymezeny
 Rozvodna 110 KV vč. napojení vedení s označením E 12
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje plochu pro rozvodnu 110 kV vč. napojení vedení (plocha Z17) jako VPS č. VT01.
 Koridor železniční trati č. 170 – optimalizace úseku Zdice – Zbiroh s označením D 203
Plnění v rámci ÚP Zdice:
Na území města Zdice je již dokončena optimalizace a modernizace (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava směrového i výškového
vedení a z toho vyplývající zvýšení traťových rychlostí) III. železničního tranzitního koridoru v rámci železniční tratě č. 170 Beroun –
Plzeň. Územní plán optimalizovanou železniční trať stabilizuje a vymezuje jí jako stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury železniční, čímž vytváří podmínky pro její dlouhodobou ochranu. Na základě vyjádření zástupce SŽDC (ing. Jiří Andrle, SŽDC, s.o.,
Odbor strategie, e-mail ze dne 11.3.2013) není na území města Zdice provozovatelem železniční infrastruktury, s výjimkou koridoru
VRT, sledován do budoucna žádný záměr na železničních tratích. Územní plán proto nevymezuje na území města Zdice koridor pro
veřejně prospěšnou stavbu D203 zahrnující úpravu směrového vedení oblouku v návaznosti na západní zhlaví železniční stanice
Zdice, neb tato úprava směrového vedení trati je již v plném rozsahu realizovaná.
Jako VPO budou vymezeny koridory ÚSES:
 RK 1161 U děravé skály – Koukolova hora
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje pro zfunkčnění RK 1161 plochy změn v krajině K4, K8, K9, K10, K11, K12, K14 a
K50 jako VPO č. VU03, VU08, VU10, VU11, VU12, VU13, VU17 a VU36.
 RK 1189 Libomyšl – Koukolova hora.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Na území města Zdice je RK 1189 plně funkční, ÚP tedy nevymezuje žádnou plochu změn v krajině pro
zfunkčnění tohoto prvku ÚSES s nároky na vymezení jako VPO.

Další požadavky
Veřejně prospěšnými stavbami (VPS), pro něž lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., §
170, odst. 1a), budou navrženy stavby dopravní a technické infrastruktury, tj. základní systém místních dopravních komunikací a
veřejné inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrorozvody) včetně souvisejících zařízení (jako např. vodojem, regulační
stanice plynu, trafostanice).
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Jako VPS, pro něž lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vymezeny plochy pro nové místní
obslužné komunikace resp. místní komunikace se smíšeným provozem, pro nové cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty, pro
nové komunikace pro chodce, pro veřejně přístupné účelové komunikace, záchytné parkoviště P+R a pro trafostanici Zdice a dále
koridory pro umístění liniových vedení technické infrastruktury a protipovodňových opatření a pro zkapacitnění a přeložku místní
komunikace.
Veřejně prospěšnými opatřeními (VPO), pro něž lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., §
170, odst. 1b), budou prvky územního systému ekologické stability a opatření protipovodňové ochrany a opatření pro zamezení
půdní eroze, pokud je územní plán navrhne.
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Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Jako VPO, pro něž lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vymezeny plochy změn v krajině pro
zajištění funkčnosti ÚSES a dále opatření v krajině pro protierozní opatření (např. průleh, území pro rozliv vodních toků apod.)
Dále budou vymezeny veřejně prospěšné stavby a případně veřejná prostranství (VP), vč. staveb na pozemcích veřejných
prostranství, ke kterým bude možné uplatnit předkupní právo (ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., § 101).
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Jako VPS s možností uplatnění předkupního práva je vymezena plocha veřejného prostranství – veřejné
zeleně Na Samohelce a plocha pro rozšíření městského hřbitova.
Plochy VPS, VPO a VP (případně i asanací) budou vymezeny ve zvláštním výkresu, který bude obsahovat pouze vlastní řešené
území.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Všechny VPS, VPO a VP jsou vymezeny v rámci výkrese č. I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření
a asanací.
Seznam VPS, VPO, VP a případně asanací bude součástí návrhu, včetně odůvodnění a seznamu katastrálních čísel parcel, které
jsou VPS, VPO a VP dotčeny.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP obsahuje seznam VPS , VPO a VP včetně podrobného odůvodnění jejich vymezení a seznam
katastrálních čísel parcel, které jsou VPS, VPO a VP dotčeny.

D.1.4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci
U návrhových ploch zásadnějšího významu zvážit možnost prověření územní studií, zejména:
 v pohledově exponovaných lokalitách
 v případě náročnější dostupnosti technické infrastruktury
Územní plán bude obsahovat lhůtu pro vložení dat o územní studii do evidence o územně plánovací činnosti.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje celkem 3 plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno
pořízením územní studie. Uzemní studie je stanovena pro rozvojové plochy v rámci CHKO Křivoklátsko v Černíně, dále pro
rozvojové plochy pro bydlení Na Hroudě ve Zdicích (exponovaná plocha na hranici zastavěného území na přechodu do volné krajiny)
a dále pro všechny plochy navrhované Průmyslové zóny Západ, která je nejrozsáhlejším navrhovaným rozvojovým záměrem na
území celého města Zdice.
Územní plán stanovuje lhůtu pro pořízení všech 3 územních studií 4 roky.
Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů vydáním regulačního plánu, včetně lhůty pro pořízení a vydání, popř. uzavřením
dohody o parcelaci vyplynou z řešení návrhu územního plánu.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán vymezuje 2 plochy s podmínkou vydání regulačního plánu. Jedná se o tzv. „plochu se zvláštním
statutem“
Územní plán stanovuje lhůtu pro vydání obou regulačních plánů 5 let.
Územní plán vymezuje podmínku dohody o parcelaci pro zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci anebo plochy
smíšené obytné o výměře větší než 2 ha, kde je v souladu s § 7 odst. (2) nezbytné vymezit plochy veřejných prostranství o výměře
odpovídající minimálně 5 % podílu z celkové plošné výměry dotčené zastavitelné plochy.
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D.1.5. Požadavky na zpracování variant řešení
Město nepožaduje variantní zpracování územního plánu.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán je zpracován jako invariantní. V rámci řešení ÚP nevyplynuly žádné konkrétní nároky na
variantní řešení návrhu ÚP.

D.1.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Návrh územního plánu bude zpracován v rozsahu stanoveném ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a
navazujících vyhlášek.
Dokumentace územního plánu bude obsahovat:
A. Textovou část
B. Grafickou část
1. Výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic řešeného území, zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch
přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní
studií, regulačním plánem
2. Hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím
3. Výkres prostorového uspořádání území
4. Výkres dopravní infrastruktury (včetně cyklodopravy)
5. Výkres technické infrastruktury – vodní a odpadové hospodářství
6. Výkres technické infrastruktury – energetika a spoje
7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
8. Výkres pořadí změn v území
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Územní plán je zpracován v rozsahu stanoveném ustanoveními stavebního zákona, v platném znění a
navazujících vyhlášek.
Územní plán je zpracován v tomto obsahu:
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST
I.1.
I.2a
I.2b
I.2c
I.2d

1:5 000
1:5 000
1:5 000
1:5 000

I.3.

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
HLAVNÍ VÝKRES - ZPŮSOB VYUŽITÍ ÚZEMÍ
VÝKRES PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
ÚZEMÍ
VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
– VODNÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
– ENERGETIKA A SPOJE
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

I.4.

VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

1:5 000

I.2e

1.5 000
1:5 000
1:5 000

Odůvodnění územního plánu bude obsahovat:
A.

Textovou část

B. Grafickou část
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1. Koordinační výkres
2. Výkres širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních obcí
3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Jednotlivé výkresy budou v měřítku 1:5 000,
výkres širších vztahů v měřítku 1:50 000.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Odůvodnění územního plánu je zpracováno v rozsahu stanoveném ustanoveními stavebního zákona,
v platném znění a navazujících vyhlášek.
Odůvodnění územního plánu je zpracováno v tomto obsahu:
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST
II.1.

KOORDINAČNÍ VÝKRES

1:5 000

II.2.

VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

1:50 000

II.3.

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

1:5 000

Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna schématy. V textové části ÚP bude
uveden údaj o počtu listů textové části ÚP a počtu výkresů ÚP. Textová část ÚP a jednotlivé výkresy grafické části budou opatřeny
záznamem o účinnosti.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Výkresy obsahují pouze jevy zobrazitelné v daném měřítku.
Grafická část ÚP, například Výkres koncepce dopravní infrastruktury, je doplněna schématy.
V textové části ÚP je uveden údaj o počtu listů ÚP a o počtu jeho výkresů.
Textová část i jednotlivé výkresy jsou pro účely vydání opatřeny záznamem o účinnosti.
Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, při vymezování plochy, budou řádně
odůvodněny.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Veškeré odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou v ÚP řádně odůvodněny.
Počet vyhotovení v tištěné podobě:
-

Vyhodnocení vlivů na URU

4 paré

-

Návrh pro společné jednání (§ 50 SZ)

3 paré

-

Upravený návrh pro veřejné projednání

2 paré

-

ÚP Zdice – čistopis

4 paré

Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP je v každé etapě odevzdán v příslušném počtu paré.
Pro každou fázi projednávání po 1 nosiči s elektronickými daty v souborových formátech pdf, doc, xls, shp
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. ÚP je pro každou fázi projednávání odevzdán vždy na 1 datovém nosiči s elektronickými daty v příslušných
souborových formátech.
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D.1.7. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životní prostředí a zemědělství) dle ust. § 20
písm. b) a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě § 10i odstavec 3 zákona k předloženému
návrhu zadání a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona požaduje v následujících etapách pořizování územně plánovací
dokumentace zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu Zdice na udržitelný rozvoj území po obsahové stránce zpracované
v souladu se stavebním zákonem a platnými prováděcími předpisy.
Plnění v rámci ÚP Zdice:
ÚP požadavek splňuje. Návrh ÚP Zdice byl posouzen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vlivů na životní prostředí a
evropsky významné lokality a ptačí oblast plně v souladu s požadavky vyplývajícími z příslušných stanovisek dotčených orgánů
státní správy.

D.2. Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodn ější
varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona
V souladu se schváleným Zadáním Územního plánu Zdice byl Návrh ÚP Zdice zpracován jako invariantní.

D.3. Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3
stavebního zákona
Postup podle § 51 odst. 3 stavebního zákona nebyl uplatněn.

D.4. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního
plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního
zákona
Postup podle § 54 odst. 3 stavebního zákona nebyl uplatněn.
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E.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z H L E D I S K A Š I R Š Í C H V Z TA H Ů V Ú Z E M Í

E.1. Město Zdice v systému osídlení
Město Zdice se nachází ve Středočeském kraji a je součástí správního obvodu ORP Beroun. V rámci území ORP Beroun tvoří Zdice
jeho západní hranici se správním obvodem ORP Hořovice.
Zdice leží v historické urbanizační a dopravní ose mezi hlavním městem Praha a krajským městem Plzeň, mezi dvěma významnými
centry osídlení Středočeského kraje a zároveň obcemi s rozšířenou působností Beroun a Hořovice. Poloha Zdic zhruba uprostřed
spojnice Berouna a Hořovic (respektive Prahy a Plzně) předurčila město Zdice k trvalé závislosti na vyšších centrech osídlení,
zejména pak v oblasti pracovních příležitostí, občanského vybavení či služeb.
Celé širší území je ovlivněno dynamikou jedné z nejvýznamnějších dopravních os v ČR, jež poskytuje kapacitní propojení
centrálních Čech se západní Evropou. Jedná se o dálnici D5 a III. tranzitní železniční koridor (v řešeném území trať č. 170). Méně
významné je spojení s dalším regionálním centrem osídlení – městem Příbram (na jihu). Tato dopravní vazba je zprostředkována
silnicí II/118 a paralelně vedoucí železniční tratí č. 200.
Zdice jsou 3. největším městem okresu Beroun. Společně s dalšími obcemi Rudná, Loděnice, Vráž, Beroun, Králův Dvůr či Žebrák
tvoří souvislý urbanizační pás v ose historické dopravní trasy Praha – Plzeň.
Výborná dopravní dostupnost vyšších center osídlení je příčinou převažujícího rezidenčního charakteru města Zdice. Velký podíl
obyvatel Zdic dojíždí za prací, vzděláním i občanským vybavením do regionálních spádových center Berouna, Hořovic, ale také do
Prahy či Plzně.
V opačném směru (z vyšších center osídlení do regionu Berounska) existuje spádovost za rekreací a turistikou. Širší oblast (CHKO
Brdy, CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras) představuje rekreační zázemí Pražského regionu. I přes existenci množství přírodních
a kulturních památek je Berounsko vyhledáváno převážně pouze pro jednodenní rekreaci.
Město Zdice sousedí s obcemi Svatá a Trubín na severu, s městem Králův Dvůr a s obcí Tmaň na východě, s obcemi Chodouň a
Bavoryně na jihu, a na západě s obcemi Chlustina a Hředle, které náleží do správního území ORP Hořovice.

E.2. Město Zdice jako součást krajiny
E.2.1. Zdice v krajině
Území města Zdice se rozkládá v mírně zvlněné krajině Hořovicka, mezi hranicemi CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras.
Topografie území města Zdice je zásadně determinována údolními nivami Červeného potoka a řeky Litavky, zaříznutými do jinak
výrazných terénních hřbetů. Jeden z hřebenů zvlněné krajiny Hořovicka se rozkládá podél severozápadní hranice území města
Zdice a spojuje vrcholy Pravá hora (459 m n. m.), Tkalce (505 m n. m.) a Plešivec (495 m n. m.).
Průměrná nadmořská výška města Zdice je 268 m n. m.
Na území města Zdice je vysoký podíl poddolovaných území, kde dříve probíhala hlubinná těžba železné rudy.
Krajinný pokryv tvoří převážně listnaté a jehličnaté lesy, ostatní plochy tvoří zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, orná půda a
urbanizovaná krajina s městskou zástavbou a průmyslovými areály. Na území města Zdice se nejvýrazněji uplatňujíc rozsáhlé a
souvislé masivy Křivoklátských lesů na severozápadě území města a dále lesní porosty na jednotlivých vrcholcích (např. Knihov).

E.2.2. Návaznosti skladebných prvků ÚSES
Územní plán zajišťuje návaznosti všech vymezovaných skladebných částí ÚSES na lokální úrovni přes hranice správního území
města Zdice. Všechny regionální prvky ÚSES jsou na území města Zdice zpřesněny v souladu s platnými ZÚR SČK. V případě
územních plánů, s nimiž je nezbytné zajistit koordinaci regionálních prvků ÚSES, ale které byly schváleny před vydáním ZÚR SČK,
je návaznost zajištěna zpravidla jen částečně s tím, že regionální prvky ÚSES v ÚP Zdice jsou vymezeny důsledně v souladu se
ZÚR SČK.
V následující tabulce je uveden souhrnný přehled vzájemných návazností vymezení skladebných prvků ÚSES na hranici správního
území města Zdice:
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označení skladebného prvku
ÚSES na území města Zdice

označení skladebného prvku
ÚSES na území sousední obce

zajištění návaznosti prvků ÚSES na hranicích obcí

Bavoryně

LBK 20
(větev podél Červeného
potoka)

LBK 26

ano

Hředle

LBC 24
(na Stroupínském potoce)

LBC 8
(na Stroupínském potoce)

ano

LBC 9

LBC 5

ano

Chlustina

-

-

-

Chodouň

LBK 15
(podél Litavky)

Prvek ÚSES bez označení
(vodorovná šrafa)

ano

RBK 1189

Prvek ÚSES bez označení
(vodorovná šrafa)

ano

RBK 1161
(nad Černínem)

LBK bez označení

ano

RBK 1161
(pod Knihovem)

RBK 1161
(pod Knihovem)

ano
RBK 1161 je v ÚP Zdice vymezen v souladu
s aktuálními platnými ZÚR SČK.
Vymezení RBK 1161 v ÚP města Králův Dvůr
neodpovídá vymezení RBK v ZÚR a v novém ÚP
Králův Dvůr bude tedy nutné uvést vymezení
regionálního biokoridoru do souladu se ZÚR SČK
a zajistit tak návaznost na RBK 1161 vymezený
v ÚP Zdice.

LBC 21

LBC 27

ano

-

LBC 26
(končí na hranici města
Králův Dvůr)

-

LBK 13

LBK (bez označení, podél
Litavky)

ano

LBK 10

LBC 39

ano

LBC 2
(LBC vložené do RBK 1161)

LBC 41
(LBC vložené do RBK 1161)

ano

LBK 13

? (ÚSES neidentifikovatelný) Koordinaci nelze ověřit
ÚP obce Tmaň je dostupný výhradně jako scan
? (ÚSES neidentifikovatelný)
analogového ÚP dálkovým přístupem přes mapový
server Středočeského kraje. V ÚP obce Tmaň
nejsou rozpoznatelné prvky ÚSES.

sousední obec

Králův Dvůr

Svatá

Tmaň

RBC 1418

Trubín

LBC 12
(končí na hranici řešeného
území)

-

-

E.3. Širší dopravní vazby města Zdice
Město Zdice leží na významném mezinárodním dopravním koridoru propojujícím hlavní město Praha s územím Spolkové republiky
Německo, konkrétně s městem Nürnberg. Dopravní koridor je tvořen dálnicí D5 Praha – Plzeň – Rozvadov - hranice SRN (Nürnberg) (mezinárodní dopravní tah E50) a dále železniční tratí č. 170 Beroun – Plzeň – Cheb, která je součástí III. tranzitním
železničním koridoru, který je hlavní dálkovou trasou zajišťující mezinárodní spojení České republiky se sousedními zeměmi (SRN,
Slovensko).
Širší dopravní vazby města Zdice pak kromě mezinárodních dopravních vztahů zprostředkovává síť silnic II. a III. třídy a v oblasti
železniční dopravy pak celostátní trať č. 200 Zdice – Příbram – Protivín.
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Územím města Zdice prochází cykloturistické trasy místního významu 0005 a 0007 Zbiroh - Žebrák – Zdice – Lochovice s vazbou na
mezinárodní cykloturistickou trasu č. 3 Praha – Karlštejn – Plzeň - Furth im Wald (SRN).

E.3.1. Dálnice a silnice
Hlavní dopravní napojení města Zdice na nadřazenou komunikační síť zprostředkovává dálnice D5 tvořící součást dopravní sítě
celorepublikového resp. mezinárodního významu. Základní komunikační síť pro obsluhu vlastního území města Zdice tvoří silnice II.
a III. třídy a místní a účelové komunikace.
Dálnice D5 je součástí IV. panevropského koridoru ve větvi A (Berlin/Nürnberg – Praha – Bratislava – Budapešť–
Konstanta/Thesaloniki/Istanbul) a je také součástí mezinárodního evropského dálničního tahu E50 Paříž – Nürnberg – Praha –
Košice – Kyjev.2 Na území města Zdice se nachází mimoúrovňová křižovatka se silnicemi II/118 a II/605 (Exit 28 Bavoryně).
Správním územím města Zdice procházejí tyto silnice II. třídy, které zprostředkovávají kromě dálnice D5 významné regionální vazby
města Zdice na okolní města, včetně krajského města Plzeň:
 Silnice II/605 Praha – Beroun – Žebrák – Plzeň, která prochází historickou stopou původní státní silnice Praha – Plzeň a
v současné době představuje paralelní dopravní trasu dálnici D5.
 Silnice II/118 Budyně nad Ohří – Slaný – Kladno – Beroun - Zdice – Příbram – Krásná Hora nad Vltavou – Petrovice, která
vede v řešeném území částečně v peáži se silnicí II/605 (od MÚK po východní hranici řešeného území).
 Silnice II/236 Zdice – Křivoklát – Lány – Slaný, která má v rámci řešeného území zprostředkovává dopravní napojení
Černína u Zdic.
Správním územím města Zdice procházejí tyto silnice III. třídy, které zprostředkovávají převážně lokální dopravní vazby v rámci
vlastního správního území města a blízkého okolí:
 Silnice IIII/00524 Knížkovice – Zdice centrum
 III/1174 Zdice-Palackého náměstí – Chodouň
 III/11541 odbočka na Chodouň
 III/11545 Zdice-železniční stanice – Koněprusy
 III/2362 Černín – Levín.

E.3.2. Železnice
Město Zdice leží na III. tranzitním železničním koridoru, který je hlavní dálkovou trasou zajišťující mezinárodní spojení České
republiky se sousedními zeměmi (SRN, Slovensko). V evropském kontextu je tato trasa součástí evropského železničního koridoru
Paříž – Frankfurt am Main – Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Žilina – Košice – Lvov. V rámci ČR propojuje města Cheb – Plzeň –
Praha – Česká Třebová – Přerov – Dětmarovice – Mosty u Jablunkova, v úseku Praha – Mosty u Jablunkova je trasa současně
vymezena jako I. tranzitní železniční koridor.
Hlavní osu železniční dopravy v řešeném území představuje dvoukolejná elektrifikovaná celostátní železniční trať č. 170 Beroun –
Plzeň – Cheb. Trať zprostředkovává dopravní spojení města Zdice zejména s hlavním městem Praha, Berounem a krajským
městem Plzeň v řádu několika desítek spojů za den.
Z železniční trati č. 170 odbočuje ve Zdicích jednokolejná celostátní železniční trať č. 200 Zdice – Příbram – Protivín.
Ve Zdicích je umístěna odbočná železniční stanice Zdice.

E.3.3. Cyklistická a pěší doprava
Územím města Zdice prochází 2 značené cykloturistické trasy KČT:
 Místní cykloturistická trasa (IV. třídy) č. 0005 Zbiroh - Žebrák – Zdice
 Místní cykloturistická trasa (IV. třídy) 0007 Zdice – Lochovice procházející v rámci řešeného území výrobní zónou na jihu k
železniční stanici Zdice.
Cykloturistická trasa č. 0007 má přímou vazbu na mezinárodní cykloturistickou trasu č. 3 Praha – Karlštejn – Plzeň - Furth im Wald
(SRN), zařazenou do evropského systému cyklistických tras Euro Velo, procházející jižně od řešeného území.

2

http://www.dalnice-silnice.cz/D5.htm
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E.3.4. Letecká doprava
Nejbližším neveřejným vnitrostátním letištěm je Letiště Hořovice (cca 12 km), nejbližším veřejným mezinárodním letištěm pak Letiště
Václava Havla Praha (cca 37 km).

E.4. Širší vazby města Zdice v oblasti technické infrastruktury
Město Zdice má vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého je zásobeno téměř veškeré trvale bydlící obyvatelstvo. Vodovodní síť
Zdic je propojena s vodovodními rozvody v místních částech. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s., patřící do skupiny Energie AG.
Vodovodní síť je napojena na skupinový vodovod BKDZH (Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice), který je veden z Prahy a je
napájen ze zdroje Želivka. Odbočkou DN 200 je připojen zemní dvoukomorový vodojem Zdice o objemu 2 x 1000 m³ (330,00 /
324,80 m n.m.), ze kterého je gravitačním zásobním řadem voda přiváděna do spotřebiště. U vodojemu je vybudována čerpací
stanice pro dodávku pitné vody do místní části Černín a dále do obce Svatá. Z vodovodní sítě města Zdice jsou zásobovány i místní
část Knížkovice (přes AT stanici Samohelka), obec Chodov a obec Tmaň včetně místní části Louny.
Město Zdice má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na městskou čistírnu odpadních vod v
lokalitě pod Knihovem. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od většiny obyvatel města.
Územím města Zdice prochází VTL plynovod ve správě RWE Gasnet s.r.o., na kterém jsou umístěny 3 vysokotlaké regulační
stanice.
Územím prochází vedení VVN 110 kV spojující rozvodny 110/22 kV Beroun a Hořovice. Výkonová rezerva rozvodny Beroun činí 51
MVA, rozvodny Hořovice 32 MVA. Z vedení VVN je vyvedena odbočka do trakční měnírny Správy železniční dopravní cesty.
Z rozvoden Beroun a Hořovice vychází síť VN 22 kV, která přímo zásobuje správní území Zdic. Síť je provedena převážně jako
nadzemní, v centrální části města jako kabelová.
Středem dálnice D5, souběžně se silnicí II/605 Praha – Plzeň a III. železničním koridorem Praha – Plzeň protínají území Zdic
dálkové optické kabely.

E.5. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska vazeb
města Zdice na území okolních obcí
Koncepce rozvoje území města Zdice je koordinována z hlediska širších vztahů s rozvojovými záměry sousedních obcí.
Předmětem koordinace jsou
1. záměry navrhované v rámci ÚP Zdice ve vztahu k území sousedních obcí a ve vztahu k platné ÚPD sousedních obcí
(„zevnitř ven“)
2. záměry navrhované v platné ÚPD sousedních obcí ve vztahu k ÚP Zdice („z vnějšku dovnitř“).
Podkladem pro koordinaci záměrů navrhovaných v platné ÚPD sousedních obcí ve vztahu k ÚP Zdice je aktuální platná územně
plánovací dokumentace sousedních obcí včetně případných platných změn.
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Obrázek: Schéma sousedních obcí

Obcemi sousedícími se správním územím města Zdice jsou:
 Bavoryně
 Hředle
 Chlustina
 Chodouň
 Králův Dvůr
 Svatá
 Tmaň
 Trubín
Přehled stavu ÚP obcí sousedících se správním územím obce Zdice (ÚP schválené, vydané či rozpracované) je uveden
3
v následující tabulce :

3

dle evidence ÚÚR ke dni 22.1.2014
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obec

ÚPD

stav ÚPD

datum schválení / vydání ÚPD záměr(y) ke koordinaci

Bavoryně

Územní plán Bavoryně

platná

12.8.2010

ano

Hředle

Územní plán obce Hředle

platná

4.12.2002

ano

Chlustina

Územní plán Chlustina

platná

3.10.2011

ne

Chodouň

ÚPO Chodouň

platná

1.9.2005

ano

Změna č. 1 ÚPO Chodouň

platná

15.10.2009

ano

Změna č. 2 ÚPO Chodouň

platná

11.5.2013

ne

Změna č. 3 ÚPO Chodouň

platná

9.1.2014

ne

ÚP města Králův Dvůr

platná

12.10.2006

ano

Změna č. 1 ÚPm Králův Dvůr

platná

5.10.2010

ano

Změna č. 2 ÚPm Králův Dvůr

platná

5.10.2010

ano

Změna č. 3 ÚPm Králův Dvůr

platná

13.11.2014

Svatá

Územní plán Svatá

platná

20.5.2009

ano

Tmaň

ÚPO Tmaň

platná

12.8.2002

ano

Změna č. 1 ÚPO Tmaň

platná

21.11.2005

ne

Změna č. 2 ÚPO Tmaň

platná

23.11.2009

ne

Územní plán Trubín

platná

14.10.2009

ne

Změna č. 1 ÚP Trubín

platná

14.3.2012

ne

Králův Dvůr

Trubín

ne

E.5.1. Koordinace s územím obce Bavoryně
Koordinace záměrů ÚP Zdice
záměr ÚP Zdice na
hranici obce Bavoryně

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

LBK 20

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
Vymezení větve LBK 20 vedené podél Červeného potoka prostorově navazuje
na vymezení LBK 26 v ÚP Bavoryně.

koridor RK 2

Koridor územní rezervy VRT

ÚP Bavoryně je vydaný před nabytím účinnosti ZÚR SČK, proto vůbec
neobsahuje vymezení koridoru VRT.
Koordinace koridoru VRT je zajištěna ZÚR SČK.

koridor X1

Koridor pro umístění vedení ÚP Bavoryně je vydaný před požadavkem správce rozvodné soustavy řešit
přeložky nadzemního vedení tento záměr v ÚP.
VVN
Navazující část koridoru na území obce Bavoryně bude řešena v rámci změny
ÚP Bavoryně.

Značená
Cykloturistická trasa
cykloturistická trasa
“Červený potok
(Valdecká)”

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

V ÚP Bavoryně nejsou vymezeny žádné cykloturistické trasy. Komunikace, po
které má být cykloturistická trasa „Červený potok (Valdecká)“ na území obce
Bavoryně vedena, je v ÚP Bavoryně vymezena jako stabilizovaná plocha
dopravní infrastruktury silniční (DS)
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Koordinace záměrů ÚP Bavoryně
záměr ÚP Bavoryně na hranici
města Zdice

vyhodnocení koordinace

Z7 (SK)

Záměr na zastavitelnou plochu smíšenou obytnou Z7 vymezený v ÚP Bavoryně přiléhá přímo k ploše
dálnice D5 na území města Zdice a záměr tak nevyžaduje žádnou koordinaci.

lokální biokoridor LBK 20

Koordinace je zajištěna.
Na lokální biokoridor LBK 20 vymezený v ÚP Bavoryně podél Červeného potoka navazuje LBK 26
vymezený v ÚP Zdice.

Plocha pro optimalizaci
železniční trati č. 170

Optimalizace železniční trati č. 170 je již realizována, v rámci ÚP Zdice je optimalizovaná Trasa
železniční trati č. 170 vymezena v ÚP Zdice již jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury
železniční.

E.5.2. Koordinace s územím obce Hředle
Koordinace záměrů ÚP Zdice
záměr ÚP Zdice na
hranici obce Hředle

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

LBC 24 (plocha K30) lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBC 24 (plochy K30) při Stroupínském potoce prostorově navazuje
na vymezení LBC 8 v ÚPO Hředle.

LBC 9 (plocha K21)

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBC 9 (plochy K21) prostorově navazuje na vymezení LBC 5
v ÚPO Hředle.

X1

koridor pro umístění vedení ÚPO Hředle je vydaný před požadavkem správce rozvodné soustavy řešit
přeložky nadzemního vedení tento záměr v ÚP.
VVN
Navazující část koridoru na území obce Hředle bude řešena v rámci nového
ÚP Hředle.

Z15 (VL)

zastavitelná plocha pro
ochrannou a izolační zeleň

Plocha navazuje na stabilizované plochy zemědělské vymezené v ÚPO
Hředle, záměr tedy není nutné koordinovat.

Z14 (ZO)

zastavitelná plocha lehké
výroby v rámci Průmyslové
zóny Západ

Plocha navazuje na stabilizované plochy zemědělské vymezené v ÚPO
Hředle, záměr tedy není nutné koordinovat.

R8 (NZ)

navrácení plochy
fotovoltaické elektrárny zpět
do zemědělské půdy

Plocha navazuje na stabilizované plochy zemědělské vymezené v ÚPO
Hředle, záměr tedy není nutné koordinovat.

Značená
cykloturistická trasa
cykloturistická trasa
“Po stopách
českých králů”

V ÚPO Hředle nejsou vymezeny žádné cykloturistické trasy. Komunikace, po
které má být cykloturistická trasa „Po stopách českých králů“ na území obce
Hředle vedena, je v ÚP Bavoryně vymezena jako stabilizovaná plocha veřejné
komunikace.

Koordinace záměrů ÚP Hředle
záměr ÚPO Hředle na hranici
města Zdice

vyhodnocení koordinace

LBC 8

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBC 8 v ÚPO Hředle při Stroupínském potoce prostorově navazuje na vymezení LBC 24
v ÚP Zdice.

LBC 5

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBC 5 v ÚPO Hředle prostorově navazuje na vymezení LBC 9 v ÚP Zdice.
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E.5.3. Koordinace s územím obce Chodouň
Koordinace záměrů ÚP Zdice
záměr ÚP Zdice na
hranici obce Chodouň

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

LBK 15

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBK 15 vedeného podél Litavky prostorově navazuje na vymezení
LBK (bez označení, vodorovná šrafa) v ÚP Chodouň.

RBK 1189

regionální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
Vymezení RBK 1189 prostorově navazuje na vymezení ÚSES (bez označení,
vodorovná šrafa) v ÚP Chodouň.

R14

plocha územní rezervy pro
bydlení (BI)

Koordinace je zajištěna.
Plocha územní rezervy navazuje na stabilizované plochy bydlení a na
zastavitelné plochy bydlení venkovského vymezené v ÚP Chodouň.

Z45

zastavitelná plocha ochranné Plocha navazuje na stabilizované plochy zemědělské vymezené v ÚP obce
a izolační zeleně (ZO)
Chodouň, záměr není nutné koordinovat.

P19

plocha přestavby pro
Plocha navazuje na stabilizované plochy zemědělské vymezené v ÚP obce
drobnou a řemeslnou výrobu Chodouň, záměr není nutné koordinovat.
(VD)

Z40

Zastavitelná plocha pro
Plocha navazuje na stabilizovanou plochu přírodní vymezenou v ÚP
drobnou a řemeslnou výrobu Chodouň, záměr není nutné koordinovat.
(VD)
Je vhodné vymezit zastavitelnou plochu pro možný rozvoj drobné a řemeslné
výroby v ploše mezi železniční tratí č. 200 a vlečkou také v ÚP Chodouň.

Značená
Navrhovaná cykloturistická
cykloturistická trasa trasa podél Litavky
„Litavka“

V ÚP Chodouň nejsou vymezeny žádné cykloturistické trasy. Komunikace, po
které má být cykloturistická trasa „Litavka“ na území obce Bavoryně vedena,
je v ÚP Chodouň vymezena jako stabilizovaná plocha veřejné komunikace.

Koordinace záměrů ÚPO Chodouň
záměr ÚPO Chodouň na
hranici města Zdice

vyhodnocení koordinace

Rozvojová plocha bydlení Koordinace je zajištěna.
na pravém břehu Litavky Plocha navazuje na stabilizované plochy zemědělské vymezené v ÚP Zdice pro budoucí prověření pro
bydlení.
ÚSES podél Litavky
Koordinace je zajištěna.
(bez označení, vodorovná Vymezení LBK vedeného v ÚP Chodouň podél Litavky prostorově navazuje na vymezení LBK 15 v ÚP
šrafa)
Zdice.
ÚSES Na Studeném
Koordinace je zajištěna.
(bez označení, vodorovná Vymezení prvku ÚSES pod vrchem Na Studeném prostorově navazuje na vymezení RBK 1189 v ÚP
šrafa)
Zdice.

Koordinace záměrů Změny č. 1 ÚPO Chodouň
záměr ÚPO Chodouň na
hranici města Zdice

vyhodnocení koordinace

Zastavitelná plocha Z.01.1 Koordinace je zajištěna.
pro bydlení venkovské
Plocha navazuje na stabilizované plochy zemědělské a plochy lesní vymezené v ÚP Zdice.
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E.5.4. Koordinace s územím města Králův Dvůr
Koordinace záměrů ÚP Zdice
záměr ÚP Zdice na
hranici města Králův
Dvůr

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

RBK 1161
(nad Černínem)

regionální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
Vymezení RBK 1161 vedeného v ÚP Zdice nad Černínem prostorově
navazuje na vymezení LBK (bez označení) v ÚP Králův Dvůr.

RBK 1161
(pod Knihovem)

regionální ÚSES

RBK 1161 je v ÚP Zdice vymezen v souladu s platnými ZÚR SČK.
Vymezení RBK 1161 v ÚP města Králův Dvůr neodpovídá vymezení RBK
v ZÚR SČK a v novém ÚP Králův Dvůr bude tedy nutné uvést vymezení
regionálního biokoridoru do souladu se ZÚR SČK a zajistit tak návaznost na
RBK 1161 vymezený v ÚP Zdice.

LBC 21

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBC 21 (plochy K16) v ÚP Zdice prostorově navazuje na vymezení
LBC 27 v ÚPm Králův Dvůr.

LBK 13

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBK 13 v ÚP Zdice prostorově navazuje na vymezení LBK (bez
označení) v ÚPm Králův Dvůr.

koridor X1

Koridor pro umístění vedení ÚPm Králův Dvůr včetně jeho změn č. 1 a 2 je schválený před požadavkem
přeložky nadzemního vedení správce rozvodné soustavy řešit tento záměr v ÚP.
VVN
Navazující část koridoru na území města Králův Dvůr bude řešena v rámci
nového ÚP Králův Dvůr.

koridor RK 2

koridor územní rezervy VRT

V ÚPm Králův Dvůr je zakreslena nesourodá změť různých os a dalších čar
s označením TVR či „vysokorychlostní trať“, není však zřejmé, která z os či
dalších čar je relevantní a co přesně označuje (osu či ohraničení koridoru?).
V ÚP Zdice je koridor pro VRT vyznačen v souladu s platnými ZÚR SČK, tím
je koordinace zajištěna. Na území města Králův Dvůr musí být koridor VRT
v souladu se ZÚR SČK vymezen v rámci nového ÚP Králův Dvůr.

Z51

zastavitelná plocha PV pro
novou cyklostezku resp.
stezku pro chodce a cyklisty
podél Litavky

V ÚPm Králův Dvůr není cyklostezka / stezka pro chodce a cyklisty podél
Litavky vymezena. Předpokládá se vymezení cyklostezky podél Litavky
v souladu s Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území
Středočeského kraje – Aktualizace 2012 v novém ÚP Králův Dvůr.

Z52

zastavitelná plocha PV pro
obnovu původní polní cesty

V ÚPm Králův Dvůr není obnova polní cesty vymezena.
Přepokládá se vymezení obnovy polní cesty v návaznosti na území města
Zdice v novém ÚP Králův Dvůr.

R2

plocha územní rezervy pro
navrácení stávající
fotovoltaické elektrárny do
zemědělské půdy

V ÚPm Králův Dvůr je v návaznosti na plochy územní rezervy R2 vymezenou
v ÚP Zdice vymezena stabilizovaná plocha zemědělská, koordinace tak není
nutná.

značená
značená cykloturistická trasa V ÚPm Králův Dvůr není značená cykloturistická trasa „Litavka“ podél Litavky
cykloturistická trasa
(vedená po nově navrhované cyklostezce) vymezena. Předpokládá se
„Litavka“
vymezení cyklotrasy Litavka v souladu s Generelem cyklistických tras a
cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 v novém ÚP
Králův Dvůr.
značená
značená cykloturistická trasa Koordinace je zajištěna.
cykloturistická trasa
V ÚPm Králův Dvůr je cyklotrasa v návaznosti na cyklotrasu „Po stopách
„Po stopách
českých králů“ vymezenou v ÚP Zdice vymezena.
českých králů“
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záměr ÚP Zdice na
hranici města Králův
Dvůr

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

hlavní místní
cyklistická trasa
Zdice – Králův Dvůr
po silnici II/605

značená hlavní místní
cyklotrasa

V ÚPm Králův Dvůr není místní cyklotrasa propojující centrální část města
Zdice s průmyslovou zónou východ a pokračující dále na Králův Dvůr a
Beroun, vedená ulicí Husova podél silnice II/605 resp. II/118 přes
průmyslovou zónu dále na východ, vymezena. Propojení je však po silnici
II/605 přesto možné.

hlavní místní
cyklistická trasa
Zdice – Levín Králův Dvůr po
silnici III/2362

značená hlavní místní
cyklotrasa

V ÚPm Králův Dvůr není místní cyklotrasa propojující centrální část města
Zdice s částí obce Černín s pokračováním na Levín a Králův Dvůr, vedená od
ulice Husova ulicí Velízská dále po účelové komunikace na náves v Černíně a
dále po silnici III/2362, vymezena. Propojení je však po silnici III/2362 přesto
možné.

Koordinace záměrů ÚP města Králův Dvůr ve znění Změny č. 1 a č.2
záměr ÚPm Králův Dvůr na
hranici města Zdice

vyhodnocení koordinace

LBK
(bez označení, na severu
území, v blízkosti Černína)

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBK (bez označení) v ÚPm Králův Dvůr prostorově navazuje na vymezení RBK 1161 (větve
nad Černínem) v ÚP Zdice.

RBK 1161
(pod Knihovem)

RBK 1161 je v ÚP Zdice vymezen v souladu s aktuálními platnými ZÚR SČK.
Vymezení RBK 1161 v ÚP města Králův Dvůr neodpovídá vymezení RBK v ZÚR a v novém ÚP Králův
Dvůr bude tedy nutné uvést vymezení regionálního biokoridoru do souladu se ZÚR SČK a zajistit tak
návaznost na RBK 1161 vymezený v ÚP Zdice.

LBC 27

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBC 27 v ÚPm Králův Dvůr prostorově navazuje na vymezení LBC 21 v ÚP Zdice.

LBC 26

Hranice LBC 26 je v ÚPm Králův Dvůr vymezena na hranici řešeného území, bez přesahu na území
sousedního města Zdice. Koordinace není nutná.

LBK
(bez označení, podél
Litavky

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBK podél Litavky v ÚPm Králův Dvůr prostorově navazuje na vymezení LBK 13 v ÚP Zdice.

TVR (vysokorychlostní
trať)

V ÚPm Králův Dvůr je zakreslena nesourodá změť různých os a dalších čar s označením TVR či
„vysokorychlostní trať“, není však zřejmé, která z os či dalších čar je relevantní a co přesně označuje
(osu či ohraničení koridoru?).
V ÚP Zdice je koridor pro VRT vyznačen v souladu s platnými ZÚR SČK, tím je koordinace zajištěna.
Na území města Králův Dvůr musí být koridor VRT v souladu se ZÚR SČK vymezen v rámci nového
ÚP Králův Dvůr.

Rozvojová ploch bydlení
BI.1
+
Rozvojová lokalita G
(SM.5) dle Změny č. 2 ÚPm

Koordinace je zajištěna.
K hranici správního území obce Zdice těsně přiléhá zastavitelná plocha pro bydlení individuální
městského typu (BI.1) vymezená ÚPm Králův Dvůr a rozšířená ve Změněn č. 2 ÚPm Králův Dvůr o
plochu smíšenou městskou SM.5 (lokalita G). V ÚP Zdice je ve východní části řešeného území v k.ú.
Zdice (ul. Našich mučedníků) vymezena stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech (BI), na
kterou návrhová plocha BI.1 + SM.5 plynule navazuje.

Z1-1 - koridor
optimalizace železniční
trati č. 170
(dle Změny č. 1 ÚPm)

Trasa železniční trati č. 170 vymezena v ÚP Zdice již jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury
železniční.

cyklotrasa po místní
komunikaci v souběhu
s dálnicí D5

Koordinace je zajištěna.
V ÚP Zdice je v návaznosti na cyklotrasy vymezenou v ÚPm Králův Dvůr po místní komunikaci
v souběhu s dálnicí D5 vymezena cyklotrasa „Po stopách českých králů“.
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E.5.5. Koordinace s územím obce Svatá
Koordinace záměrů ÚP Zdice
záměr ÚP Zdice na
hranici obce Svatá

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

LBK 10

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBK 10 prostorově navazuje na vymezení LBC 39 v ÚP Svatá.

LBC 2 (plocha K2)

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBC 2 (plochy K2) vloženého do RBK 1161 prostorově navazuje na
vymezení LBC 41 v ÚP Svatá.

Koordinace záměrů ÚP Svatá
záměr ÚP Svatá na hranici
města Zdice

vyhodnocení koordinace

LBK 39

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBK 39 prostorově navazuje na vymezení LBC 10 v ÚP Zdice.

LBC 41

Koordinace je zajištěna.
Vymezení LBC 41 vloženého do RBK 1161 prostorově navazuje na vymezení LBC 2 v ÚP Zdice.

E.5.6. Koordinace s územím obce Tmaň
Koordinace záměrů ÚP Zdice
záměr ÚP Zdice na
hranici obce Tmaň

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

LBK 13

lokální ÚSES

RBC 1418

regionální ÚSES

Koordinaci nelze ověřit
ÚP obce Tmaň je dostupný výhradně jako scan analogového ÚP dálkovým
přístupem přes mapový portál Středočeského kraje. V ÚP obce Tmaň nejsou
rozpoznatelné prvky ÚSES.

Hlavní místní
cyklotrasa Zdice Koněprusy

Značená hlavní místní
cyklotrasa

V ÚP Tmaň nejsou vymezeny žádné cyklotrasy. Vymezení cyklotrasy ve
směru na Koněprusy, v návaznosti na místní cyklotrasu propojující železniční
stanici Zdice a značenou cykloturistickou trasu č. 0007 s navrhovanou
značenou cykloturistickou trasou Litavka s pokračováním dále na Koněprusy,
vedenou podél silnice III/11545, se předpokládá v novém ÚP Tmaň.

Koordinace záměrů ÚPO Tmaň
Koordinaci nelze ověřit. ÚP obce Tmaň je dostupný výhradně jako scan analogového ÚP dálkovým přístupem přes
mapový portál Středočeského kraje. V ÚP obce Tmaň nejsou rozpoznatelné žádné záměry.

E.5.7. Koordinace s územím obce Trubín
Koordinace záměrů ÚP Zdice
záměr ÚP Zdice na
hranici obce Trubín

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

LBC 12

lokální ÚSES

Koordinace není nutná. LBC 12 končí na hranici území města Zdice, LBC
nepřesahuje na území sousední obce Trubín.

Z1

zastavitelná plocha PV pro V ÚP Trubín není obnova polní cesty vymezena.
obnovu původní polní cesty Přepokládá se vymezení obnovy polní cesty v návaznosti na území města
Zdice ve změně ÚP Trubín.
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F.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
( § 4 3 O D S T. 1 S TAV E B N Í H O Z Á K O N A ) ,
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Součástí výčtu záležitostí nadmístního významu jsou výhradně záměry, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní
území více obcí, popřípadě více krajů (ekvivalent výkladu pojmu „plocha nadmístního významu“ dle § 2 odst. (1) písm. h) stavebního
zákona), a které zároveň nejsou předmětem řešení ZÚR Středočeského kraje.
Součástí výčtu záležitostí nadmístního významu mají být pouze tyto charaktery záměrů
1. záměry, které by s ohledem na jejich význam, rozsah nebo využití měly být předmětem řešení ZÚR a nejsou
2. záměry, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nad rámec území obcí, které bezprostředně
sousedí s řešeným územím
pozn. koordinace záměrů majících vliv výhradně na území bezprostředně sousedících obcí (typicky např. rozvojové plochy
malého plošného rozsahu vymezené na hranici řešeného území) je zajištěna účastí sousedních obcí v rámci společného
jednání o návrhu ÚP dle § 50 odst. (2) stavebního zákona a v rámci veřejného projednání návrhu ÚP dle § 52 odst. (1)
stavebního zákona.
Územní plán Zdice nevymezuje a nenavrhuje žádné záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR
Středočeského kraje.
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G.

K O M P L E X N Í Z D Ů V O D N Ě N Í P Ř I J AT É H O Ř E Š E N Í
V Č E T N Ě V Y B R A N É VA R I A N T Y

G.1. Výklad pojmů
(k odstavci 01 ÚP)
Podklady pro výrok












zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění
Slovník územního plánování. ÚÚR, 2012. (http://www.uur.cz/slovnik2/)
Maier, Karel: Názvosloví, příklady metodiky a symboliky užívané pro zpracování regulačních plánů, Regulační prvky. Praha:
FA ČVUT, 2004
ČSÚ, Metodika – Registr sčítacích obvodů a budov, vysvětlení pojmů
sdělení Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj (Stavebně správní praxe – Příloha časopisu Urbanismus a
územní rozvoj, Ročník XVI, číslo 4/2013)
Zásady a pravidla územního plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA, 1983
Principy a pravidla územního plánování. Internetová publikace. ÚÚR, 2014 (dostupné z
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571)
Nařízení hlavního města Prahy č. 11/2014 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Řada pojmů běžně užívaných v oboru územního plánování postrádá dlouhodobě svůj jednoznačný, nezpochybnitelný, výklad,
kodifikovaný v obecně závazných právních předpisech. Při běžné komunikaci odborníků, resp. při uvádění pojmů v nezávazných
dokumentech či při verbální komunikaci, je možné se obvykle spolehnout na obecně uznávaný výklad takových pojmů. V procesu
rozhodování v území na základě územního plánu se však úřady státní správy neobejdou bez jednoznačného výkladu všech pojmů
užívaných v závazné části územního plánu.
Pro účely Územního plánu Zdice jsou definovány vybrané pojmy, jejichž výklad není explicitně stanoven v platné legislativě a jejichž
výklad by mohl být zdrojem nedorozumění a případně také účelových dezinterpretací.
Veškeré pojmy definované pro účely Územního plánu Zdice jsou v souladu s platnou legislativou, zejména pak s terminologií
stavebního zákona. Výklad pojmů vychází z praktických poznatků z územně plánovací praxe, z oborových metodických pomůcek,
norem a dalších veřejně dostupných oborových zdrojů nad rámec platné legislativy.

G.2. Vymezení řešeného území
(k odstavci 02 ÚP)
Podklady pro výrok
 schválené Zadání ÚP Zdice
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 digitální data ČUZK
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s požadavky § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, se územní
plán pořizuje a vydává pro celé území obce (obcí se rozumí i město dle § 3 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění). Územní plán Zdice řeší celé správní území města Zdice vymezené hranicí správního území obce (aktuální k datu 1.1.2014).

Území města Zdice je tvořeno třemi katastrálními územími:

124

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
katastrální území

výměra (ha)

Zdice

663,7522

Černín u Zdic

532,6501

Knížkovice

183,8033

Tabulka: Katastrální území

Celková rozloha řešeného území je 1380,2 ha.
Hranice řešeného území je zobrazena ve všech výkresech územního plánu i odůvodnění územního plánu.

Obrázek: Katastrální území na území města Zdice
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(k odstavci 03 ÚP)
Podklady pro výrok
 schválené Zadání ÚP Zdice
 zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 digitální data ČUZK 2015
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Území každé obce je vždy součástí nějakého širšího území, regionu, kraje, státu apod. Území každé obce sousedí s územími jiných
obcí, v určitých případech dokonce s územími jiných krajů či států.
Přestože řešeným územím územního plánu je vždy výhradně správní území dané obce, řešení územního plánu má vždy vliv na
okolí obce, pro niž je územní plán zpracováván. Řešení každého územního plánu má potenciální přímý nebo nepřímý vliv na území
sousedních obcí, v řadě případů dokonce i na širší území (v případě záležitostí nadmístního významu).
Žádné jevy zobrazené v grafické části ÚP Zdice případně mimo řešené území nejsou předmětem schvalování a mají čistě
informativní a orientační úlohu.

G.3. Vymezení zastavěného území
(k odstavcům A01 – A02 ÚP)
Podklady pro výrok
schválené Zadání ÚP Zdice
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 58
digitální polygonovaná katastrální mapa v rozsahu správního území města Zdice (ČUZK 2015)
hranice zastavěné části obce vymezená k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (tzv. mapa intravilánu 1966)
v rozsahu správního území města Zdice (ČUZK, 80. léta 20. století)
 Metodický pokyn Vymezení zastavěného území (MMR ČR a ÚÚR, duben 2007)





Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, tj. zahrnuje pozemky v intravilánu z roku 1966 a dále pozemky vně intravilánu odpovídající
ustanovení § 58, odst. 2 stavebního zákona (zastavěné stavební pozemky evidované v katastru nemovitostí, stavební proluky a
pozemky obklopené zastavěným územím, komunikace zajišťující přístup do pozemků zastavěného území, a ostatní veřejná
prostranství).
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Obrázek: Schéma vymezení zastavěného území města Zdice k 1.10.2015

G.4. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot
G.4.1. Základní koncepce rozvoje území města Zdice
(k odstavci B01 ÚP)
Podklady pro výrok





zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
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Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Sociálně demografická analýza Středočeského kraje – Příloha ke Strategii prevence Kriminality ve Středočeském kraje na
léta 2009 – 2012
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

G.4.1.1. Souhrnné odůvodnění základní koncepce rozvoje území města Zdice
Východiska
Základním východiskem pro stanovení základní koncepce rozvoje území města Zdice byly:
 Závěry rozboru udržitelného rozvoje území města Zdice zpracovaného v rámci Doplňujících průzkumů a rozborů pro ÚP
Zdice, zejména pak závěry analýzy SWOT a identifikace problémů k řešení v územním plánu
 Závěry rozboru udržitelného rozvoje území zpracovaného v rámci ÚAP ORP Beroun 2012, zejména pak závěry analýzy
SWOT a identifikace problémů k řešení v územním plánu
 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v PÚR ČR
 Priority územního plánování Středočeského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v ZÚR SČK
Pro stanovení základní koncepce rozvoje území města Zdice se ukázaly být jako zcela zásadní 3 klíčová témata budoucího rozvoje
území obce, na která musí město Zdice v rámci řešení nového územního plánu reagovat a s nimiž se musí v návrhovém období
územního plánu (cca 15 – 20 let) vypořádat:
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1. Typologie využití území – zonace území města dle převládajícího charakteru využití a krajiny

Obrázek: Schéma stávající typologie využití území města Zdice

Město Zdice je součástí významné urbanizační osy mezi Prahou a Plzní. Mezi Prahou a Zdicemi se postupně podél silniční
spojení Prahy a Plzně (dnes dálnice D5 a silnice II/605) vytvořil téměř souvislý pás urbanizovaného území, jehož součástí je
i město Zdice.
Členění území města Zdice do zón podle převládajícího charakteru využití území a převládajícího charakteru krajiny je tak
přítomností urbanizační osy vázané na údolí vodních toků prořezávající jinak dramaticky kopcovitou krajinu CHKO
Křivoklátsko a CHKO Český Kras významně determinováno. Území města Zdice lze podle převládajícího charakteru využití
území a krajiny rozdělit do několika pásů (zón) rovnoběžných s dopravním koridorem dálnice D5 a železniční tratě č. 170:
A (přírodní zóna) – severní i jižní okraj území města Zdice mají převládající přírodní charakter, předurčený na severu
kopcovitou krajinou a masivem lesů CHKO Křivoklátsko a na jihu rovněž kopcovitou a výrazně lesnatou krajinou
předpolí CHKO Český kras.
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B (obytná zóna) – střední pás území, vymezený z jihu dálnicí D5 a ze severu okrajem CHKO Křivoklátsko, se historicky
rozvinul jako jádro urbanizace území města Zdice s převahou obytné a obslužné funkce (občanské vybavení, rekreace
apod.), se středobodem v sídle Zdice jako hlavním obytném území města;
C (dopravně-produkční zóna) – střední pás území, vymezený ze severu dálnicí D5 a z jihu údolní nivou Litavky, je
charakteristický koncentrací produkčních aktivit vázaných na dopravní koridor utvářený dálnicí D5 a železničními
tratěmi č. 170 a č. 200.
Stávající, historicky vyvinuté členění území města Zdice dle převládajícího charakteru využití území a charakteru krajiny, je
žádoucí respektovat a rozvíjet i do budoucna jako základ koncepce rozvoje území města.

2. Sídelní struktura města Zdice

Obrázek: Schéma stávající základní sídelní struktury města Zdice

Základní sídelní struktura města Zdice je tvořena třemi převážně obytnými sídly Zdice, Černín a Knížkovice, Průmyslovou
zónou Východ při silnici na Králův Dvůr a Průmyslovou zónou Jih jižně železniční stanice Zdice. Ostatní sídla jsou s ohledem
na svou malou plošnou rozlohu a rozptýlenost ve volné krajině v rámci sídelní struktury města Zdice nevýznamná a nikterak
nedeterminující prostorové ani provozní vztahy na území města.
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Skutečným srdcem sídelní struktury města je sídlo Zdice, rozlohou největší, s nejvyšší hustotou zastavění a s největší
koncentrací funkce bydlení a celoměstsky významných obslužných funkcí a aktivit, zejména pak občanského vybavení.
Obytná funkce je na území města dále rozvinuta v Černíně a Knížkovicích, původně samostatných obcích na samé hranici
CHKO Křivoklátsko.
Produkční aktivity v území jsou v současné době koncentrovány do dvou průmyslových zón, do přirozeným vývojem rostlé
Průmyslové zóny Jih jižně železniční trati a železniční stanice Zdice a do nově založené Průmyslové zóny Východ při silnici
ze Zdic do Králova Dvora.
Stávající, historicky vyvinutou základní strukturu osídlení města Zdice je žádoucí respektovat a rozvíjet i do budoucna jako
základ koncepce rozvoje území města.

3. Integrace území města / sídelní vazby
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Území města Zdice je prostorově a provozně rozdělené koridorem dálnice D5 a železniční tratě č. 170 na severní a jižní část.
Důsledkem značné šířky sdruženého dopravního koridoru, jehož součástí je také tok Červeného a Stroupínského potoka,
má za následek desintegraci severní a jižní části území města a narušení přirozených sídelních vazeb. V rovině pocitové pak
negativně působí také vedení sdružených koridorů VVN severně sídla Zdice, mezi sídlem Zdice a sídly Černín a Knížkovice.
Potenciál obnovy a posílení historických vazeb mezi jednotlivými sídly na území města a mezi sídly a navazující volnou
krajinou je jedním z velkých témat územního plánu.

Odůvodnění návrhu řešení
Navrhovaná základní koncepce rozvoje území města vychází ze základní premisy, že rozvoj území každé obce má být v čase
konzistentní a pozvolný (nikoli skokový) a má být vždy zachována jeho historická kontinuita. Návrh rozvoje obce má ctít a
zohledňovat historické danosti a z nich vycházet.
Základní strukturu území města Zdice je možné považovat za stabilizovanou, bez nároků na zásadní strukturální změny v plošném
či prostorovém uspořádání území města jako celku. Proto ÚP v základní koncepci rozvoje území města plně respektuje stávající
typologii využití a uspořádání území včetně základního členění území města do zón podle převládajícího charakteru využití území a
krajiny, s důrazem na další posilování a rozvoj zejména urbanizačního pásu ve vazbě na hlavní sídlo Zdice a dále s důrazem na
rozvoj ekonomického potenciálu území města v podobě návrhu dalšího plošného rozvoje ploch pro výrobu a skladování a pro další
podnikatelské aktivity výrobního i nevýrobního charakteru. Nejvýznamnějším počinem v tomto směru je návrh nové Průmyslové zóny
Západ, která má saturovat omezené podmínky rozvoje a omezené parametry dopravního napojení Průmyslové zóny Východ a
Průmyslové zóny Jih (území výroby a skladování jižně železniční stanice Zdice).
Sídelní struktura území města Zdice je již od středověku založena na soustavě tří prostorově oddělených, samostatných, původně
zemědělských vsí Zdice, Knížkovice a Černín. Tato tři sídla byla v podstatě jedinými sídly na území města až do druhé poloviny 19.
století, odkdy se nová sídla postupně rozvíjela podél nově zprovozněné železniční tratě Praha – Plzeň (zprovozněna roku 1862).
V průběhu 20. století se jižně železniční trati rozvinulo území s koncentrací ploch výroby a skladování, které je dodnes jednou
z využívaných průmyslových zón na území města. Po roce 2000 pak byla východně od sídla Zdice, při silnici II/605 ve směru na
Králův Dvůr, založena ve vazbě na areál někdejšího JZD nová Průmyslová zóna Východ. Její lokalizace bez přímé vazby na dálnici
D5 a dopravně napojená na dálnici D5 jedině za předpokladu průjezdu kamionů přes obydlené území města Zdice nebo města
Králův Dvůr, se však ukazuje být nevhodná. Proto územní plán Průmyslovou zóny Východ pouze stabilizuje ve stávajícím rozsahu
s možností doplnění proluk ve struktuře průmyslové zóny a pro intenzivní rozvoj navrhuje, v souladu s požadavky platných ZÚR
Středočeského kraje, zcela novou Průmyslovou zónu Západ, v bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně na dálnici D5.
Územní plán plně respektuje a zachovává funkci i charakter třech hlavních obytných sídel Zdice, Černín a Knížkovice.
Nejintenzivnější rozvoj obytné funkce je navržen v jádrovém území města, v sídle Zdice, rozvoj sídel Černín a Knížkovice je
s ohledem na polohu obou sídel v CHKO Křivoklátsko omezen na doplnění proluk na okraji zastavěného území. Trojice hlavních
obytných sídel je doplněna trianglem třech průmyslových zón, stávajících průmyslových zón Východ a Jih a nově navrhované
Průmyslové zóny Západ.
Vedle striktní zásady zachování prostorového oddělení zástavby jednotlivých sídel na území města navrhuje územní plán posílení
vzájemných integračních vazeb mezi sídly. Prostředky vzájemné integrace jsou veřejná prostranství, a to jednak prostranství ulic, a
dále pak veřejná prostranství polních a lesních cest v krajině a veřejná prostranství vázané na přírodní prvky v území, zejména pak
na vodní toky.
Základní koncepce rozvoje území města Zdice stanovená územním plánem je graficky vyjádřena v následujícím schématu:
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Obrázek: Schéma navrhované základní koncepce rozvoje území města Zdice (cílový stav).

G.4.1.2. Odůvodnění jednotlivých zásad koncepce rozvoje území města Zdice
ad a)
Důvodem stanovení respektování stávající sídelní struktury území města Zdice s hlavními jádry obytné funkce v sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice jsou zejména požadavky vyplývající z PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje, např.:
 zachování rázu jedinečné urbanistické struktury území a struktury osídlení, které jsou výrazem identity území, jeho historie a
tradice (PÚR ČR, priorita 14)
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 zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a
architektonické a přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel (ZÚR SČK, priorita
(06) c))
Důvodem pro respektování stávající sídelní struktury území města Zdice je respektování historického kontextu vývoje území města a
zachování jeho kontinuity i do budoucnosti. Územní plán proto koncentruje rozvoj bydlení a navazujících obslužných funkcí
(občanské vybavení celoměstského i místního významu, sportovní zařízení, ad.) právě do jádra sídelní struktury a přirozeného,
historicky vyvinutého, spádového sídla území celého města, tedy do sídla Zdice. Sídlo Zdice disponuje ze všech sídel na území
města nejrozvinutější veřejnou infrastrukturou, tedy širokým spektrem zařízení občanského vybavení celoměstského i lokálního
významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a rozvinutým systémem komunikací i dalších dopravních zařízení (parkoviště,
autobusový terminál, síť autobusových zastávek) a zejména je obslouženo všemi disponibilními systémy technické infrastruktury
včetně odkanalizování území do ČOV. Intenzivní rozvoj území města je tedy navrhován přednostně v bezprostřední návaznosti na
optimálně vybavenou část území města tak, aby mohly být všechny nově navrhované rozvojové plochy optimálně napojeny na
komunikační systém města a na systémy technické infrastruktury a aby disponovaly optimální pěší dostupností veřejných
prostranství a zařízení občanského vybavení. Navrhovaný rozvoj sídel Černín a Knížkovice je ve srovnání s rozvojem sídla Zdice
výrazně extenzivnější, zejména s ohledem na značně omezené rozvojové možnosti vyplývající z polohy sídla v rámci CHKO a
biosférické rezervace Křivoklátsko. Územní plán nicméně i přesto obě sídla Černín a Knížkovice stabilizuje jako další hlavní obytná
území města s podílem individuální rekreace v chatách a chalupách a s vyšším podílem individuálních produkčních aktivit (malá
domácí hospodářství, řemeslné podnikání apod.).
Důvodem pro respektování a návrh dalšího rozvoje funkce výroby a skladování v podobě třech průmyslových zón (Průmyslová zóna
Východ, Průmyslová zóna Západ, Průmyslová zóna Jih) je zachování a další rozvoj tradice koncentrace ekonomických, zejména pak
výrobních aktivit na území města Zdice již od konce 19. století, a to v souvislosti s rozvojem železnice a silniční sítě v urbanizační
ose Praha – Plzeň – SRN.

Obrázek: Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52 se zobrazením historické sídelní struktury města Zdice (Zditz – Zdice, Czernin –
Černín, Knischkowitz – Knížkovice)
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ad b)
Sídlo Zdice je již dnes přirozeným jádrem sídelní struktury celého města a hlavním obytným sídlem koncentrujícím převážnou část
obyvatel města. Sídlo Zdice proto také disponuje ze všech sídel na území města nejlépe rozvinutou veřejnou infrastrukturou, tedy
širokým spektrem zařízení občanského vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a
rozvinutým systémem komunikací i dalších dopravních zařízení (parkoviště, autobusový terminál, síť autobusových zastávek) a
zejména je obslouženo všemi disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV. Důvodem
přednostní koncentrace rozvoje bydlení právě v sídle Zdice je přirozená návaznost na stabilizovaná a dobře fungující obytná území a
bezprostřední návaznost na optimálně vybavené území města. Všechny rozvojové plochy pro bydlení jsou tak výhodně výborně
napojitelné na stávající systém veřejných prostranství, systém komunikací i systémy technické infrastruktury a ze všech rozvojových
ploch je také zajištěna optimální pěší dostupnost zařízení občanského vybavení každodenní potřeby i rekreačních aktivit v rámci
města i v jeho bezprostředním okolí.
V rámci zastavěného území sídla Zdice i v bezprostřední návaznosti a něho je navíc k dispozici množství disponibilních proluk
vhodných k zastavění (zejména tzv. „území se zvláštním statutem“ navržené k přestavbě na funkci smíšenou obytnou městskou
(plocha přestavby P12) a dále území Na Samohelce v návaznosti na stávající obytný soubor).

ad c)
Sídlo Zdice se historicky rozvinulo v přirozené jádro sídelní struktury celého města a stalo se tak hlavním obytným sídlem
koncentrujícím převážnou část obyvatel města a obslužných aktivit města v podobě zejména zařízení občanského vybavení
celoměstského významu. Územní plán navrhuje zachování kontinuity historického vývoje osídlení města.

ad d)
Důvodem pro stanovení požadavku jsou zejména některé požadavky PÚR ČR a platných ZÚR Středočeského kraje:
 podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury (PÚR ČR– priorita 18)
 zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a
architektonické a přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel (ZÚR SČK, priorita
(06) c))
 posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel,…. (ZÚR SČK, priorita (07) a))
 vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat
plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a
areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině…. (ZÚR SČK, priorita (07) b))
Důvodem stanovení zásady je zajištění kontinuity historického vývoje sídelní struktury města Zdice, v rámci níž se jako další
významná obytná území vedle sídla Zdice rozvinula také sídla Černín a Knížkovice a posledních cca 20 letech pak také obytné sídlo
ve vazbě na sousední obec Chodouň. Rozvoj sídel Knížkovice a Černín musí respektovat polohu v rámci CHKO a biosférické
rezervace Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení územního rozvoje, rozvoj obytného sídla ve vazbě na sousední obec Chodouň je
zase limitován polohou v bezprostřední blízkosti řeky Litavky a jejím záplavovým územím. Proto je rozvoj těchto třech obytných sídel,
v porovnání s navrhovaným rozvojem sídla Zdice, navržen výrazně extenzivnější.

ad e)
Hluk ze železniční trati, zejména pak z provozu železniční stanice Zdice (brždění a rozjíždění vlaků), a hluk, dopravní zátěž a emise
z provozu stávajících výrobních areálů v rámci Průmyslové zóny Jih výrazně narušují kvalitu obytného prostředí fragmentů obytné
zástavby v ulicích Nerudova, Vápenka a při ulici Čs. armády. Obytná zástavba v tomto území zůstala jako historické reziduum
bývalých dělnických a železničářských domků, které postupným rozvojem jižně od železniční trati pohltily průmyslové a skladové
areály Průmyslové zóny Jih. Jakýkoli další rozvoj funkce bydlení v tomto území je z důvodu špatných hygienických podmínek zcela
nevhodný a územní plán tak tento rozvoj explicitně vylučuje. Předpokladem je budoucí konverze stávajících obytných enkláv na
součásti výrobních a skladových areálů a tedy postupné úplné vymístění funkce bydlení z Průmyslové zóny Jih.

ad f) + ad g)
Stanovení zásady vyplývá zejména z těchto dvou požadavků platných ZÚR Středočeského kraje:
 ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména…… v prostoru Zdice s vazbou na MÚK na dálnici D5. (ZÚR SČK, zásada pro
usměrňování územního rozvoje a pro rozhodování o změnách v území (15) b))
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 logistické a výrobní areály umisťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná území sídel. (ZÚR SČK,
zásada pro usměrňování územního rozvoje a pro rozhodování o změnách v území (15) c))
V 90. letech minulého století bylo rozhodnuto o založení nové strategické průmyslové zóny ve Zdicích při silnici II/605 mezi Zdicemi
a Levínem / Královým Dvorem, ve vazbě na někdejší areál JZD. Průmyslová zóna Východ začala být po roce 2000 postupně
realizována, s ohledem na zhoršené podmínky dopravního napojení na dálnici D5 (dopravní napojení na MÚK Králův Dvůr – Exit 22
nebo na MÚK Bavoryně – Exit 28 je možné výhradně za předpokladu průjezdu těžké nákladní dopravy obydleným územím Zdic
nebo obydleným územím Levína a Počapel na území města Králův Dvůr) však o rozvoj této průmyslové zóny není na trhu zájem a
dosud je tak průmyslová zóna naplněna cca z 1/3. Územní plán tedy navrhuje rozvoj Průmyslové zóny Východ pouze v rozsahu
doplnění a dokončení urbanistické struktury území průmyslové zóny mezi silnicí II/605 a bývalým zemědělským areálem po obou
stranách komunikace na Černín tak, aby byly zhodnoceny investice do veřejné infrastruktury pro dopravní napojení průmyslové zóny
a pro její napojení na sítě technické infrastruktury. Pro další intenzivní rozvoj funkce výroby a skladování navrhuje územní plán
novou Průmyslovou zónu Západ v bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně – Exit 28 na dálnici D5, s vyloučením nutnosti průjezdu
těžké nákladní dopravy obydleným územím.

ad h)
ÚP stanovuje zásadu zejména na základě těchto požadavků vyplývajících z PÚR ČR a z platných ZÚR Středočeského kraje:
 podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury s ohledem
na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat
rozsah fragmentace krajiny (požadavek PÚR ČR – priorita 23)
 vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. cyklistickou) (požadavek PÚR ČR – priorita 24)
 vytvářet podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území, s ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.
(požadavek PÚR ČR – priorita 29)
 posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné
zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení
dostatečné prostupnosti krajiny. (ZÚR SČK, priorita (07) a))
Vzájemná prostorová a provozní integrace sídel v rámci jednoho města je základním předpokladem sociální soudržnosti obyvatel
tohoto města. Optimální propojení jednotlivých částí území města je předpokladem pro vzájemné setkávání obyvatel města a
rozvinutí sociálních interakcí, pro posílení sounáležitosti obyvatel s územím města a pro bezkolizní, rychlou a bezpečnou dostupnost
vybavenosti města, jejího rekreačního zázemí, zastávek veřejné hromadné dopravy a dalších cílů sloužících celému městu.
Pro posílení pěších a cyklistických vazeb v území i vzájemně mezi sídly jsou navrženy, nad rámec stávajících komunikací v území,
zejména nově navrhované cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty podél vodních toků v území a obnova úseků některých
historických cest v krajině.

ad i)
Stanovení zásady soustředit rozvoj města do vnitřních územních rezerv v rámci zastavěného území a do ploch typu brownfields, a
rozvoj nad rámec zastavěného území situovat přednostně ve vazbě na stávající zástavbu vychází zejména z těchto požadavků PÚR
ČR a platných ZÚR Středočeského kraje:
 vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského,
vojenského a jiného původu), hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) (požadavek PÚR ČR – priorita 19)
 podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch typu brownfields (požadavek ZÚR ÚK –
Rozvojové oblasti dle PÚR – priorita 4)
 vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat
plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a
areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území (ZÚR SČK, priorita (07)
b))
Důvodem pro stanovení této zásady je primárně důraz na stabilizaci a obnovu stávající urbanistické struktury sídel na území města a
na ochranu nezastavěného území. Plošnému rozvoji města má vždy předcházet využití rozvojových rezerv v rámci zastavěného
území. Existence ploch brownfields a dalších nevyužitých nebo nedostatečně využitích území uvnitř stávající struktury zástavby
představuje vždy narušení stávající urbanistické struktury celého města, snižuje atraktivitu města pro nové obyvatele a nové
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investory, snižuje přirozenou sociální kontrolu území obce a často je tak také jednou z příčin zvýšení kriminality a snížení
bezpečnosti ve městě.
Využití ploch brownfileds a dalších nevyužitých nebo nedostatečně využitích území v zastavěném území je výhodné z hlediska
efektivity využívání veřejné infrastruktury a z hlediska nároků na veřejné rozpočty. Takové plochy jsou vždy napojené na stávající
komunikační systém obce a sítě technického vybavení a nevyžadují tak zpravidla (s výjimkou modernizace nebo obnovy zastaralých
součástí systémů) významné investice do budování zcela nové dopravní a technické infrastruktury. Takové plochy disponují také
velmi dobrou dostupností stávajícího občanského vybavení a jejich poloha v rámci jinak stabilizované okolní urbanistické struktury je
v případě jejich realizace zárukou jejich okamžité integrace a začlenění do fungování města.

ad j)
Stanovení zásady 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 vychází zejména z požadavků PÚR ČR a
ZÚR Středočeského kraje:
 vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch
veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na
jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny (požadavek PÚR ČR – priorita 21)
 posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné
zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení
dostatečné prostupnosti krajiny. (ZÚR SČK, priorita (07) a))
Vodní toky jsou obvykle hlavními krajinnými osami, s doprovodnou zelení pak tvoří významné kompoziční osy krajiny i zastavěného
území sídel. Jedná se tedy o krajinné hodnoty nad rámec přírodních hodnot dle platné legislativy a o prvky ÚSES, v němž jsou často
také zahrnuty. Vodní prvky a na ně vázané plochy zeleně jsou obecně považovány za významnou atraktivitu každého území,
přitahující pro své estetické a ekologické účinky k pobytu a pohybu v jejich blízkosti děti i dospělé. Vodní prvky disponují vždy
zvýšeným potenciálem rekreace a cestovního ruchu, pro své mikroklimatické podmínky jsou vhodné pro vedení pěších a
cyklistických stezek a tras a pro provozování sportovních aktivit, her i pasivních forem trávení volného času a rekreace.
Jižní částí území města Zdice prochází z jihozápadu na severovýchod výrazná terénní deprese tvořená údolními nivami hned třech
vodních toků: Stroupínského a Červeného potoka a řeky Litavky. Územní plán využívá všech 3 vodních toků jako významných
krajinných integračních os s potenciálem zejména pro cestovní ruch i každodenní rekreaci obyvatel města, proto navrhuje
zprostupnění břehů potoků pro chodce a cyklisty při důsledné ochraně všech přírodních a krajinných hodnot údolních niv.

ad k)
Územní systém ekologické stability je hlavní kostrou krajiny a přírodního rámce území. Ochrana a rozvoj přírodních a krajinných
složek území nejen v rozsahu prvků ÚSES, ale i v návaznosti na ně, je hlavním předpokladem pro stabilitu environmentálního pilíře
území a pro zvýšení ekologické stability celého území města.

G.4.2. Základní koncepce ochrany hodnot území města Zdice
G.4.2.1 Základní koncepce ochrany přírodních hodnot území města Zdice
(k odstavcům B02 – B03 ÚP)
Podklady pro výrok










zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
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Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Mezi přírodní hodnoty jsou územním plánem zařazeny plochy a objekty taxativně chráněné příslušnými právními předpisy (chráněná
území přírody a krajiny, evropsky významné lokality, apod.) a také plochy a objekty, jejichž ochranu právní předpisy řeší jen obecně
a při jejichž ochraně a rozvoji hraje významnou roli právě závazná územně plánovací dokumentace (týká se zejména prvků ÚSES,
drobných krajinných prvků, remízů, doprovodné zeleně podél vodotečí ad.).
V ÚP Zdice jsou definovány požadavky na ochranu existujících přírodních hodnot při rozvoji města, zejména při stavební činnosti.
Na území města byly v době zpracování ÚP identifikovány tyto existující přírodní hodnoty:
a) CHKO Křivoklátsko (II., III. a IV. zóna);
b) biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko;
c) Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 0214039 Stroupínský potok;
d) významné krajinné prvky dle §3 a §4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tedy vodní toky Litavka,
Stroupínský potok, Červený potok, s přítoky a jejich údolní nivy, rybníky a vodní plochy, plochy lesů hospodářských,
ochranných a lesů zvláštního určení a skalní výchozy;
e) funkční skladebné prvky regionálního a lokálního územního systému ekologické stability, vymezené v kapitole E.3 Územního
plánu Zdice a v grafické části Územního plánu Zdice ve výkrese I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území;
f) památné stromy Dub letní a Dub u Skalů v Černíně;
g) útvary povrchových vod tekoucích Litavka po soutok s tokem Červený potok, Stroupínský potok po ústí do toku Červený
potok, Červený potok po soutok s tokem Stroupínský potok a Litavka po ústí do toku Berounka;
h) útvar podzemních vod Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky;
i) plochy zemědělské půdy v 1. a 2. třídě ochrany, odvodňovací zařízení;
j) drobné krajinné prvky jako vodoteče, remízy, solitérní stromy, aleje nezařazené v předchozích kategoriích;
k) krajinné hodnoty – plochy – vrch Knihov, lesopark Farčina, rybník Pouch.
Uvedené hodnoty jsou zakresleny ve výkresu II.1. Koordinační výkres.
Důvodem stanovení požadavků na ochranu identifikovaných přírodních hodnot v území jsou požadavky na ochranu těchto hodnot
vyplývající explicitně z příslušných zvláštních právních předpisů hájících veřejné zájmy v území a dále požadavky na ochranu
identifikovaných hodnot v území vyplývající z § 18 odst. (4) a z § 19 odst. (1) písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění.
ÚP Zdice potvrzuje existující přírodní hodnoty uvedené v předchozím textu a definuje požadavek, že tyto hodnoty musí být při rozvoji
města a při rozhodování o změnách v území respektovány a chráněny resp. odpovídajícím způsobem využívány a rozvíjeny.
ÚP uvádí požadavky na ochranu přírodních hodnot při výstavbě a dalších činnostech spojených s výstavbou a rozvojem města. Je
zřejmé, že hlavním nástrojem ochrany hodnot není územní plán, ale systematické uplatňování příslušných právních předpisů
vztahujících se k jednotlivým hodnotám uvedeným v předchozím textu.
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G.4.2.2 Základní koncepce ochrany kulturních hodnot území města Zdice
(k odstavci B04 ÚP)
Podklady pro výrok












monumnet.npu.cz
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Na území města Zdice jsou v současné době evidovány tyto nemovité kulturní památky 4 dle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění):
nemovitá kulturní památka

číslo v rejstříku NPÚ

umístění

katastrální území

kostel Narození P. Marie

30929/2 - 407

centrum města Zdice

Zdice

měšťanský dům U krále Václava IV. 23621/2 - 3013

proti kostelu Narození P. Marie, dnes budova
městského úřadu

Zdice

kino

ul. Zahradní, Zdice

Zdice

49831/2 - 4390

Všechny identifikované kulturní hodnoty chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jsou
zobrazeny v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
Podmínky ochrany kulturních hodnot chráněných dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyplývají
přímo z tohoto zákona a jeho prováděcích vyhlášek.
(k odstavci B05 ÚP)
Podklady pro výrok










schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 8. Díl V-Ž (Libri, Praha 2011)
Okres Beroun – Průvodce Berounskem s Kartografií (EUROVERLAG spol. s r.o., Plzeň)
Zdice – plán města (Kompakt s.r.o., Poděbrady 2004)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Nejen objekty, soubory staveb a areály či území chráněná explicitně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči jsou
dokladem historického vývoje území obce, jejích kulturních a společenských tradic, nebo dokladem místní umělecké tvorby,
architektury a stavitelství, hodným ochrany všemi dostupnými prostředky.

4

Ústřední seznam kulturních památek ČR, monumnet.npu.cz, ke dni 12.4.2013
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
Jedním z nástrojů vytvářejícím podmínky pro ochranu takto identifikovaných a územním plánem stanovených kulturních hodnot nad
rámec zákona o státní památkové péči je stanovení podmínky pro zpracování architektonické části projektové dokumentace takové
kulturní hodnoty nebo stavby v rámci území identifikovaného jako kulturní hodnota výhradně autorizovaným architektem.
Sama identifikace a stanovení kulturních hodnot nad rámec zákona o státní památkové péči územním plánem a jejich vymezení a
vyznačení v rámci grafické části územního plánu (ve výkrese č. I.2a – Hlavní výkres – Způsob využití území) musí být pro všechny
aktéry rozvoje území obce, pro obec samotnou, pro stavební úřad v procesu územního rozhodování a povolování staveb i pro
samotné architekty a projektanty působící na území obce, jednoznačným signálem povinnosti přistupovat k takto identifikovaným a
stanoveným územím, stavbám a prostorům s mimořádnou péčí, pozorností a se zvýšenými nároky na zachování konkrétních
identifikovaných hodnot, například čistoty architektonického stylu, architektonického výrazu, umělecké hodnoty nebo například
kompozičního významu a působení.
Na území města Zdice byla dále identifikována území a objekty, soubory staveb, areály a prostory, které nejsou explicitně chráněny
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ale v rámci území obce representují kulturní hodnoty, které
jsou rovněž dokladem historického vývoje města, jeho osídlení, urbanistického vývoje, architektury, umění a kulturních a
společenských tradic.
Všechny kulturní hodnoty identifikované nad rámec památkové ochrany dle platných právních předpisů jsou zobrazeny v grafické
části ÚP, ve výkrese I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území a v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres.

ad a) Urbanisticky cenná území
ozn.ve
výkrese
I.2a
název hodnoty

U01

140

historické jádro
města Zdice

popis hodnoty a důvody pro vymezení

fotodokumentace

Historické jádro města Zdice, území okolo Palackého náměstí a okolo
kostela Narození Panny Marie a Husovy ulice je nezbytné chránit jako
kompozičně hodnotnou dochovanou historickou urbanistickou
strukturu rozvinutou kolem nepravidelné, ale téměř obdélníkové
historické návsi (dnes Palackého náměstí) a kolem kompoziční
dominanty kostela Narození Panny Marie a kolem přirozeně
rozvinutým shlukem původních zemědělských dvorů a usedlostí
(pozůstatky tzv. Slovanské okrouhlice). Hlavním kompozičním prvkem
historického jádra a zároveň výškovou i hmotovou dominantou celého
města Zdice, je kostel Narození Panny Marie.
Chránit je tak nezbytné nikoli pouze jednotlivé vybrané, historicky
cenné stavby, ale dochovanou urbanistickou strukturu historického
Mapa stabilního katastru, 1840
jádra města Zdice jako celek, zejména včetně utváření veřejných
prostranství. Kromě vlastní dochované historické návsi (dnes
Palackého náměstí) vykazují vysokou kompoziční hodnotu také
veřejná prostranství severně Kostela Narození Panny Marie a fary,
návrší se vzrostlými stromy mezi historickými zemědělskými
usedlostmi, ale také veřejná prostranství východně od kostela, kde se
přirozeným vývojem vykrystalizovalo de facto nové centrum města
s novým náměstím a pěší zónou.
Historické jádro města Zdice s dominantou kostela Narození Panny
Marie je nedoceněným historickým urbanistickým souborem a proto je
nutno jej chránit a ohleduplně rozvíjet.
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ozn.ve
výkrese
I.2a
název hodnoty

U02

historické jádro
části města
Knížkovice

popis hodnoty a důvody pro vymezení

fotodokumentace

Důvodem pro ochranu historického jádra části obce Knížkovice je
dochovaná přirozeně rostlá historická urbanistická struktura zástavby
zemědělských statků a zemědělských usedlostí obklopujících
nepravidelnou náves a reflektující morfologii terénu.

Mapa stabilního katastru, 1840

ad b) Architektonicky významné stavby
ozn.ve
výkrese
I.2a

název hodnoty

popis hodnoty a důvody pro vymezení

A01

roubenka na ulici Důvodem ochrany je slohová čistota dochované původní dřevěné
Komenského ve roubené konstrukce historického venkovského stavební z první
Zdicích
poloviny 19. století s polovalbovou střechou, dokumentující původní
charakter zástavby okrajových partií historického jádra města Zdice.

A02

budova ZŠ na
Důvodem ochrany je slohová čistota dochované první budovy základní
ulici Komenského školy (pův. měšťanské) na území města Zdice, postavené v letech
ve Zdicích
1883-84 a rozšířené v letech 1912 a 1980.

A03

měšťanský dům
na ulici
Komenského ve
Zdicích

A04

venkovský statek Důvodem ochrany je dochovaná stavební struktura původní zástavby
na návsi v
zemědělské usedlosti na historické návsi v Knížkovicích.
Knížkovicích

fotodokumentace

Důvodem ochrany je dochované secesní tvarosloví uliční fasády na
době utvářejícím severozápadní nároží historické návsi (dnes
Palackého náměstí).
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ozn.ve
výkrese
I.2a

název hodnoty

popis hodnoty a důvody pro vymezení

fotodokumentace

A05

venkovský dům v Důvodem ochrany je dochovaná stavební struktura původní zástavby
Černíně
zemědělské usedlosti na historické návsi v Černíně.

A06

kaplička nad
návsí v Černíně

Důvodem ochrany je zachování drobné architektury kaple
charakteristické pro českou krajinu.

A07

zemědělský
statek na návsi v
Černíně

Důvodem ochrany je dochovaná stavební struktura původní zástavby
zemědělské usedlosti na historické návsi v Černíně.

A08

původní sýpka /
stáj v Černíně

Důvodem ochrany je dochovaná zástavba historické sýpky
s dochovanou cihelnou konstrukcí obvodového zdiva, dokumentující
charakteristickou původní zástavbu zemědělských staveb.

A09

Vila Hermína v
Černíně

Důvodem ochrany je specifická individuální moderní architektura
novostavby rodinného domu autorů HŠH architekti (Petr Hájek, Tomáš
Hradečný, Jan Šépka), realizovaného ve svahu na okraji Černína
v roce 2009.

A10

budovy ZŠ na
ulici Žižkova ve
Zdicích

Důvodem pro ochranu je slohová čistota funkcionalistické architektury
souboru staveb někdejší „Nové obecné školy ve Zdicích“, postavené
v letech 1933 – 34.

ad c) Systém veřejných prostranství na území celého města
Systém veřejných prostranství je hlavním, řídícím, systémem každého území, jak území zastavěného, tak volné krajiny. Systém
veřejných prostranství určuje kompozici území, člení ho a zároveň zajišťuje jeho integraci, propojení jednotlivých částí území mezi
sebou, prostupnost území, dostupnost jednotlivých částí území, jednotlivých ploch, pozemků a staveb na nich.
Systém veřejných prostranství je základním systémem utvářejícím urbanistickou strukturu a kompozici území. Prostřednictvím
veřejných prostranství vnímáme vztahy a vazby v území, strukturu zástavby a základní kompoziční kategorie jako je např. rytmus,
gradace, měřítko, proporce apod.
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Každý systém veřejných prostranství je nositelem historického vývoje území. Zatímco ke změnám jednotlivých objektů, k výstavbě
nových objektů nebo k úpravám objektů stávajících, dochází relativně často, struktura systému veřejných prostranství zůstává
v čase dlouhodobě velice stabilní. Spíše se zboří a znovu na jiném místě postaví dům, než by došlo ke změně trasování ulice. Právě
systém veřejných prostranství je tak nositelem kulturních tradic území, je obrazem společnosti a obyvatel a lidí, kteří území obývají,
užívají a přetvářejí pro své potřeby.
Systém veřejných prostranství je nezbytné chránit jako celek především pro jeho historické konsekvence a společenský a kulturní
význam. Rozvoj systému veřejných prostranství musí vždy respektovat stávající prvky a součásti systému, jednotlivá stávající
veřejná prostranství a jejich soubory, a musí na ně vždy citlivě navázat.
(k odstavci B06 ÚP)
Podklady pro výrok







zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem pro stanovení konkrétních podmínek ochrany kulturních hodnot v případě jejich přestaveb, dostaveb a dalších stavebních
zásahů stanovuje ÚP zejména s cílem zachování autenticity kulturních hodnot, s cílem zachování jejich historického kontextu a
historického vztahu k okolnímu prostředí. Cílem je zachovat přirozené, pokud možno původní, uspořádání a výraz kulturních hodnot i
pro budoucí generace v jejich autentickém prostředí.
Konkrétními nástroji ochrany kulturních hodnot před poškozením nebo degradací využitými v územním plánu je stanovení podmínky
zpracování architektonické části projektové dokumentace kulturních hodnot výhradně autorizovaným architektem a dále stanovení
podmínek plošného s a zejména pak prostorového uspořádání území, které je v ÚP stanoveno s respektem k identifikovaným
kulturním hodnotám a s cílem integrovat je vhodně do cílového funkčního i prostorového uspořádání území.
(k odstavci B07 ÚP)
Podklady pro výrok








www.npu.cz
monumnet.npu.cz
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., v platném znění.
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Na území města Zdice jsou vymezeny 3 kategorie území s archeologickými nálezy – I., II. a III. typ, tj. území s prokázaným či
pravděpodobným výskytem archeologických nálezů. Pro území s archeologickými nálezy platí oznamovací povinnost dle § 22
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Území I. kategorie je území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů. Zpravidla sem spadají intravilány historických
měst a sídel. V úvahu připadají převážně městská jádra, za hranici bývá považováno opevnění včetně zázemí nebo obvod
intravilánu zachycený stabilním katastrem v 1. polovině 19. století. Nemusejí se vždy krýt s územím prohlášené městské památkové
rezervace či městské památkové zóny a jejich ochranných pásem.
Území II. kategorie je území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu
nasvědčují (např. písemné prameny, geofyzikální či letecká prospekce aj., ale i těsná blízkost UAN I. kategorie), pravděpodobnost
jejich výskytu je 51-100%
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Území III. kategorie je území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických pramenů a ani tomu
nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a existuje 50% pravděpodobnost
výskytu archeologických nálezů (tj. veškeré území státu kromě IV. kategorie).
Na území města Zdice se nacházejí tato území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie, vymezená dle databáze SAS – NPÚ ze
dne 26.4.2013:
Číslo v rejstříku NPÚ název území s archeologickými nálezy

kategorie ÚAN

k.ú.

12-32-20/7

Středověké a novověké jádro vsi Černín

I.

Černín u Zdic

12-32-20/1

Naleziště Černín 2

I.

Černín u Zdic

12-41-16/4

Černín 1

I.

Černín u Zdic

12-41-16/15

Naleziště Levín 1

I.

Černín u Zdic

12-32-20/13

Jádro novověké obce Knížkovice

II.

Knížkovice

12-32-25/64

Trať na panském

I.

Zdice

12-32-25/59

Trať na panském

I.

Zdice

12-32-25/65

Naleziště Zdice 1

I.

Zdice

12-32-25/66

Obslužná zemědělská komunikace

I.

Zdice

12-32-25/58

Naleziště Zdice 3+4

I.

Zdice

12-32-25/63

Naleziště Zdice 6

I.

Zdice

12-32-25/7

Naleziště Bavoryně

I.

Zdice

12-32-25/57

Staveniště středočeské pily

I.

Zdice

12-32-25/56

Vápenka tehdejších Škodových závodů

I.

Zdice

12-32-25/68

Naleziště č. 15

I.

Zdice

12-32-25/60

Naleziště č. 14

I.

Zdice

12-32-25/8

Nad Chodouní

I.

Zdice

12-32-20/5

U nádraží

I.

Zdice

12-32-20/11

Středověké a novověké jádro obce Zdice

I.

Zdice

12-32-20/8

Vrch Knihov

I.

Zdice

12-32-20/12

Bezručova ul.

I.

Zdice

12-32-20/3

Naleziště Zdice 10

I.

Zdice

12-32-20/10

Poncarova ul.

I.

Zdice

12-32-20/4

Naleziště Zdice 11+12

I.

Zdice

Všechna evidovaná území s archeologickými nálezy jsou zobrazena v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační
výkres.

G.4.2.3 Základní koncepce ochrany civilizačních hodnot území města Zdice
(k odstavci B08 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), v platném znění
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zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Mezi civilizační hodnoty jsou územním plánem zařazeny plochy a objekty taxativně chráněné příslušnými právními předpisy v oblasti
dopravní infrastruktury a technické infrastruktury a také plochy a objekty, jejichž ochranu právní předpisy řeší jen obecně a při jejichž
ochraně a rozvoji hraje významnou roli právě závazná územně plánovací dokumentace (týká se zejména ploch, staveb a zařízení
občanského vybavení, výroby nebo například veřejných prostranství).
V řešeném území jsou identifikovány civilizační hodnoty, které zabezpečují základní podmínky technického fungování území města
Zdice, tedy zejména dopravní dostupnost území a jeho obslužnost, dopravní dostupnost jednotlivých částí území, jednotlivých
pozemků a staveb na nich, zásobování území, jednotlivých pozemků a staveb energiemi, vodou a informacemi, likvidaci odpadních
vod a tuhých odpadů z území, ale také dostupnost občanského vybavení, zařízení výroby a ploch veřejných prostranství.
Civilizační hodnoty tak v území reprezentují zejména základní technický rámec obsluhy území, bez něhož se žádné území neobejde.
Takto definované a v území identifikované civilizační hodnoty je nezbytné chránit a rozvíjet jako základní předpoklad fungování
každého území a zejména jako v minulosti realizované zásadní investice do území, s velkým podílem investic veřejných, jejichž
návratnost je dána intenzitou a dobou jejich využití.
Hodnota veřejného občanského vybavení spočívá v jeho roli uspokojení základních potřeb obyvatelstva zejména v oblasti
vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, veřejné administrativy, kultury a osvěty, církve, sportu, bezpečnosti apod. Veřejné
občanské vybavení se zásadním způsobem podílí na formování místní komunity a je předpokladem sociální soudržnosti obyvatel
obce. Uspokojení základních potřeb obyvatel v oblasti péče o duševní a fyzickou kondici je základním předpokladem jejich
spokojenosti s místem bydliště. Veřejné občanské vybavení je navíc místem pravidelného střetávání obyvatel obce a tvorby jejich
vztahu k obci a sounáležitosti k obci. V mateřské či základní škole se například vytvářejí první sociální vazby mezi obyvateli obce
předškolního nebo školního věku, prostřednictvím školy dochází ovšem také k intenzivním kontaktům mezi rodiči dětí. Sociální
interakce mezi obyvateli obce se uskutečňují dále např. v kostele, na úřadě nebo v kulturních zařízeních při kulturních a
společenských akcích (plesy, divadelní představení, spolková činnost, oslavy výročí či státních svátků apod.). Důvodem pro
stanovení ochrany občanského vybavení je zajištění minimálního podílu a optimální dostupnosti občanského vybavení v jednotlivých
lokalitách s cílem uspokojení základních potřeb obyvatel obce.
Hodnota veřejných prostranství spočívá v jejich základní integrační funkci území celé obce, v zajištění prostupnosti území obce,
dostupnosti všech částí obce a přístupnosti všech pozemků a staveb na nich. Kromě funkce komunikační přebírají ovšem veřejná
prostranství zásadní roli sociální, když vytvářejí platformu pro každodenní sociální interakce obyvatel obce, pro jejich setkávání,
výměnu informací a názorů. Veřejná prostranství a jejich dobrá dostupnost a uživatelská kvalita jsou základním předpokladem pro
tvorbu místní komunity a pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel obce. Veřejná prostranství mají v neposlední řadě hodnotu
prostorů volně a zdarma přístupných a využitelných pro účely každodenní rekreace obyvatel obce, pro chůzi, jízdu na kole, běh a
další sportovní a volnočasové aktivity a hry dětí i dospělých. Nelze opomíjet ani nezastupitelné environmentální význam veřejných
prostranství zejména pro zastavěné území, jako prostorů nezastavitelných souvislou zástavbou, umožňujících provětrání území
obce a integrujících vysoký podíl přírodních složek jako je vegetace či vodní plochy a toky, podílející se na tvorbě příznivého
mikroklimatu obce.
Hodnota výrobních a skladovacích areálů spočívá v jejich ekonomických přínosech a zásadním podílu na hospodářské stabilitě
území obce. Využití výrobních areálů se podílí přímo i sekundárně na tvorbě pracovních příležitostí přímo na území obce, čímž
podporuje místní ekonomiku obce.
Důvodem stanovení požadavků na ochranu identifikovaných civilizačních hodnot v území jsou požadavky na ochranu těchto hodnot
vyplývající taxativně z příslušných zvláštních právních předpisů hájících veřejné zájmy v území v oblasti dopravní a technické
infrastruktury a dále požadavky na ochranu identifikovaných hodnot v území vyplývající z § 18 odst. (4) a z § 19 odst. (1) písm. a) a
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
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V současné době jsou na území města Zdice identifikovány tyto civilizační hodnoty území:

Dopravní infrastruktur :
a)

komunikační systém města (síť dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací);
dálnice: D5
silnice II. třídy: II/605, II/118, II/236
silnice III. třídy: III/00524, III/1174, III/11541, III/11545, III/2362
místní komunikace: místní komunikace III. třídy - funkční skupiny C (obslužné) a místní komunikace IV. třídy - funkční
skupiny D1 (se smíšeným provozem)
 účelové komunikace veřejně přístupné: polní a lesní cesty, komunikace napojující izolovaná sídla v krajině, zahrádkové
osady apod.





b)

železniční trati včetně železničních stanic a zastávek;
 celostátní železniční trať č. 170
 celostátní železniční trať č. 200
 železniční stanice Zdice

c)

železniční vlečky;
 vlečka do výrobního areálu České dřevařské závody Praha
 vlečka do areálu Pila Zdice
 vlečka do areálu Korona Lochovice

d)

zařízení veřejné hromadné dopravy osob, zejména zastávky veřejné autobusové dopravy a železniční stanice a zastávky;








e)

veřejná parkoviště;





f)

autobusová zastávka Zdice, náměstí
autobusová zastávka Zdice, Černín
autobusová zastávka Zdice, škola
autobusová zastávka Zdice, autoservis
autobusová zastávka Zdice, Knížkovice
autobusová zastávka Zdice, rozcestí k žel. St.
železniční stanice Zdice
veřejné parkoviště v ulici Komenského před objektem bývalé fary
veřejné parkoviště v ulici Baránkova před pěší zónou
veřejné parkoviště v ulici Husova před pěší zónou
veřejné parkoviště na Palackého náměstí

značené pěší turistické trasy;
 značená pěší turistická trasa KČT – červená
 značená pěší turistická trasa KČT – modrá
 značená pěší turistická trasa KČT – zelená

g)

značené cyklistické trasy a cykloturistické trasy;
 značená cykloturistická trasa KČT – místní, č. 0005
 značená cykloturistická trasa KČT – místní, č. 0007

h)

cyklostezky / stezky pro chodce a cyklisty;
 na území města Zdice není v současné době vybudována žádná cyklostezka ani žádná stezka pro smíšený provoz
chodců a cyklistů

Technická infrastruktura:
i)

vodovodní systém;
 vodovodní řady
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 vodojem Zdice
 čerpací stanice na vodovodní síti
j)

oddílná kanalizační síť s ČOV;
 kanalizační řady
 přečerpávací stanice odpadních vod na kanalizační síti
 ČOV Zdice

k)

energetický systém území – systém zásobování plynem a elektrickou energií;











l)

venkovní elektrická vedení VVN 110 kV
venkovní elektrická vedení 22 kV
kabelové elektrické vedení 22 kV
rozvodna VN
19 distribučních trafostanic 22/0,4 kV
VTL plynovod
STL plynovod
NTL plynovod
3 VTL regulační stanice plynovodu
2 STL regulační stanice plynovodu

telekomunikační síť;
 komunikační vedení
 radiové směrové spoje
 telefonní ústředna v budově pošty

Výrobní a skladové areály:
m)

významné výrobní areály;
 Průmyslová zóna Východ (Areály firem Kostal CR, spol.s.r.o., VPS Logistic .s.r.o.)
 Průmyslová zóna Jih (areály firem LUHA spol.s.ro, NAREX Zdice s.r.o., Autoservis Petr Škoda, Waste PA s.r.o., Pila
Zdice, Belgofruit s.r.o., CŽI Group s.r.o., Astraa games, a.s., G7 s.r.o, TIMEX Zdice s.r.o.)
 Drupol Zdice, Komenského ul.
 DAGO s.r.o., Komenského ul.

Veřejné občanské vybavení:
n)

stavby a zařízení veřejného občanského vybavení (školská, kulturní, církevní, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče,
stavby a zařízení veřejné administrativy);












o)

Základní škola ul. Žižkova
Základní škola ul. Komenského
Mateřská škola ul. Žižkova
Mateřská škola ul. Zahradní
Kino, ul. Zahradní
Městská knihovna, ul. Komenského
Společenský dům, ul. Husova
Muzeum Výtopna Zdice
Kostel Narození Panny Marie, ul. Vorlova
Zdravotnické středisko, ul. Čs. armády
Domov v Zahradách (domov pro seniory, odlehčovací služba pro seniory, pečovatelská služba a domov se zvláštním
režimem), ul. Čs. armády

hřbitovy;
 Městský hřbitov Zdice
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p)

objekty civilní ochrany
 Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, areál bývalých kasáren jižně od železniční trati
 Městská policie Zdice, Obvodní oddělení policie ČR, ul. Husova

Všechna identifikované civilizační hodnoty jsou zobrazena v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres.

G.4.3. Limity využití území
Kromě všech identifikovaných hodnot je nutno v řešeném území respektovat limity využití území dle platných právních předpisů,
které v rámci ÚP nejsou identifikovány jako hodnoty přírodní, kulturní nebo civilizační. Všechny limity využití území jsou obsahem
následující tabulky, s odkazem na legislativní předpis a s výpisem konkrétních limitů, pokud tyto nejsou obsahem předchozích
kapitol o ochraně hodnot území.
Všechny limity využití území jsou zobrazeny v grafické části ÚP Zdice ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
limit využití území

ochranné pásmo

legislativní předpis

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Chráněná krajinná oblast
II. zóna CHKO
III. zóna CHKO
IV. zóna CHKO

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů;
výnos Ministerstva kultury ČSR č.j. 6883/76 ze dne 19.3.1976

NATURA 2000 – evropsky významná
lokalita

§ 45a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů

významný krajinný prvek ze zákona*

§ 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů

regionální ÚSES

§ 3, odst. 1,. písm. a) a § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

lokální ÚSES

§ 3, odst. 1,. písm. a) a § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

památný strom

tvar kruhu o
§ 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
poloměru
pozdějších předpisů
desetinásobku
průměru kmene
měřeného ve výši
130 cm nad
zemí, pokud není
stanoveno jinak

oblast a místo krajinného rázu

§ 12 a § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů

migračně významné území

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů

biosférická rezervace UNESCO

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů

OCHRANA LESA
les zvláštního určení

50 m

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

les hospodářský

50 m

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

les ochranný

50 m

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
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limit využití území

ochranné pásmo

legislativní předpis

OCHRANA PŮD
půdy I. a II. třída ochrany ZPF

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany zemědělského půdního fondu;
Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich
vedení a aktualizaci.

bonitované půdně ekologické jednotky

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany zemědělského půdního fondu;
Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich
vedení a aktualizaci.

investice do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů;
zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách;
vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení; staveb
k vodohospodářským melioracím;
vyhláška č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci pozemků a jejich částí
a způsobu a rozsahu péče o ně

hlavní odvodňovací zařízení

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů;
zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách;
vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení; staveb
k vodohospodářským melioracím;
vyhláška č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci pozemků a jejich částí
a způsobu a rozsahu péče o ně

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD
vodní plocha

vodní tok

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších
předpisů;
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských
nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních
zdrojů
provozní pásmo
vodního toku –
6m

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších
předpisů;
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských
nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních
zdrojů

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
záplavové území Q100
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Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu
a stanovení záplavového území.
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limit využití území

ochranné pásmo

legislativní předpis

aktivní zóna záplavového území

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu
a stanovení záplavového území

území zvláštní povodně pod vodním
dílem

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu
a stanovení záplavového území.

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED RIZIKOVÝMI GEOLOGICKÝMI VLIVY
staré důlní dílo

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů;
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území

poddolované území

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů;
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území

sesuvné území

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů;
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území

EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA
staré zátěže a kontaminované plochy

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů;
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ
SÍDELNÍ STRUKTURA
zastavěné území

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

PAMÁTKOVÁ PÉČE
území s archeologickými nálezy I. a II.
kategorie

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

nemovitá kulturní památka

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dálnice D5

100 m od osy
přilehlého
jízdního pásu na
každou stranu

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

silnice II. třídy

15 m od osy
vozovky na
každou stranu

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

silnice III. třídy

15 m od osy
vozovky na
každou stranu

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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limit využití území

ochranné pásmo

legislativní předpis

místní komunikace III. a IV. třídy*

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

účelové komunikace veřejně přístupné*

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

dráha celostátní

60 m od osy
krajní koleje po
obou stranách

vlečka

30 m od osy
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů;
koleje po obou
vyhláška č. 177/1995 Sb. – stavební a technický řád drah, v platném
stranách (mimo znění
uzavřený prostor
provozovny)

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 177/1995 Sb. – stavební a technický řád drah, v platném
znění

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
výrobna elektřiny

20 m od hrany
objektu

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
*Podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona se po nabytí
jeho účinnosti nezměnila ochranná pásma stanovená v
elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních
předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb., platného
před rokem 1994 (uvedeny v závorce)

elektrická stanice venkovní nebo zděná
nad 52 kV
(transformovna)

20 m od oplocení Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
nebo zdi
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
*Podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona se po nabytí
jeho účinnosti nezměnila ochranná pásma stanovená v
elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních
předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb., platného
před rokem 1994 (uvedeny v závorce)

elektrická stanice kompaktní nebo zděná 2 m od vnějšího
do 52 kV
pláště
(distribuční trafostanice)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
*Podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona se po nabytí
jeho účinnosti nezměnila ochranná pásma stanovená v
elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních
předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb., platného
před rokem 1994 (uvedeny v závorce)

el.vedení nad 35 kV do 110 kV

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
*Podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona se po nabytí
jeho účinnosti nezměnila ochranná pásma stanovená v
elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních
předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb., platného
před rokem 1994 (uvedeny v závorce)

12 m od krajních
vodičů
(15 m od krajních
vodičů*)
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limit využití území

ochranné pásmo

legislativní předpis

el. vedení od 1kV do 35kV

nadzemní
vedení:
7 m od krajních
vodičů
(10 m od krajních
vodičů*)
podzemní
(kabelové)
vedení - 1 m od
povrchu vedení
po obou stranách
krajních kabelů.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
*Podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona se po nabytí
jeho účinnosti nezměnila ochranná pásma stanovená v
elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních
předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb., platného
před rokem 1994 (uvedeny v závorce)

vysokotlaký plynovod

ochranné pásmo: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
4 m na obě
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
strany od
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
půdorysu
bezpečnostní
pásmo: 20 m na
obě strany od
půdorysu

středotlaký plynovod

1 m od vnějšího Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
líce stěny potrubí správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
v zastavěném
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
území
4 m mimo
zastavěné území

technologický objekt zásobování plynem 4 m od hrany
včetně regulační stanice
objektu
vodovodní řad

technologický objekt zásobování vodou –
vodojem, čerpací stanice vodovodu
kanalizační řad
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Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1,5 m od vnějšího Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
líce stěny potrubí a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů;
u DN do 500 mm, norma TNV 75 6011
2,5 m od vnějšího
líce stěny potrubí
u DN nad 500
mm, u DN nad
200 při uložení v
hloubce od 2,5:
+1 m ke
stanovenému OP
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů;
norma TNV 75 6011
1,5 m od vnějšího Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
líce stěny potrubí a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů;
u DN do 500 mm, norma TNV 75 6011
2,5 m od vnějšího
líce stěny potrubí
u DN nad 500
mm, u DN nad
200 při uložení v
hloubce od 2,5:
+1m ke
stanovenému OP
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limit využití území

ochranné pásmo

legislativní předpis

čistírna odpadních vod

dle TNV 75 6011 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů;
norma TNV 75 6011

čerpací stanice kanalizace

dle TNV 75 6011 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů;
norma TNV 75 6011

komunikační vedení

1,5 m od vedení

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

radiokomunikační objekt

kruh o poloměru
500 – 1000 m

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

elektronické komunikační zařízení

kruh o poloměru
30 m

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA PLOCH VÝZNAMNÝCH PRO OBRANU STÁTU
objekty důležitý pro plnění úkolů Policie
ČR

zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky
v platném znění;
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů

OSTATNÍ LIMITY
hřbitov

100 m od okraje
hřbitova

§ 17 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

* limit není vyznačen ve výkrese II.1 Koordinační výkres (územní rozsah limitu je totožný s jiným zobrazeným limitem nebo jevem)

G.5. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
G.5.1. Zásady urbanistické koncepce
(k odstavci C01 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
Oznámení záměru Centrální sklad LCL Zdice, Středočeský kraj, dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 (K+K průzkum, s.r.o.,
11/2003)
 Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
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 Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
 Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
 Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Sociálně demografická analýza Středočeského kraje – Příloha ke Strategii prevence Kriminality ve Středočeském kraje na
léta 2009 – 2012
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
 Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
 Mapa stabilního katastru 1826-46
 Mapa Müllerova mapování 1720
 Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Základní východiska
Základními východisky pro stanovení zásad urbanistické koncepce ÚP Zdice byla podrobná analýza historického vývoje území
města, a to zejména na základě rešerše veřejně dostupných historických map a údajů a informací o historickém vývoji území města.
Analýza historického vývoje byla primárně zaměřena na analýzu vývoje sídelní struktury a vývoje vzájemných vztahů a vazeb území
a ve větším detailu pak na vývoj uspořádání zástavby a zejména pak veřejných prostranství.
Dalším z důležitých východisek bylo vyhodnocení naplňování platného ÚP města Zdice včetně jeho platných změn v období od jeho
schválení do současnosti a dovození hlavních trendů ve změnách ve využití území (zejména s ohledem na proces postupného
naplňování rozvojových ploch a realizace jednotlivých navržených záměrů) a v reálné poptávce po využití území.
V neposlední řadě se jedním ze základních východisek stal fyzický terénní průzkum území města, a podrobná analýza současného
stavu území, jeho využití, prostorového uspořádání a všech prostorových a provozních vazeb v území.
Úkolem územního plánu není zvrátit dosavadní vývoj území, ale usměrnit jeho rozvoj v souladu s principy udržitelného rozvoje
území tak, aby byla zachována historická kontinuita vývoje území, osídlení, a historických prostorových a provozních vazeb a
zejména, aby byly chráněny a dále rozvíjeny všechny přítomné hodnoty území.

Souhrnné odůvodnění
Zásady urbanistické koncepce ÚP Zdice jsou stanoveny s cílem ochrany stávající sídelní struktury území města Zdice a jeho
historicky dané zonace na pás intenzivně urbanizovaného území podél dopravního koridoru dálnice D5 a železniční trati č. 170 a
okrajové partie na severu a na jihu území města s převažujícím podílem krajinářsky a přírodně cenných ploch. Jako hlavní jádro
rozvoje území města stanovují zásady urbanistické koncepce sídlo Zdice jako historické jádro celého území města. Cílem je
postupná stabilizace urbanistické struktury sídla Zdice, zejména pak stabilizace dosud nevyužitých vnitřních rozvojových rezerv a
následný přiměřený rozvoj mimo zastavěné území. Urbanistická koncepce klade zvláštní důraz na stabilizaci a rozvoj systému
veřejných prostranství s jádrem v historickém jádru Zdic a s potenciálem rozvoje podél všech vodních toků a s potenciálem rozvoje
ve vazbě na lesní masivy CHKO Křivoklátsko a vrchu Knihov. Systém veřejných prostranství je územním plánem povýšen na
základní, řídící, systém v území města, s hlavní funkcí integrace území jako celku.

ad a)
Důvodem pro respektování a rozvoj stávající základní sídelní struktury území města Zdice je respektování historického kontextu
vývoje území města a zachování jeho kontinuity i do budoucnosti. Územní plán proto koncentruje rozvoj bydlení a navazujících
obslužných funkcí (občanské vybavení celoměstského i místního významu, sportovní zařízení, ad.) právě do jádra sídelní struktury a
přirozeného, historicky vyvinutého, spádového sídla území celého města, tedy do sídla Zdice.
Sídlo Zdice je již dnes přirozeným jádrem sídelní struktury celého města a hlavním obytným sídlem koncentrujícím převážnou část
obyvatel města. Sídlo Zdice proto také disponuje ze všech sídel na území města nejlépe rozvinutou veřejnou infrastrukturou, tedy
širokým spektrem zařízení občanského vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a
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rozvinutým systémem komunikací i dalších dopravních zařízení (parkoviště, autobusový terminál, síť autobusových zastávek) a
zejména je obslouženo všemi disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV. Důvodem
přednostní koncentrace rozvoje obytné funkce právě v sídle Zdice je přirozená návaznost na stabilizovaná a dobře fungující obytná
území a bezprostřední návaznost na optimálně vybavené území města. Všechny rozvojové plochy pro bydlení jsou tak s výhodou
velmi dobře napojitelné na stávající systém veřejných prostranství, systém komunikací i systémy technické infrastruktury a ze všech
rozvojových ploch je také zajištěna optimální pěší, dostupnost zařízení občanského vybavení každodenní potřeby i rekreačních
aktivit v rámci města i v jeho bezprostředním okolí.
V rámci zastavěného území sídla Zdice i v bezprostřední návaznosti a něho je navíc k dispozici množství disponibilních proluk
vhodných k zastavění (zejména tzv. „území se zvláštním statutem“ navržené k přestavbě na funkci smíšenou obytnou městskou
(plocha přestavby P12) a dále území Na Samohelce v návaznosti na stávající obytný soubor).

ad b)
Požadavek na zamezení vzájemného srůstání zastavěných území sídel vyplývá z platných ZÚR SČK, konkrétně z priority územního
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území č. (06) c): zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat
cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické a přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny a srůstání sídel.
Požadavek na omezování nežádoucího srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny stanoví také PÚR
ČR v republikové prioritě územního plánování č. (20a).
Vzájemné srůstání jednotlivých oddělených sídel představuje hrozbu ztráty jejich individuální identity, jejímž předpokladem je mimo
jiné také zasazení každého sídla do jeho přirozeného krajinného rámce.
Prostorové oddělení jednotlivých sídel, resp. celých obcí, je základním předpokladem k zachování identity a autenticity každé obce
resp. každého sídla. Propojováním sídel dochází ke stírání historicky daných hranic mezi sídly i celými obcemi a k utváření
nežádoucí kontinuální zástavby a kontinuálně a „bezbřeze“ urbanizovaného území bez zachování přirozených přírodních předělů
mezi obcemi a sídly a bez přirozeného kusu volné krajiny příslušejícího tradičně každému sídlu či každé obci.

ad c)
Zásada vychází mimo jiné z jedné z republikových priorit územního plánování stanovené v PÚR ČR vytvářet předpoklady pro
polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského nebo jiného původu),
hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy). Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro
udržitelný rozvoj území.
Důvodem pro stanovení této zásady je primárně důraz na stabilizaci a obnovu stávající urbanistické struktury sídel na území města a
na ochranu nezastavěného území. Plošnému rozvoji města má vždy předcházet využití rozvojových rezerv v rámci stávající
zástavby. Existence ploch brownfields a dalších nevyužitých nebo nedostatečně využitích území uvnitř stávající struktury zástavby
představuje vždy narušení stávající urbanistické struktury celého města, snižuje atraktivitu města pro nové obyvatele a nové
investory, snižuje přirozenou sociální kontrolu území obce a často je tak také jednou z příčin zvýšení kriminality a snížení
bezpečnosti ve městě.
Využití ploch brownfileds a dalších nevyužitých nebo nedostatečně využitých území v zastavěném území je výhodné z hlediska
efektivity využívání veřejné infrastruktury a z hlediska nároků na veřejné rozpočty. Takové plochy jsou vždy napojené na stávající
komunikační systém obce a sítě technického vybavení a nevyžadují tak zpravidla (s výjimkou modernizace nebo obnovy zastaralých
součástí systémů) významné investice do budování zcela nové dopravní a technické infrastruktury. Takové plochy disponují také
velmi dobrou dostupností stávajícího občanského vybavení a jejich poloha v rámci jinak stabilizované okolní urbanistické struktury je
v případě jejich realizace zárukou jejich okamžité integrace a začlenění do fungování města.
Nad rámec proluk v zastavěném území je žádoucí směřovat další rozvoj primárně do území s nedokončenou urbanistickou
strukturou okraje sídel. Cílem je stabilizovat urbanistickou strukturu všech sídel a tím stabilizovat jejich vnější obraz zejména na
přechodu sídel do volné krajiny.

ad d)
Důvodem pro přednostní směřování intenzivního rozvoje zástavby do 3 hlavních sídel Zdice, Černín a Knížkovice je zachování
historické kontinuity vývoje těchto 3 sídel na území města Zdice jako sídel s koncentrací bydlení v území. Cílem je dále koncentrovat
další rozvoj zejména obytné funkce do území disponující odpovídající veřejnou infrastrukturou, zejména pak dobrým dopravním
napojením a dostupností zařízení občanského vybavení každodenní potřeby a ploch každodenní rekreace, s cílem minimalizovat
nároky na veřejné rozpočty, tedy s cílem využít přednostně stávající, fungující a dostupnou veřejnou infrastrukturu na místo
budování infrastruktury nové.
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Sídlo Zdice disponuje ze všech sídel na území města nejrozvinutější veřejnou infrastrukturou, tedy širokým spektrem zařízení
občanského vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a rozvinutým systémem
komunikací i dalších dopravních zařízení (parkoviště, autobusový terminál, síť autobusových zastávek) a zejména je obslouženo
všemi disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV. Intenzivní rozvoj území města je tedy
navrhován přednostně v bezprostřední návaznosti na optimálně vybavenou část území města tak, aby mohly být všechny nově
navrhované rozvojové plochy optimálně napojeny na komunikační systém města a na systémy technické infrastruktury a aby
disponovaly optimální pěší dostupností veřejných prostranství a zařízení občanského vybavení. Navrhovaný rozvoj sídel Černín a
Knížkovice je ve srovnání s rozvojem sídla Zdice výrazně extenzivnější, zejména s ohledem na značně omezené rozvojové možnosti
vyplývající z polohy sídle v rámci CHKO a biosférické rezervace Křivoklátsko. Územní plán nicméně i přesto obě sídla Černín a
Knížkovice stabilizuje jako další hlavní obytná území města s podílem individuální rekreace v chatách a chalupách a s vyšším
podílem individuálních produkčních aktivit (malá domácí hospodářství, řemeslné podnikání apod.).
Důvodem pro respektování a návrh dalšího rozvoje funkce výroby a skladování v podobě třech průmyslových zón (Průmyslová zóna
Východ, Průmyslová zóna Západ, Průmyslová zóna Jih) je zachování a další rozvoj tradice koncentrace ekonomických, zejména pak
výrobních aktivit na území města Zdice již od konce 19. století, a to v souvislosti s rozvojem železnice a silniční sítě v urbanizační
ose Praha – Plzeň – SRN.

ad e)
Všechna další sídla na území města Zdice představují v hierarchii sídelní struktury města její vůbec nejnižší úroveň. Tato sídla
nedisponují odpovídajícím veřejným vybavením, nacházejí se často v izolovaných a dopravně špatně dostupných a špatně
obsloužitelných polohách a jejich rozvojový potenciál je tak minimální resp. nulový. Územní rozvoj proto není žádoucí směřovat do
těchto sídel, ale upřednostnit primárně území s prokazatelně vyšším potenciálem dalšího rozvoje.

ad f)
Vzájemná prostorová a provozní integrace sídel v rámci jednoho města je základním předpokladem sociální soudržnosti obyvatel
tohoto města. Optimální propojení jednotlivých částí území města je předpokladem pro vzájemné setkávání obyvatel města a
rozvinutí sociálních interakcí, pro posílení sounáležitosti obyvatel s územím města a pro bezkolizní, rychlou a bezpečnou dostupnost
vybavenosti města, jejího rekreačního zázemí, zastávek veřejné hromadné dopravy a dalších cílů sloužících celému městu.
Vzhledem k tomu, že sídla Zdice, Černín a Knížkovice reprezentují hlavní jádra obytné funkce v území s maximálním potenciálem
dalšího rozvoje bydlení, je žádoucí tato 3 jádra vzájemně maximální provozně integrovat a docílit tak optimálních podmínek
spádovosti Černína a Knížkovice k sídlu Zdice zejména pro chodce a cyklisty.

ad g)
Dopravní koridor dálnice D5 a železniční trati č. 170, doplněný ještě regulovaným tokem Červeného potoka, představuje největší
prostorovou i provozní bariéru v území města Zdice. Důsledkem bariérového efektu je desintegrace severní a jižní části území města
a narušení přirozených prostorových a provozních vazeb obou částí.
Možnosti překonání takto široké a prostorově významné bariéry jsou omezené. Stávající přemostění a pěší lávka resp. pěší podchod
pod železniční tratí jsou provozně vyhovující, cílem je ovšem zlepšit kvalitu těchto propojení zejména s ohledem na bezbariérovost
provozu pro chodce i cyklisty a potenciálně také počet možných překonání bariéry zvýšit a doplnit překonání nová.

ad h)
Důvodem pro ochranu a rozvoj spojité soustavy veřejných prostranství je zajištění veřejné prostupnosti území obce včetně vazeb
zastavěného území do volné krajiny a pro zajištění dostupnosti jednotlivých částí sídel, jednotlivých pozemků a staveb na nich.
Systém veřejných prostranství představuje základní systém každé urbanistické struktury, determinuje zásadním způsobem rozvoj
území a předurčuje všechny klíčové prostorové a provozní vazby v území. Jako takový je nutné systém veřejných prostranství
chránit a dále rozvíjet.
Zajištění prostupnosti území a možnosti veřejné dostupnosti volné krajiny a sídel je základním předpokladem pro fungování každého
území, pro jeho dostupnost a obsluhu a pro realizaci nezastupitelných aktivit v něm.
Vodní toky jsou významnými krajinnými osami v území a v zastavěném území a v bezprostřední vazbě na ně představují zásadní
potenciál utváření nových veřejných prostranství s dominantním uplatněním veřejné zeleně.

ad i)
Území CHKO Křivoklátsko zasahující na území města Zdice v jeho severní části je hlavním rekreačním zázemím města Zdice,
využívaným hojně ke každodenní rekreaci obyvatel města. Posílení pěších a cyklistických vazeb mezi zastavěným územím města
Zdice a územím CHKO přispěje ke zlepšení dostupnosti území CHKO pro všechny obyvatele města a tedy ke zvýšení potenciálu
území CHKO pro každodenní rekreaci.

156

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění

ad j)
Zásada vychází z obecných požadavků na zlepšování dostupnosti a prostupnosti území, zajištění dostupnosti ploch sídelní zeleně
odpovídající kvality a plošného rozsahu a z požadavku na propojování obytných území s rekreačními atraktivitami a s volnou
krajinou.

ad k)
Zástavba v záplavovém území je trvale ohrožena rizikovým přírodním jevem povodně. Umisťování další zástavby v záplavovém
území bez případné odpovídající protipovodňové ochrany je proto nežádoucí.
(k odstavci C02 ÚP)
Podklady pro výrok



























zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
Oznámení záměru Centrální sklad LCL Zdice, Středočeský kraj, dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 (K+K průzkum, s.r.o.,
11/2003)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Sociálně demografická analýza Středočeského kraje – Příloha ke Strategii prevence Kriminality ve Středočeském kraje na
léta 2009 – 2012
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

ad a)
Sídlo Zdice je již dnes přirozeným jádrem sídelní struktury celého města a hlavním obytným sídlem koncentrujícím převážnou část
obyvatel města. Sídlo Zdice proto také disponuje ze všech sídel na území města nejlépe rozvinutou veřejnou infrastrukturou, tedy
širokým spektrem zařízení občanského vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a
rozvinutým systémem komunikací i dalších dopravních zařízení (parkoviště, autobusový terminál, síť autobusových zastávek) a
zejména je obslouženo všemi disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV. Důvodem
přednostní koncentrace rozvoje obytné funkce právě v sídle Zdice je přirozená návaznost na stabilizovaná a dobře fungující obytná
území a bezprostřední návaznost na optimálně vybavené území města. Všechny rozvojové plochy pro bydlení jsou tak výhodně
výborně napojitelné na stávající systém veřejných prostranství, systém komunikací i systémy technické infrastruktury a ze všech
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rozvojových ploch je také zajištěna optimální pěší, dostupnost zařízení občanského vybavení každodenní potřeby i rekreačních
aktivit v rámci města i v jeho bezprostředním okolí.

ad b)
Sídlo Zdice plní funkci hlavního spádového území celého území města, optimálně dostupného ze všech částí území města. Do
centrální části sídla Zdice je tak žádoucí koncentrovat stavby a zařízení občanského vybavení celoměstského významu i každodenní
potřeby dostupné a dosažitelné optimálně všem obyvatelům města. Požadavek na kombinaci funkce občanského vybavení s funkcí
bydlení vychází z potřeby zajistit v centrální části města přirozenou sociální kontrolu, jejímž hlavním předpokladem je přítomnost
trvale obydlených bytů v území.

ad c)
Zásada vyplývá z požadavku na ochranu kulturních hodnot území města Zdice. Historické jádro města Zdice je urbanisticky
nejhodnotnější součástí urbanistické struktury celého města.

ad d)
Zásada vychází mimo jiné z jedné z republikových priorit územního plánování stanovené v PÚR ČR vytvářet předpoklady pro
polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského nebo jiného původu),
hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy). Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro
udržitelný rozvoj území.
Stanovení zásady vychází z požadavků na hospodárné nakládání s územím a efektivitu výstavby. Každá nová výstavba v rámci
zastavěného území nebo v přímé vazbě na něj vykazuje výrazně nižší nároky na vstupní a podmiňující investice i nižší náklady na
vlastní provoz a údržbu takového území ve srovnání s rozvojem v prostorově izolované lokalitě bez vazby na stávající zástavbu.
Rozvojové území ve vazbě na stabilizované zastavěné území je možné vhodně napojit na stávající komunikační systém a sítě
technického vybavení, z rozvojového území je také dobrá dostupnost občanského vybavení, veřejné hromadné dopravy a další
infrastruktury lokalizované v rámci navazujících stabilizovaných území.
Rozvoj území v rámci zastavěného území nebo v bezprostřední vazbě na něj je jednoznačnou prioritou a jedním ze základních
předpokladů udržitelného rozvoje území.

ad e)
Nad rámec proluk v zastavěném území je žádoucí směřovat další rozvoj sídla Zdice primárně do území s nedokončenou
urbanistickou strukturou jeho okraje. Cílem je stabilizovat urbanistickou strukturu všech sídel a tím stabilizovat jejich vnější obraz
zejména na přechodu sídel do volné krajiny.

ad f)
Zásada vychází z obecných požadavků na zlepšování dostupnosti a prostupnosti území, zajištění dostupnosti ploch sídelní zeleně
odpovídající kvality a plošného rozsahu a z požadavku na propojování obytných území s rekreačními atraktivitami a s volnou
krajinou.

ad g)
Veřejná prostranství historického jádra Zdic reprezentují nejhodnotnější součást celého systému veřejných prostranství města a
podílejí se nezastupitelně na utváření genia loci celého města.

ad h) + ad i)
Niva Červeného potoka tanguje z jihu centrální část sídlení struktury města Zdice, sídlo Zdice, s nejvyšší koncentrací obyvatel města.
Červený potok je tak vedle vrchu Knihov nejlépe dostupným přírodním prvkem v území města s vysokým potenciálem využití pro
každodenní rekreaci obyvatel města. Posílení vazeb veřejných prostranství centrální části města na břehy Červeného potoka
přispěje ke zlepšení pěší a cyklistické dostupnosti potoka a zvýšení jeho atraktivity pro každodenní rekreaci obyvatel centrální části
města. Ve vazbě na Červený potok je žádoucí dále rozvíjet sportovní a rekreační funkce, které jsou zde již nyní ve velké míře
koncentrovány (městské koupaliště, městská sportovní hala a městské sportovní hřiště).

ad j)
Revitalizace vrchu Knihov situovaného v bezprostřední vazbě na centrální část města Zdice do podoby veřejného lesoparku
s odpovídajícím vybavením a zázemím a bezbariérové napojení vrchu na centrální část města zlepší podmínky každodenní rekreace
obyvatel města.
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(k odstavci C03 ÚP)
Podklady pro výrok


























zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Sociálně demografická analýza Středočeského kraje – Příloha ke Strategii prevence Kriminality ve Středočeském kraje na
léta 2009 – 2012
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

ad a)
Část města Černín je původně samostatnou venkovskou zemědělskou obcí. S ohledem na polohu sídla v krajinářsky vysoce
hodnotném území CHKO Křivoklátsko a také s ohledem na složité topografické podmínky území jsou dlouhodobě rozvojové
možnosti sídla limitovány. Proto si dodnes sídlo zachovalo svůj venkovský charakter s převahou venkovských stavení včetně
několika zemědělských usedlostí a statků a s vysokým podílem zeleně v zastavěném území. Venkovský charakter sídla je hodnotou
hodnou zachování.

ad b)
Cílem je zachovat koncentrickou strukturu zástavby venkovské části města Zdice se zástavbou rozvíjející se z jádra struktury do
krajiny podél jednotlivých radiálních komunikací.

ad c)
Nezastavěné návrší východně návsi v Černíně s kaplí vytváří současné duchovní centrum této části města, místo setkávání a
odpočinku komunity obyvatel Černína. Tuto plochu veřejně přístupné zeleně je hodné zachovat jako jednu z hodnot této části města.
(k odstavci C04 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
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Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Sociálně demografická analýza Středočeského kraje – Příloha ke Strategii prevence Kriminality ve Středočeském kraje na
léta 2009 – 2012
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

ad a)
Část města Knížkovice je původně samostatnou venkovskou zemědělskou obcí. S ohledem na polohu sídla v krajinářsky vysoce
hodnotném území CHKO Křivoklátsko a také s ohledem na složité topografické podmínky území jsou dlouhodobě rozvojové
možnosti sídla limitovány. Proto si dodnes sídlo zachovalo svůj venkovský charakter s převahou venkovských stavení včetně
několika zemědělských usedlostí a statků a s vysokým podílem zeleně v zastavěném území. Venkovský charakter sídla je hodnotou
hodnou zachování.

ad b)
Cílem je zachovat koncentrickou strukturu zástavby venkovské části města Zdice se zástavbou rozvíjející se z jádra struktury do
krajiny podél jednotlivých radiálních komunikací. Cílem je omezit rozvoj zástavby sídla směrem na sever v rámci území CHKO
Křivoklátsko a naopak směřovat rozvoj do jižní části území sídla, mimo území CHKO a zároveň do území s příznivějšími
topografickými podmínkami.

ad c)
Část města Knížkovice je v současné době dopravně napojena výhradně po silnici III/00524 přes historické jádro města Zdice.
Žádné alternativní dopravní napojení Knížkovic není k dispozici a veškerá doprava směřující do i z Knížkovic tak projíždí centrem
města Zdice. Vybudování nové místní komunikace napojující Knížkovice ve směru na jih přímo na MÚK Bavoryně na dálnici D5 je
žádoucí zejména s ohledem na plánovaný další rozvoj bydlení a očekávaný nárůst počtu obyvatel v Knížkovicích. Nová místní
komunikace bude využita zároveň pro dopravní obsluhu nově navrhované Průmyslové zóny Západ a umožní zároveň vedení pěších
a turistických tras propojujících Knížkovice přímo s údolím Stroupínského a Červeného potoka a napojujících Knížkovice např. přímo
na regionálně významnou cyklotrasu „Po stopách českých králů“.
(k odstavci C05 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
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 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem výroku je zajištění dlouhodobé konzistence a stability urbanistické koncepce ÚP Zdice a zajištění její závaznosti a
neměnnosti v případě jakýchkoli změn ÚP Zdice.
Jakékoli navrhované změny ÚP Zdice musí být vždy důsledně posuzováno z hlediska souladu s urbanistickou koncepcí ÚP Zdice a
jejími zásadami. Žádná změna ÚP Zdice nesmí změnit nebo narušit urbanistickou koncepci, včetně jejích zásad stanovených
v bodech C1 až C3 ÚP Zdice.

G.5.2. Plošné uspořádání území
G.5.2.1. Zásady plošného uspořádání území
(k odstavci C06 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Územní plán dělí plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s § 43 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. a § 3 odst. (2) písm. a) a b)
vyhlášky č. 501/2006 Sb. na jednotlivé typy a to dle těchto kritérií:
1. dle jejich významu (§ 3 odst. (2) písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.);
2. dle míry požadovaných změn v území v návrhovém období ÚP, tj. podle toho, do jaké míry je příslušná plocha s rozdílným
způsobem využití považována za dlouhodobě stabilizovanou bez nutných strukturálních změn jejího způsoby využití ani
uspořádání, nebo, do jaké míry je žádoucí strukturální změna využití a/nebo uspořádání plochy;
3. dle vztahu k hranici zastavěného území, tedy podle toho, je-li plocha s rozdílným způsobem využití součástí zastavěného
území nebo je vymezená mimo zastavěné území vymezení v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb.
Požadovanými změnami se rozumí zejména požadavky na změnu způsobu využití nebo změnu prostorového uspořádání (změna
maximální výšky nebo typu struktury zástavby), které vytvářejí potřebu cíleně intervenovat v rámci dané plochy, aby bylo dosaženo
navrhovaného cílového využití, uspořádání a charakteru plochy s rozdílným způsobem využití.

Stabilizované plochy
Stabilizované plochy jsou vymezeny pro specifikaci té části území obce, která je z hlediska nároků na změny v území vyhodnocena
jako dlouhodobě stabilizovaná, bez zásadních nároků na změny v území. Stabilizované plochy nevykazují pro návrhové období
územního plánu zásadní potřebu změny jejich využití ani prostorového uspořádání. Jedná se o plochy dlouhodobě fungující, bez
nároků na nutné cílené změny v urbanistické struktuře.
V rámci stabilizovaných ploch se předpokládají například jen lokální dostavby proluk, nástavby a přístavby staveb, lokální změny
využití pozemků a objektů, avšak bez nároků na zásadní změny urbanistické struktury plochy.
Stabilizované plochy jsou vymezovány jak v zastavěném území, tak v nezastavěném území.
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Plochy změn
Plochy změn jsou vymezovány pro jednoznačné vyjádření nezbytné cílené intervence změny ve využití a/nebo prostorovém
uspořádání plochy. Jedná se o plochy, u nichž je pro návrhové období územního plánu vyhodnocena potřeba zásadní změny jejich
využití a prostorového uspořádání. Jedná se tedy o plochy v současné době nevhodně využívané, plochy využívané nedostatečně
nebo vůbec, u nichž je nezbytná cílená intervence k zajištění jejich optimálního využití a uspořádání.
S cílem rozlišení žádoucí intervence v rámci zastavěného území nebo mimo něj, člení územní plán plochy změn na další kategorie
ploch:

 Plochy zastavitelné jsou vymezeny ve smyslu § 2, odst. 1, písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 43 tohoto zákona, za účelem prokazatelně potřebného rozvoje zástavby
mimo zastavěné území vymezené podle § 58 stavebního zákona. Jako plochy zastavitelné jsou vymezeny plochy změn
výhradně vně zastavěného území, určené pro zastavění, tj. pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, veřejná prostranství,
plochy smíšené obytné, dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu, výrobu a skladování, apod.

 Plochy přestavby, které jsou vymezeny v souladu s § 43 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, jako plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území, a to zásadně v rámci zastavěného území a jedině za předpokladu, že jsou určeny převážně
k zastavění.

 Plochy změn v krajině jsou vymezeny s ohledem na přílohu č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I. odst. 1 e) resp. odst. 3 b)

za účelem vymezení změn v koncepci uspořádání krajiny. Jako plochy změn v krajině jsou vymezeny plochy změn uvnitř i
vně zastavěného území, určené ke změně využití krajiny a nejsou určené pro zastavění. Jedná se tedy např. o plochy
přírodní, plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, lesní, přírodní a smíšené nezastavěného území.

 Koridory změn jsou vymezeny v souladu s § 2 odst. (1) písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění, pro umístění vedení dopravní nebo technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy.
Koridory jsou vymezovány bez ohledu na hranici zastavěného území, tedy jak v rámci zastavěného území tak mimo něj.

Plochy a koridory územních rezerv
Plochy a koridory územních rezerv jsou vymezeny v souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, územní plán vymezí plochy pro územní rezervy (dle § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění, se jedná o plochy a koridory, jejichž potřebu a plošné nároky je nutno prověřit) pro budoucí prověření jejich využití
v rámci změny územního plánu.
(k odstavci C07 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v ÚP stanoveny dle požadavků na vymezování ploch stanovených ve vyhlášce č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Typy ploch s rozdílným způsobem využití jiným, než je stanoveno v §§ 4 až 19 vyhlášky
V ÚP Zdice jsou stanoveny jen dva typy ploch s rozdílným způsobem využití jiným, než je stanoveno v §§ 4 až 19 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území:

Plochy systému sídelní zeleně – plocha zeleně – soukromé a vyhrazené
Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní zeleně – plochy zeleně - soukromé a vyhrazené nad rámec vyhlášky je potřeba
vymezit a ochránit místně specifická území a těmto územím stanovit takové podmínky pro jejich využití, které nejsou dovoditelné z §
4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

162

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní zeleně – plochy zeleně - soukromé a vyhrazené je potřeba v rámci ÚP Zdice vymezit
samostatně plochy zeleně plnící roli sídelní zeleně v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb., tedy
roli ekologicko-stabilizační, rekreační a kompoziční v sídle, podobně jako veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV), ale na rozdíl od
těchto ploch v režimu veřejně nepřístupných ploch a ploch určených primárně k soukromému užívání, tedy ploch zpravidla
oplocených nebo jinak vyhrazených vůči okolním veřejným prostranstvím, a to zpravidla mimo lesní a zemědělské pozemky
v zastavěném i nezastavěném území.

Plochy systému sídelní zeleně – plocha zeleně – ochranné a izolační
Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní zeleně – plochy zeleně – ochranné a izolační nad rámec vyhlášky je potřeba vymezit
a ochránit místně specifická území a těmto územím stanovit takové podmínky pro jejich využití, které nejsou dovoditelné z §§ 4 až
19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní zeleně – plochy zeleně – ochranné a izolační je potřeba v rámci ÚP Zdice vymezit
samostatně plochy zeleně plnící roli sídelní zeleně v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb., tedy
roli ekologicko-stabilizační, rekreační a kompoziční v sídle, podobně jako veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) nebo plochy
zeleně soukromé a vyhrazené (ZS), ale na rozdíl od těchto ploch primárně s izolační a ochranou funkcí, sloužící primárně k izolaci
koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury nebo průmyslových areálů od ploch určených zejména k bydlení. Důvodem
vymezení je dále stanovit podmínky jejich využití odpovídající jejich specifickému účelu v rámci zastavěného i nezastavěného území.

Podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, jsou níže podrobně
zdůvodněné typy ploch s rozdílným způsobem využití dále podrobněji členěny nad rámec §§ 4 až 19 vyhlášky, a to s ohledem na
specifické podmínky a charakter území:

Plochy bydlení
Plochy bydlení jsou dále podrobněji členěny na bydlení v bytových domech a na bydlení v rodinných domech městské a příměstské
z důvodu odlišení různých nároků na způsob využití území a umisťování staveb pro různé formy obytné zástavby.

Plochy občanského vybavení
Důvodem stanovení podrobnějšího členění ploch občanského vybavení je zajistit na území obce primárně podmínky pro stabilizaci a
rozvoj staveb a zařízení občanského vybavení zřizovaného ve veřejném zájmu, tedy občanského vybavení veřejného.
Plochy komerčních zařízení malých a středních jsou vymezeny z důvodu stabilizace stávajících fungujících ploch a zařízení
komerčního občanského vybavení s možností jeho dalšího rozvoje v daných polohách.
Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení jsou stanoveny z důvodu potřeby stabilizace a vytvoření podmínek pro rozvoj
explicitně staveb a zařízení sportu, jako občanského vybavení se specifickými plošnými a prostorovými nároky na umisťování staveb
a zejména pro specifický význam sportu jako složky občanského vybavení přispívající výrazně k příznivému fyzickému rozvoji a
zdraví obyvatel města.
Plochy hřbitovů jsou samostatně stanoveny zejména z důvodu hygienických.

Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené obytné jsou dále podrobněji členěny z důvodu odlišení podmínek využití území s různými kombinacemi funkce
bydlení s různými nebytovými funkcemi v různých částech sídelní struktury města. Důvodem podrobnějšího členění je zejména
možnost usměrnění přednostního umisťování staveb a zařízení občanského vybavení celoměstského významu do centrální části
města Zdice resp. vytvoření specifických podmínek pro využití území jednotlivých venkovských sídel nebo území s vysokým podílem
individuálních rekreačních objektů v kombinaci s objekty pro bydlení.

Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství jsou dále podrobněji členěny s ohledem na potřebu rozlišení různých cílových charakterů veřejných
prostranství, a to s ohledem na míru uplatnění zpevněných a nezpevněných ploch a vegetace, hlavně vzrostlých stromů a s ohledem
na charakter využití a převládající aktivity ve veřejných prostranstvích: společenské využití, kulturní využití, rekreační využití, obytný
charakter, pobytové a pohybové aktivity apod.
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Plochy dopravní infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji členěny plně v souladu s § 9 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, s ohledem na potřebu vytvoření zcela odlišných a specifických podmínek pro umisťování staveb
pro různé druhy dopravy.

Plochy technické infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji členěny plně v souladu s § 10 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, s ohledem na potřebu vytvoření zcela odlišných a specifických podmínek pro umisťování staveb
pro různé druhy technické infrastruktury.

Plochy výroby a skladování
Plochy výroby a skladování jsou dále podrobněji členěny z důvodu možného ovlivnění umisťování různých charakterů výroby
v různých částech území obce, především s ohledem na vztah ploch výroby a skladování k plochám bydlení a rekreace.

Plochy zemědělské
Plochy zemědělské jsou dále podrobněji členěny s ohledem na potřebu rozlišení různých cílových charakterů využití zemědělských
pozemků s ohledem na intenzitu a charakter jejich obhospodařování.

Plochy lesní
Plochy lesní jsou dále podrobněji členěny s ohledem na potřebu rozlišení různých cílových charakterů využití pozemků určených
k plnění funkcí lesa a dalších pozemků lesa s ohledem na intenzitu a charakter hospodaření v lesích a jejich využití pro další funkce,
například rekreaci.

Plochy smíšené nezastavěného území
Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní jsou stanoveny s cílem stanovení specifických podmínek umisťování a
provozování sportovních a rekreačních aktivit v rámci nezastavěného území, tedy ve volné krajině.
(k odstavci C08 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Územní plán stanovuje typy koridorů dle převládajícího způsobu využití analogicky stanovení typů ploch s rozdílným způsobem
využití, a to pro zajištění specifických podmínek pro umisťování liniových staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury
v případech, kdy územní plán nedisponuje dostatečným množstvím podkladů a informací umožňujících vymezení pro umístění
předmětné liniové dopravní stavby nebo stavby dopraví infrastruktury přímo plochu s rozdílným způsobem využití.
(k odstavci C09 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podrobné podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů stanovuje ÚP v souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb. v rámci samostatné, pro ten účel určené, kapitoly F.
(k odstavci C10 ÚP)
Podklady pro výrok

























zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Sociálně demografická analýza Středočeského kraje – Příloha ke Strategii prevence Kriminality ve Středočeském kraje na
léta 2009 – 2012
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Obecné principy plošného uspořádání území plně reflektují zásady pro rozvoj území města Zdice a pro rozhodování o změnách
v území města Zdice stanovené v kapitole B.1. tohoto územního plánu a zásady urbanistické koncepce stanovené územním plánem
pro celé město Zdice a podrobněji pak pro sídla Zdice, Černína Knížkovice v kapitole C.1. tohoto územního plánu.
Cílem stanovených obecných principů plošného uspořádání území je zajistit kontinuitu rozvoje území města Zdice, dále rozvinout a
posílit historicky dané předpoklady rozvoje území, včetně prostorových, funkčních a provozních vazeb v území.
Cílem je dále zajistit optimální a vyvážený vztah mezi jednotlivými funkčními složkami v území, zejména pak vztah mezi bydlením,
občanským vybavením, rekreací a místy s koncentrací pracovních příležitostí.
Podkladem pro stanovení obecných principů plošného uspořádání území byla podrobná analýza historického vývoje území, zejména
na podkladě veřejně dostupných historických map, dále analýza stávajícího stavu území, jeho hodnot, limitů a nároků a požadavků
na změny v území, a v neposlední řadě analýza platného ÚP města Zdice a trendů v naplňování jím navržených změn v území.

ad a)
Důvodem stanovení zásady je zajištění přirozeného a plynulého rozvoje všech funkčních složek na území města tak, aby
navrhovaný rozvoj vždy odpovídal skutečným potřebám a reálným a odůvodnitelným nárokům na využití území. Cílem je zabránit
návrhu účelového rozvoje některé z funkčních složek v rámci případné změny ÚP.
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ad b)
Důvodem pro stanovení této zásady je primárně stabilizace stávajících ploch pro bydlení v souladu se současným využitím území.
Stávající stabilizované plochy s převládajícím podílem bydlení reprezentují jádra sídelní struktury města, těžiště komunitního života
s plně rozvinutým a optimálně utvářeným a fungujícím obytným prostředím a plně rozvinutými sociálními vazbami mezi obyvateli.
Proto je nutné stabilizovaná obytná území chránit a další rozvoj bydlení směřovat právě do těchto jader, resp. v bezprostřední vazbě
na ně.
Důvodem pro další plošný rozvoj ploch bydlení pouze ve vazbě na stávající plochy bydlení je zajištění optimální integrace nově se
rozvíjejících obytných území s těmi stávajícími, zajištění dobré dopravní dostupnosti a efektivního využívání veřejné infrastruktury
(dopravní obslužnost, napojení na komunikační systém a sítě technické infrastruktury, dostupnost veřejných prostranství a
občanského vybavení, systém nakládání s odpady apod.) a v neposlední straně snaha V ÚP důsledně eliminovat jakákoli potenciální
rizika vzniku sociálně vyloučených obytných lokalit.
Pro stabilizaci a optimální rozvoj komunity obyvatel obce je také účelné vytvářet kompaktní urbanistický útvar zaručující menší
vzdálenosti zdrojů a cílů každodenních cest jako předpoklad podpory pěší dopravy po území obce.

ad c)
Sídlo Zdice se historicky rozvinulo v přirozené jádro sídelní struktury celého města a stalo se tak hlavním obytným sídlem
koncentrujícím převážnou část obyvatel města a obslužných aktivit města v podobě zejména zařízení občanského vybavení
celoměstského významu. Územní plán navrhuje zachování kontinuity historického vývoje osídlení města.
Původně samostatné venkovské obce Černín a Knížkovice si dodnes zachovaly převážně obytný charakter, který je s ohledem
vysokou hodnotu stabilizovaného obytného prostředí žádoucí zachovat a dále rozvíjet.

ad d)
Důvodem pro stanovení této zásady je primárně eliminace vzniku sociálně vyloučených lokalit, a to jak ve smyslu lokalit s nežádoucí
koncentrací nepřizpůsobivých či jinak sociálně problematických skupin obyvatelstva, tak ve smyslu tzv. „rezidenčních
lokalit“ vyznačujících se koncentrací vysokopříjmových skupin obyvatelstva s tendencí segregace od zbytku obyvatel obce,
s tendencí uzavírání se do uzavřených obytných enkláv, veřejnosti nepřístupných, oplocených nebo obezděných, hlídaných
kamerovými a jinými systémy.
Prostorová segregace a izolovanost je vždy hrozbou vzniku také sociální segregace a sociálního vyloučení.
Rozvoj bydlení v návaznosti na stávající obytná území je vždy základním předpokladem optimálního zapojení se nových obytných
území do organismu a života obce a jejích obyvatel (zpravidla nově příchozích / novousedlíků) do místní komunity.

ad e) + ad f)
Hluk ze železniční trati, zejména pak z provozu železniční stanice Zdice (brždění a rozjíždění vlaků), a hluk, dopravní zátěž a emise
z provozu stávajících výrobních areálů v rámci Průmyslové zóny Jih výrazně narušují kvalitu obytného prostředí fragmentů obytné
zástavby v ulicích Nerudova, Vápenka a při ulici Čs. armády. Obytná zástavba v tomto území zůstala jako historické reziduum
bývalých dělnických a železničářských domků, které postupným rozvojem jižně od železniční trati pohltily průmyslové a skladové
areály Průmyslové zóny Jih. Jakýkoli další rozvoj funkce bydlení v tomto území je z důvodu špatných hygienických podmínek zcela
nevhodný a územní plán tak tento rozvoj explicitně vylučuje. Předpokladem je budoucí konverze stávajících obytných enkláv na
součásti výrobních a skladových areálů a tedy postupné úplné vymístění funkce bydlení z Průmyslové zóny Jih.

ad g)
Základním předpokladem optimálního a dlouhodobě udržitelného fungování urbanistické struktury každého města je dosažení
maximální vztahové prostorové a provozní blízkosti (aproximace) funkce bydlení a funkce občanského vybavení, zejména pak
staveb a zařízení občanského vybavení každodenní potřeby. Pro dosažení maximální možné prostorové a provozní blízkosti bydlení
a občanského vybavení je proto žádoucí občanské vybavení každodenní potřeby rozvíjet přednostně v rámci samotných obytných
území, optimálně pak v jejich prostorovém či provozním těžišti, tedy v jejich přirozených jádrech.

ad h)
V 90. letech minulého století bylo rozhodnuto o založení nové strategické průmyslové zóny ve Zdicích při silnici II/605 mezi Zdicemi
a Levínem / Královým Dvorem, ve vazbě na někdejší areál JZD. Průmyslová zóna Východ začala být po roce 2000 postupně
realizována, s ohledem na zhoršené podmínky dopravního napojení na dálnici D5 (dopravní napojení na MÚK Králův Dvůr – Exit 22
nebo na MÚK Bavoryně – Exit 28 je možné výhradně za předpokladu průjezdu těžké nákladní dopravy obydleným územím Zdic
nebo obydleným územím Levína a Počapel na území města Králův Dvůr) však o rozvoj této průmyslové zóny není na trhu zájem a
dosud je tak průmyslová zóna naplněna cca z 1/3. Územní plán tedy navrhuje rozvoj Průmyslové zóny Východ pouze v rozsahu
doplnění a urbanistického dokončení rozvoje území mezi silnicí II/605 a bývalým zemědělským areálem po obou stranách
komunikace na Černín tak, aby byly zhodnoceny investice do veřejné infrastruktury pro dopravní napojení průmyslové zóny a pro její
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napojení na sítě technické infrastruktury. Pro další intenzivní rozvoj funkce výroby a skladování navrhuje územní plán novou
Průmyslovou zónu Západ v bezprostřední vazbě na MÚK Bavoryně – Exit 28 na dálnici D5, s vyloučením nutnosti průjezdu těžké
nákladní dopravy obydleným územím.

ad i)
Území severně a severozápadně pásu intenzivní urbanizace podél dálnice D5 (na území města Zdice reprezentovaný sídly Zdice,
Černín a Knížkovice a Průmyslovou zónou Východ) si zachovává svůj přírodní charakter a vykazuje koncentraci významných
přírodních a krajinných hodnot. Charakter území je determinován přítomností CHKO Křivoklátsko a souvislými plochami jeho lesních
porostů a luk v kombinaci s pásem intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny mezi plochami lesů a zastavěnými územími
sídel Zdice, Černín a Knížkovice.

ad j)
Plochy v krajině jsou vymezeny na základě zjištěného stavu území a jsou rozvíjeny tak, aby postupně docházelo ke zvyšování
ekologické stability území a aby zároveň byly ochráněny a rozvíjeny přírodní hodnoty v území. Vymezení ploch změn v krajině
respektuje základní principy uspořádání území.
Jako plochy změn v krajině byly vymezeny všechny plochy změn mimo zastavěné území obce, které nejsou určeny k zastavění, tj.
návrhové plochy s následujícím způsobem využití: plochy zemědělské (NZ – zemědělská půda, NZt – travní porosty a NZs – sady a
zahrady), plochy lesní (NL – plochy lesa, NLx – plochy lesa se specifickým využitím), a plochy smíšené nezastavěného území –
sportovní (NSs).
Podrobnější odůvodnění systému ploch v krajině je uvedeno v kapitole F.7.2. Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití.

ad k)
Kromě ekologické funkce systému sídelní zeleně, tedy funkce zlepšení mikroklimatických podmínek v zastavěném a intenzivně
urbanizovaném území, by měl systém sídelní zeleně plnit roli zelené / přírodní kostry území města a zejména pak jeho zastavěného
území. Systém sídelní zeleně zprostředkovává pronikání volné krajiny do nitra zastavěného a urbanizovaného území. Plochy
systému sídelní zeleně by měly vhodně plnit také úlohu ploch pro každodenní rekreaci obyvatel a návštěvníků města a přispívat
prostupnosti území města. Proto je cílem územního plánu utvářet systém sídelní zeleně města Zdice přednostně z ploch veřejné
zeleně, využitelných pro široké spektrum rekreačních aktivit a zabezpečující prostupnost území obce pro chodce a cyklisty pro
každého.

G.5.2.2. Vymezení ploch změn (vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn
v krajině)
Vymezení ploch změn respektuje stanovené a vyhlášené limity využití území, jejichž výčet pro každou jednotlivou plochu změny je
vždy uveden v rámci podrobného odůvodnění jednotlivých ploch změn.
S ohledem na racionální využívání území a ochranu volné krajiny byly pro novou zástavbu mimo zastavěné území obce přednostně
vymezeny plochy nevyužívané či využívané nevhodným způsobem nebo s nízkou intenzitou (plochy přestavby), s ohledem na
polohu a negativní vlivy současného využití.
Každá plocha změny je v územním plánu označena vždy jedinečným kódem složeným z těchto komponent:
Příklad označení: Z01a
Komponenty označení:
Z

označení typu plochy změny
Z zastavitelná plocha
P plocha přestavby
K plocha změn v krajině

01

číselný kód plochy

a

index označující rozdělení jedné prostorově spojité (souvislé) plochy změny na více dílčích součástí, a to v těchto
konkrétních případech:
> plocha je přerušena hranicí řešeného území
> plochou prochází hranice zastavěného území a je tedy rozdělena na plochu přestavby (P) a plochu zastavitelnou (Z)
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> plochou prochází hranice skladebného prvku ÚSES a je tedy rozdělena na část plochy, která je součástí ÚSES a na
část plochy, která je mimo ÚSES
> pro plochu je stanoveno pořadí změn v území (etapizace), indexy a, b, c… poté indikují pořadí etap v rámci jedné
souvislé plochy změny

Plochy bydlení
(k odstavci C11 ÚP)
Podklady pro výrok
 Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Zdice (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,
03/2014)
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
 Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
 Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
 Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
 Oznámení záměru Centrální sklad LCL Zdice, Středočeský kraj, dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 (K+K průzkum, s.r.o.,
11/2003)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Sociálně demografická analýza Středočeského kraje – Příloha ke Strategii prevence Kriminality ve Středočeském kraje na
léta 2009 – 2012
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
 Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
 Mapa stabilního katastru 1826-46
 Mapa Müllerova mapování 1720
 Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn bydlení
Pozn.: toto Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn bydlení se týká kromě vlastních ploch bydlení (BH, BI), také ploch
smíšených obytných (SC, SM, SV, SR)
Základním a nezastupitelným podkladem pro stanovení reálné potřeby vymezení nových rozvojových ploch bydlení (včetně ploch
smíšených obytných) je stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území obce. Na základě stanovení budoucí
potřeby nových bytových jednotek na území obce je možné odborným odhadem stanovit výměru ploch bydlení a ploch smíšených
obytných potřebných pro uspokojení stanovené potřeby bytů tak, aby celková výměra nově vymezených ploch pro bydlení (včetně
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ploch smíšených obytných) v územním plánu odpovídala skutečné předpokládané poptávce a reálným potřebám rozvoje území obce
v návrhovém období územního plánu.
Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Zdice je uvedeno níže písmem oranžové barvy:
Ve městě Zdice bylo v roce 2011 evidováno celkem 1135 domů, z čehož bylo 994 obydlených (87 %), to je o 10 % méně než v roce
2001. Převažující část obyvatel žije v rodinných domech. Co se týče obydlenosti, bytový fond se za posledních deset let více
nenaplnil, naopak vzniklo více opuštěných domů.
bytový fond

2001

2011

domy celkem

1032

1135

-

rodinné domy

980

1069

-

bytové domy

42

53

891

994

trvale obydlené domy
-

rodinné domy

841

929

-

bytové domy

41

53

Tabulka: Vybrané údaje o domovním a bytovém fondu ve Zdicích dle SLDB 2001 a 20115

Pro zjištění budoucí potřeby bytů je nutné analyzovat základní faktory ovlivňující změny v počtu a struktuře obyvatelstva a bytového
fondu. Na základě podrobné analýzy celé problematiky a aktuálních metodik pro stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel, vývoje
bytového fondu a potřeby bytů byly zvoleny následující faktory vstupující do analýzy budoucí potřeby bytů na území města Zdice:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

změna počtu obyvatel v území
vznik nových bytů bez nároků na rozvojové plochy
úbytek (odpad) bytů
zvýšení kvality bydlení
iniciace rozvoje území
význam území
nedostupnost pozemků po výstavbu bytů – „bezpečnostní“ rezerva

Všechny faktory společně utvářejí celkový budoucí trend vývoje bytového fondu ve Zdicích, pro přehlednost a přesnost výpočtů jsou
ovšem jednotlivé faktory hodnoceny každý zvlášť, k dílčím výsledkům je tedy nutné přistupovat obezřetně a citlivě, neboť separátní
hodnocení každého jednotlivého faktoru neobsahuje kontext všech ostatních faktorů.
Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Zdice je provedeno pro návrhové období Územního plánu
Zdice, tedy do roku 2035.

A. FAKTOR ZMĚNY POČTU OBYVATEL V ÚZEMÍ
Změna počtu obyvatel je základním faktorem rozvoje území každé obce. Budoucí předpokládaný vývoj počtu obyvatel obce, včetně
například vývoje věkové či vzdělanostní struktury obyvatelstva, je rozhodujícím pro předpokládanou míru rozvoje území obce.
Z pohledu nároků na potřebu nových bytů na území obce není, s ohledem na současné celoevropské trendy vývoje počtu obyvatel
charakteristické spíše jejich postupným úbytkem (a to včetně zohlednění lokální i zahraniční migrace), faktor změny počtu obyvatel
v území zpravidla rozhodujícím.
Faktor změny počtu obyvatel v území vyjadřuje předpokládaný budoucí vývoj počtu obyvatel na území města Zdice.
Cílová hodnota předpokládaného počtu obyvatel v roce 2035 vychází ze zjednodušené demografické projekce zpracované v rámci
zpracování Územního plánu Zdice a pouze pro jeho potřeby.

Metodika zjednodušené demografické projekce
Vstupní hodnoty

 demografická projekce krajů ČR do roku 2065
 demografická struktura populace dané sídelní jednotky (obec, správní obvod ORP, okres)
– počet obyvatel k danému roku (poslední rok sčítání)
5

ČSÚ, SLDB

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

169

Územní plán Zdice - Odůvodnění
– věková struktura obyvatel k danému roku (poslední rok sčítání)
Metodika přepočtu

 výpočet vývojových indexů pro krajskou demografickou projekci (procentuální hodnoty pro každý rok
= 2012 + n)

 vztažení vypočítaných vývojových indexů na určenou sídelní jednotku (výpočet hodnot pro každý rok na základě vývojového
indexu v procentech)
 stejný postup pro hodnoty věkové struktury

Graf: Demografická projekce pro území města Zdice 2011 – 2035 (bez migrace)6

Dle demografické projekce Středočeského kraje se ve Zdicích do roku 2018 předpokládá oscilování počtu obyvatel kolem hodnoty
4104 osob. Poté bude docházet k poklesu až na 3966 obyvatel v roce 2035. Přirozenou měnou bude tedy město Zdice v dalších
zhruba 3 letech populačně téměř neměnná, naopak následně se zde budou projevovat vlivy nepříznivé věkové struktury a
obyvatelstvo Zdic bude ubývat. To dokládá i vývoj základních věkových kategorií, u nichž se vyznačuje typický trend stárnutí
obyvatelstva.
Hlavní trendy očekávaného vývoje

 stabilní pokles počtu obyvatel s rychlejším trendem poklesu po roce 2020
 důvod snížení počtu obyvatel přirozenou měnou vlivem nástupu slabších populačních ročníků do reprodukčního věku (ženy
ve věku 16+) a posunu věkové hranice porodnosti do vyšších kategorií (nad 30 let)

 příležitost pro změnu očekávaného populačního vývoje – migrační vlivy (v současnosti jsou Zdice migračně spíše ztrátový;
dlouhodobě – od roku 2000 však lze zaznamenat kladné migrační saldo, které představuje příležitost pro pozitivní populační
trend).

Potřeba bytů vlivem faktoru změny počtu obyvatel
Podobně jako většina obcí v ČR i Zdice dle demografické projekce Středočeského kraje do roku 2065 s největší pravděpodobností
zaznamená úbytek počtu obyvatel přirozenou měnou, ale vlivem migrace může docházet ke stabilizaci populace a mírnému
zvyšování počtu obyvatel.
Bez započítání faktoru migrace vychází cílový počet obyvatel ve Zdicích v roce 2035 3.966 obyvatel, což představuje velmi mírný
pokles pod hranici 4.000 obyvatel. Předpokládaný odhadovaný nárůst/pokles počtu obyvatel oproti stavu v roce 2011 je tedy - 90
obyvatel.
Rozdíl změny počtu obyvatel v návrhovém období územního plánu (2035) a stávajícího počtu obyvatel (rok 2011 – 4056 obyvatel) je
vydělen cílovou průměrnou obydleností bytu (2,51 obyvatel na 1 bytovou jednotku (BJ)).
Celková potřeba bytů vlivem faktoru změny počtu obyvatel v obci činí - 36 BJ.

B. FAKTOR VZNIKU NOVÝCH BYTŮ BEZ NÁROKU NA ROZVOJOVÉ PLOCHY
V každém území se stabilizovanými sídly lze předpokládat výstavbu nových bytů také v rámci stabilizované sídelní struktury, tedy
bez nároku na vymezení nových rozvojových ploch. Jedná se zejména o přístavby či nástavby stávajících objektů, dostavby proluk
(které nejsou vymezeny explicitně jako plochy přestavby, ale s ohledem na malý plošný rozsah jsou integrovány v rámci ploch
stabilizovaných), výstavbu na zahradách stávajících rodinných domů, zejména jako bydlení pro další generaci, využití podkroví pro
bydlení, změnu nebytových objektů na obytné apod.

6

Zjednodušená Demografická prognóza zpracovaná pro účely ÚP Zdice HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. ke dni 10.1.2014
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Pro stanovení potenciálu vzniku nových bytů ve stávajících stabilizovaných plochách neexistují žádná výchozí data ani jednoznačný
postup. Tento faktor lze vyhodnotit pouze odborným odhadem na základě detailní znalosti urbanistické, funkční a prostorové
struktury stabilizovaných obytných území města Zdice.
Podíl nových bytů bez nároku na rozvojové plochy se liší dle charakteru sídla, hustoty zástavby, míry využití stabilizovaných ploch
vymezených územním plánem apod.; obecně se podíl nových bytů bez nároku na rozvojové plochy pohybuje mezi 5 – 25 %
pokrývajícími potřebu vzniku nových bytů, přičemž obvykle je vyšší v územích s řidší zástavbou.7 V návrhovém období územního
plánu je nutno zohlednit také možnou vlastnickou nedostupnost ploch, objektů a vhodných prostorů v objektech a dále atraktivitu
výstavby na zelené louce pro větší investory.
Vzhledem k větší hustotě zastavění stabilizovaných ploch města Zdice, lze předpokládat, že potenciální vznik nových bytů uvnitř
stabilizovaných ploch se bude pohybovat na průměrné hodnotě okolo 15 %. Odborným odhadem je proto stanovena hodnota na 15 %
z celkového počtu stávajících bytových jednotek (1135).
Celková potřeba bytů vlivem faktoru vzniku nových bytů bez nároku na rozvojové plochy činí – 170 BJ.

C. FAKTOR ÚBYTKU (ODPADU) BYTŮ
Úbytek (odpad) bytů představuje jednak fyzický zánik bytů (např. demolicí, v důsledku živelní pohromy), slučování více menších bytů
do větší bytové jednotky a dále změnu způsobu využití bytů na nebytové funkce (např. pro administrativu, podnikání, ale zejména
pro rekreaci).
Dlouhodobě chybí jednotná metodika pro sledování úbytků bytového fondu a data o reálném úbytku bytů v minulých letech. ČSÚ
sleduje počet zrušených bytů (dle údajů ze stavebních úřadů), ty však představují pouze fyzicky zaniklou část z celkového úbytku
bytů (obvykle spojenou i se zánikem obytných ploch).8
Dle ČSÚ se zrušenými byty rozumí počet zrušených všech typů (celých) bytů v souladu s podmínkami stanovenými stavebním
zákonem, vykázaných příslušným stavebním úřadem, které přestaly sloužit bytovým účelům, a to z důvodu demolice, zničení ohněm,
záplavami, sesutím půdy nebo jinými katastrofami, sloučením 2 nebo více bytů na 1 byt nebo přeměnou 1 nebo více bytů na
nebytový prostor. Bytem je přitom míněn soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým
uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny.9
V současné době nejnovější metodiky prognózy vývoje bydlení počítají s odpadem bytů zhruba 0,2 % za rok. Pro odhad úbytků
(odpadu) bytů ve Zdicích bude tedy počítáno s touto hodnotou.
Celkový úbytek bytů je 2,27 BJ za 1 rok, v rámci návrhového období ÚP (do roku 2035) bude celkový úbytek bytů cca + 54 BJ.
Celková potřeba bytů vlivem odpadu (úbytku) bytů činí + 54 BJ.

D. FAKTOR ZVÝŠENÍ KVALITY BYDLENÍ
Zvýšení kvality bydlení je v posledních dvaceti letech v ČR i většině států Evropy jedním z hlavních faktorů potřeby vzniku nových
bytů 10 , a to zejména v důsledku trvalého úbytku počtu obyvatel přirozenou i umělou měnou, a také pro obecně větší zájem o
zvyšování kvality bydlení ve vztahu k standardům bydlení ve vyspělých zemích EU. Zároveň je nutné vytvářet předpoklady pro vyšší
kvalitu bytového fondu za účelem snižování zanedbanosti bytového fondu a snižování energetické náročnosti bytového fondu, která
dosahuje v porovnání se zeměmi EU nejvyšších hodnot 11 . Vývoj ukazatelů kvality bydlení se postupně stává kvantitativně
nejvýznamnějším faktorem při stanovení potřeby nové bytové výstavby.
Kvalita bydlení je sledována Českým statistickým úřadem v rámci Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které probíhá jednou za 10 let a
v rámci něhož jsou mimo jiné zjišťovány podrobné údaje o domovním a bytovém fondu. Protože v současné době existují údaje za
SLDB uskutečněné v letech 1991, 2001 a 2011, lze vyhodnotit dlouhodobý vývoj domovního a bytového fondu, a na základě dalších
souvisejících faktorů, trendů a předpokladů stanovit teoretickou prognózu budoucího vývoje kvality bydlení, která definuje potřebu
vzniku nových BJ.
S ohledem na metodické změny SLDB 1991, 2001 a 2011 nelze použít některá data pro sledování dlouhodobého vývoje (např.
obytnou plochu bytu, jejíž způsob výpočtu se výrazně změnil mezi lety 2001 a 2011, tyto údaje proto zcela neodpovídají reálnému
vývoji). Pro účely výpočtu potřeby nových bytů v rámci ÚP Zdice byly zvoleny dva údaje sledované ČSÚ, které jednak nejlépe
vypovídají o úrovni kvality bydlení a jejichž dlouhodobé sledování nebylo narušeno významnými metodickými změnami.

http://www.disparity.cz/data/usr_048_default/urbanka.pdf
Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů (RNDr. Milan Polednik, červen 2013).
9 http://apl.czso.cz/iSMS/ukazdet.jsp?&fid=3143 (ukazatele – počet zrušených celých bytů).
10 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese (IRI, s.r.o., RNDr. Michal Polednik, Ing. arch. Michal Hadlač)
11 Vybrané údaje o bydlení 2011 (publikace MMR a ÚÚR, 2012)
7
8
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Zvolené indikátory kvality bydlení:
 průměrný počet osob v BJ (obydlenost, resp. zalidněnost)
 průměrná celková (užitná) plocha BJ (představuje plochu všech obytných i vedlejších místností a plochu příslušenství bytu) 12
Vyhodnocení kvality bydlení ve Zdicích
Oba sledované indikátory kvality bydlení generují potřebu zvýšení počtu bytových jednotek. Protože oba indikátory vypovídají o
rozdílných faktorech kvality bydlení a bez jejich vzájemné syntézy nelze kvalitu bydlení posuzovat, je v třetím sloupci následující
tabulky uveden údaj představující právě jejich syntézu – průměrná celková plocha bytové jednotky na osobu. Tento údaj není
sledován v rámci SLDB, proto byl vypočítaný z dat ČSÚ.
Pro porovnání jsou uvedeny hodnoty za roky 1991, 2001 a 2011 pro Českou republiku a pro Středočeský kraj.
územní jednotka

Zdice

Středočeský kraj

ČR

rok

průměrný počet osob v BJ průměrná celková (užitná) plocha BJ průměrná celková (užitná) plocha BJ
(obydlenost)
(m2)
(m2) na 1 osobu
v RD

v BD

celkem

v RD

v BD

celkem

v RD

v BD

celkem

1991

2,79

2,85

2,81

83,06

57,28

75,63

29,77

20,10

26,92

2001

2,73

2,63

2,69

91,73

59,15

83,05

33,60

22,49

30,86

2011

2,75

2,3

2,64

104,4

67,8

94,8

37,96

29,48

35,91

1991

2,78

2,76

2,77

84,6

59,2

74,1

30,43

21,45

26,75

2001

2,76

2,57

2,68

96,6

60,6

82

35,00

23,58

30,60

2011

2,79

2,27

2,59

113,4

67,6

95,8

40,65

29,78

36,99

1991

2,92

2,66

2,76

85,8

59,8

70,5

29,38

22,48

25,54

2001

2,86

2,47

2,64

96,67

61,08

76,3

33,80

24,73

28,90

2011

2,8

2,21

2,47

109,1

68,5

86,7

38,96

31,00

35,10

Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka s přehledem vybraných údajů z ČSÚ vypovídajících o kvalitě (úrovni bydlení)

Úroveň kvality bydlení ve Zdicích v posledních dvou dekádách mírně stoupá a sleduje tak celorepublikový trend a s mírným
zpožděním i evropský trend (ve vyspělých zemích EU).
Obydlenost bytů v rámci České republiky se snižuje v posledních 20ti letech rychleji, a to zejména v důsledku celospolečenských
změn a demografických trendů – vlivem vyšší rozvodovosti, stárnutí populace a odkládání rodičovství významně narůstá počet bytů
obývaných jednotlivci, a to převážně v bytových domech. Zdice následují tento trend, kde se obydlenost za posledních 20 let snížila
o 0,17 obyvatel na 1 byt. Naopak v bytech v rodinných domech nedochází k razantním změnám – za posledních 20 let se zvýšila
pouze o 0,04 obyvatel na 1 byt v rodinném domě.
ukazatel kvality bydlení (průměr v ČR)

1961

1970

1980

1991

2001

2011

počet osob na 1 trvale obydlený byt

3,36

3,15

2,92

2,76

2,64

2,47

Tabulka: Vybrané dlouhodobé ukazatele vývoje úrovně bydlení v ČR (počet osob na byt dle údajů SLDB)

Průměrná celková plocha bytu dlouhodobě roste, zvyšuje se tak komfort bytových jednotek, a to zejména v důsledku silného
suburbanizačního trendu posledních 20ti let, který byl provázen masivní výstavbou rodinných domů v zázemí větších měst.
Průměrná celková plocha bytů v rodinných domech se ve Zdicích za posledních 20 let zvýšila o 21 m2. Průměrná celková plocha
bytů v bytových domech ve Zdících následuje tento trend s nárůstem o 11 m 2, což je dáno trendem snižování obydlenosti (zvyšuje
se poptávka po menších bytech, kde však žije méně obyvatel, než tomu bylo dříve).
ukazatel kvality bydlení (průměr v ČR)

celková (užitná) plocha v m2 na 1 osobu v bytě

1961

-

Tabulka: Vybrané dlouhodobé ukazatele vývoje úrovně bydlení v ČR (užitná plocha

12

m2

1970

1980

1991

2001

2011

19,84

22,79

25,52

28,84

35,1

na 1 osobu v bytě dle údajů SLDB)

ČSÚ – Metodika – Registr sčítacích obvodů a budov – Atributy bytů
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Graf: Vývoj průměrné celkové plochy bytové jednotky na 1 obyvatele

Úroveň kvality bydlení se ve Zdicích podobně jako v rámci ČR bude do budoucna zvyšovat, v budoucnu však dojde ke zpomalení
nárůstu, a to ve vztahu k ekonomickým i společenským změnám, které lze sledovat i ve vývoji vyspělých zemí EU.

Územní srovnání kvality bydlení ve Zdicích a ČR s vyspělými státy EU13
Územní srovnání kvality bydlení v ČR a v zemích EU vychází z údajů statistického úřadu Evropské Unie (Eurostat), který
každoročně eviduje údaje o obydlenosti bytů a celkové ploše bytů v zemích EU. Srovnání v rámci Evropské Unie je rozděleno na
vyspělé země EU (Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Portugalsko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie) a postsocialistické země EU (Bulharsko, ČR, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko); Kypr a Malta nebyly zohledněny jako zcela specifické státy, údaje za Chorvatsko nebyly
Eurostatem sledovány před vstupem této země do EU (2013).
Srovnání je provedeno pouze na obecné teoretické úrovni – údaje jsou evidovány s větší mírou zaokrouhlení oproti údajům ČSÚ a
způsob jejich získávání se v každé zemi metodicky liší, jednotnost v evidenci dat byla zavedena až Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) z roku 2008.
V celorepublikovém i evropském srovnání je úroveň bydlení obyvatel ve Zdicích lepší. V jedné bytové jednotce s větší rozlohou žije
sice více obyvatel, než činí průměr v celé ČR nebo ve vyspělých zemích EU, avšak průměrná celková plocha bytu je daleko větší
než v celorepublikovém srovnání. Průměrný počet obyvatel na jeden trvale obydlený byt je v České republice cca 2,47, což je 11.
místo v EU (dle MMR).

Graf: Územní srovnání počtu obyvatel na bytovou jednotku

Průměrná velikost bytu je v České republice 86,7 m2, což je 13. místo v EU (dle MMR). Velikost užitné plochy je ve Zdicích o 8,1 m2
vyšší, než je tomu v ČR a podobně ve vyspělých zemích EU.

13

ČSÚ, Housing Statistics in the European Union 2010.
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Graf: Územní srovnání celkové (užitné) plochy bytové jednotky v m2

Stav vyspělých zemí EU v roce 2000 odpovídá údajům za ČR v roce 2011, vývoj v ČR je obecně zhruba o 10 let opožděn. Kvalita
bydlení v ČR však v poslední dekádě roste rychleji než v EU. Zdice vykazují lepší obydlenost, to je však způsobeno zanedbáním
rozlišení bytů v rodinných a bytových domech (data s takovým rozlišením však Eurostat neeviduje). Ze stejného důvodu je
pravděpodobně nižší průměrná plocha bytu.
Na úroveň kvality bydlení má proto velký vliv podíl bytů v rodinných a bytových domech. Ten je ve Zdicích srovnatelný se
Středočeským krajem, avšak daleko vyšší než v rámci České republiky. Vyšší podíl logicky vykazují i průměrné hodnoty za krajská
města. Podíl BD a RD v zemích EU nebyl zjištěn.

Graf: Podíl rodinných a bytových domů v rámci ČR a nižších územních celků

Údaje z Eurostatu jsou velice hrubá a v mnoha případech je nelze zcela porovnávat s mnohem přesnějšími údaji za ČR a Zdice,
proto je srovnání trendů a vývoje provedeno pouze orientačně. Vlastní výpočet zvýšení kvality bydlení vychází pouze z dat ČSÚ, a to
zejména s ohledem na zachování maximální možné přesnosti a srovnatelnosti údajů.

Stanovení cílové kvality bydlení ve Zdicích (rok 2035)
Výhled (cílový stav kvality bydlení v roce 2035) je stanoven odborným odhadem na základě dostupných podkladů sledování
dlouhodobého trendu vývoje kvality bydlení a souvisejících faktorů, které mohou tento trend ovlivňovat (demografický vývoj obce,
sociologické poznatky o vývoji soužití v české populaci, vývoj bytové výstavby a stavebnictví v ČR a ve Zdicích apod.).
Stanovení růstových koeficientů vychází z průměrné hodnoty za poslední dvě dekády (1991 – 2011) ve Zdicích a v celé ČR,
vyrovnává se tak strmý růst kvality bydlení druhé dekády způsobený suburbanizací a masivní výstavbou nových bytů doznívající
nyní ve zhoršených hospodářských podmínkách.
Vytvoření průměru z hodnot za ČR a Zdice vychází z předpokladu, že vývoj ve Zdicích má své specifické aspekty, částečně je však
ovlivňován i celorepublikovými trendy.
průměrný počet osob v BJ (obydlenost) průměrná celková (užitná) plocha BJ (m2)
postup stanovení růstového koeficientu

v RD

v BD

celkem

v RD

v BD

celkem

ČR – růst v letech 1991 – 2001

- 0,06

- 0,19

- 0,12

+ 10,87

+ 1,28

+ 1,3

ČR – růst v letech 2001 – 2011

- 0,06

- 0,26

- 0,17

+ 12,43

+ 7,42

+ 10,4

ČR – růst v letech 1991 – 2011 (průměr)

- 0,06

- 0,225

- 0,145

+ 11,65

+ 4,35

+ 5,85

Zdice – růst v letech 1991 – 2001

- 0,06

- 0,22

- 0,12

+ 8,67

+ 1,87

+ 7,42

Zdice – růst v letech 2001 – 2011

+ 0,02

- 0,33

- 0,05

+ 12,67

+ 8,65

+ 11,75
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průměrný počet osob v BJ (obydlenost) průměrná celková (užitná) plocha BJ (m2)
postup stanovení růstového koeficientu

v RD

v BD

celkem

v RD

v BD

celkem

Zdice – růst v letech 1991 – 2011 (průměr)

- 0,02

- 0,275

- 0,05

+ 10,67

+ 5,26

+ 9,585

ČR a Zdice – růst v letech 1991 - 2011

- 0,04

- 0,25

- 0,098

+ 11,16

+ 4,805

+ 7,718

Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka růstu hodnot indikátorů kvality bydlení v ČR a ve Zdicích

Trendy v EU vykazují již nyní mírné zpomalení v důsledku ekonomické recese, která se s největší pravděpodobností bude
projevovat i v následující dekádě v ČR. Hodnoty vypočítané pro rok 2021 zhruba odpovídají hodnotám vyspělých zemí EU v roce
2011 (např. Švédsko, Velká Británie, Německo), resp. jsou o něco lepší, vycházejí tedy z obecně uznávaného předpokladu
následování trendů EU v ČR s desetiletým zpožděním a zároveň ukazují na nižší dopady ekonomické recese v ČR.
Lze předpokládat, že růst kvality bydlení se bude zpomalovat zejména po roce 2021, kdy ČR dosáhne současné úrovně kvality
bydlení ve vyspělých zemí EU, a následně bude zpomalovat a přibližovat se k bodu stagnace, kdy pokračující růst kvality bydlení
bude na hranici ekonomické výhodnosti (minimální míra soužití, průměrná maximální velikost BJ ekonomicky únosná ve vztahu
k cenám bytů a průměrným příjmům apod.).
Následující prognóza vývoje kvality bydlení vychází z výše uvedených předpokladů - teoreticky tedy nastane mírné snížení
stávajícího trendu v první dekádě (zhruba o 1/3 oproti trendu posledních 20ti let) a další snížení po roce 2021 (zhruba o 1/3 oproti
trendu posledních 20ti let).
průměrný počet osob v BJ (obydlenost) průměrná celková (užitná) plocha BJ (m2)
postup výpočtu

rok

stav

2011

průměr z trendu růstu v letech 1991 – 2011 (za ČR a
Zdice) snížený o 1/3
mezivýpočet

2021

průměr z trendu růstu v letech 1991 – 2011 (za ČR a
Zdice) snížený o 1/3
výhled

2035

v RD

v BD

celkem

v RD

v BD

celkem

2,75

2,3

2,64

104,4

67,8

94,8

- 0,026

-0,167

-0,065

+7,44

+3,205

+5,148

2,724

2,133

2,575

111,84

71,005

99,948

- 0,026

-0,167

-0,065

+7,44

+3,205

+5,148

2,698

1,966

2,51

119,28

74,21

105,096

Pozn.: Kurzívou jsou uvedeny hodnoty dopočítané z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka s postupem výpočtu předpokládaného teoretického vývoje kvality bydlení ve Zdicích

Graf: Předpokládaný vývoj průměrné obydlenosti bytové jednotky
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Graf: Předpokládaný vývoj průměrné celkové plochy bytové jednotky

Následující tabulka shrnuje teoretický trend vývoje obou indikátorů kvality bydlení – cílové hodnoty a jejich syntézu. Růst kvality
bydlení bude pokračovat, ale bude se postupně zpomalovat.
územní jednotka

rok

průměrný počet osob v BJ
(obydlenost)

průměrná celková (užitná) plocha
BJ (m2)

průměrná celková (užitná) plocha
BJ (m2) na 1 osobu

v RD

v BD

celkem

v RD

v BD

celkem

v RD

v BD

celkem

Zdice - stav

2011

2,75

2,3

2,64

104,4

67,8

94,8

37,96

29,47

35,91

Zdice - výhled

2035

2,698

1,966

2,51

119,28

74,21

105,096

39,75

45,42

44,20

Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka výsledných hodnot předpokládaného teoretického vývoje kvality bydlení ve Zdicích.

Graf: Předpokládaný teoretický vývoj kvality bydlení ve Zdicích

Výpočet potřeby nových bytů pro účely zvýšení kvality bydlení
Výpočet potřeby nových bytů je s ohledem na zachování maximální přesnosti údajů ČSÚ a přehlednosti výpočtu proveden pro každý
indikátor zvýšení kvality bydlení zvlášť.
Značné odchylky ve výpočtech jsou způsobeny jednak v důsledku zanedbání kategorie ostatních BJ v údajích obou sledovaných
indikátorů a dále vlivem významné statistické odchylky v hodnotách průměrné celkové (užitné) plochy BJ, která je vypočítaná pouze
za soubor bytů se zjištěnými údaji (nereflektuje tedy údaje za všechny sečtené bytové jednotky).
Statistická odchylka obsažená již v datech ČSÚ se dalšími výpočty zvyšuje a ve výsledku může způsobit rozdíl v řádu stovek
bytových jednotek, všechny výpočty proto obsahují velkou míru nepřesnosti a je nutné je vnímat jako orientační.
Výpočet potřeby nových bytů vzhledem ke snížení průměrného počtu osob v BJ (obydlenosti):
počet BJ (obydlených bytů)
postup výpočtu

stávající počet BJ (obydlených) bytů
stávající průměrná obydlenost (počet osob / 1 BJ)

176

v RD

v BD

ostatní

celkem

1 091

395

17

1 503

2,75

2,3

2,64
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počet BJ (obydlených bytů)
v RD

v BD

cílová průměrná obydlenost (počet osob / 1 BJ)

2,698

1,966

rozdíl cílové a stávající obydlenosti (počet os. / 1 BJ)

-0,052

-0,334

1091 x 0,052/2,698

395 x 0,334/1,966

+ 21

+ 67

postup výpočtu

stanovení potřeby nových BJ
potřeba nových BJ v důsledku snížení obydlenosti

ostatní

celkem

2,51

+ 88

Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka výpočtu potřeby nových bytů vzhledem ke snížení obydlenosti

Výpočet potřeby nových bytů vzhledem ke zvýšení průměrné celkové (užitné) plochy BJ:
počet BJ (obydlených bytů)
v RD

v BD

ostatní

celkem

stávající počet BJ (obydlených) bytů

1 091

395

17

1 503

stávající průměrná celková (užitná) plocha BJ (m2)

104,4

67,8

94,8

119,28

74,21

105,096

14,88

6,41

1091 x 14,88/119,28

395x 6,41/74,21

+ 136

+ 34

postup výpočtu

cílová průměrná celková (užitná) plocha BJ (m2)
rozdíl cílové a stávající průměrné celkové (užitné) plochy BJ
(m2)
stanovení potřeby nových BJ
potřeba nových BJ v důsledku zvýšení plochy BJ

+ 170

Pozn.: Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka výpočtu potřeby nových bytů vzhledem je zvýšení průměrné celkové plochy BJ

Potřeba bytů vlivem faktoru zvýšení kvality bydlení (syntéza):
potřeba nových BJ v důsledku snížení obydlenosti

+ 88

potřeba nových BJ v důsledku zvýšení plochy BJ

+ 170

potřeba nových BJ celkem

+ 258

Celková potřeba nových bytů vlivem faktoru zvýšení kvality bydlení stávajícího bytového fondu činí
+ 258 BJ.
E. FAKTOR INICIACE ROZVOJE ÚZEMÍ
Kromě faktické potřeby nových kapacit v území (v tomto případě nových bytů) je vhodné v každém území vytvořit podmínky pro další
rozvoj území na základě zhodnocení základního rozvojového potenciálu a zároveň jako opatření pro zvýšení nabídky pozemků pro
výstavbu v dané obci, díky níž nedojde k napětí mezi očekávanou nabídkou a poptávkou po pozemcích určených pro bytovou
výstavbu.
Určitá míra iniciace rozvoje území by měla být zohledněna v každém území bez ohledu na demografickou prognózu a očekávaný
vývoj počtu obyvatel obce. Územní plán by měl vytvořením vždy alespoň minimální nabídky nových ploch pro bydlení iniciovat rozvoj
bydlení a iniciovat tak příchod nových obyvatel.
Na základě odborného úsudku je stanoven koeficient iniciace rozvoje území jako + 10 % ze stávajícího počtu bytových jednotek.
Celková potřeba nových bytů vlivem faktoru iniciace rozvoje území činí + 150 BJ.

F. FAKTOR VÝZNAMU ÚZEMÍ
Význam území je faktorem zohledňujícím potenciál území a požadavky vyplývající z nadřazených závazných nástrojů územního
plánování, tedy z PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje.
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Území města Zdice je součástí rozvojové osy republikového významu OS1 Rozvojová osa Praha – Plzeň – hranice ČR/Německo
vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR Středočeského kraje. Rozvoj území v rozvojové ose je a do budoucna stále bude
významně ovlivněn dynamikou hlavního města Prahy a krajského města Plzeň a jejich spojnice, multimodálního dopravního koridoru
tvořeného dálnicí D5 Praha - Plzeň. Město Zdice je navíc situována přímo na dálnici D5 a železniční trati, dostupnost centra hlavního
města Prahy ze Zdic je tak osobním automobilem pouze v řádu 35 – 40 minut, autobusem pak cca 50 minut (během dne v taktu
průměrně 1x za hodinu) a vlakem pak 46 minut (během dne v taktu 30 minut). Na území města Zdice je tak nutné předpokládat
zvýšené nároky na změny v území a zvýšenou dynamiku rozvoje území města. Území města Zdice má s ohledem na polohu v rámci
rozvojové osy republikového významu a díky vynikající dopravní dostupnosti významných center osídlení, včetně hlavního města
Prahy a krajského města Plzeň, významný potenciál rozvoje bydlení, zejména pak v oblasti bydlení hromadného.
Odborným odhadem na základě znalosti území zejména v širším kontextu byl stanoven potřebný nárůst počtu bytových jednotek o
15 % ze stávajícího počtu obydlených bytů.
Celková potřeba nových bytů pro účely zohlednění významu území činí + 225 BJ.

G. FAKTOR NEDOSTUPNOSTI (POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU BYTŮ) – „BEZPEČNOSTNÍ“ REZERVA
V rámci zpracování ÚP nelze předvídat, které pozemky a kdy přesně bude reálně možné využít pro výstavbu a které nikoliv. Hlavní
význam při zohlednění nedostupnosti pozemků pro výstavbu mají vlastnické vztahy – vlastník pozemku nemá povinnost nabídnout
pozemek k realizaci výstavby dle územního plánu, jeho motivace se navíc může v průběhu času měnit vzhledem k situaci na trhu.14
V případě, že by došlo k „zablokování“ využití pozemků ze strany jejich vlastníků, nebude umožněno potřebné kapacity stanovené
územním plánem realizovat. Jak uvádí metodická příručka URBANKA (Nástroj pro optimalizaci rozsahu rozvojových ploch pro
bydlení v územních plánech), „neexistuje žádný ekonomický tlak, který by nutil vlastníky optimálně využít zastavitelné plochy a
zejména plochy zhodnocené veřejnými investicemi. Běžnou skutečností dnešních územních plánů jsou tak rezervy v rozsahu cca 50
– 100 %. V současném makroekonomickém prostředí se ukazuje, že tyto rezervy jsou možností, jak umožnit fungování místních trhů
s pozemky pro potřeby bydlení“.15
Pro vyhodnocení potřeby nových kapacit bydlení je nutné počítat s rezervou, která je pro Zdice stanovena odborným odhadem na
50 % z celkové potřeby nových bytů (součtu všech předchozích faktorů), přičemž za problematické a potenciálně nedostupné plochy
lze pokládat zejména plochy přestaveb uvnitř sídel.

CELKOVÁ POTŘEBA NOVÝCH BYTŮ VE ZDICÍCH
Souhrnný přehled potřeby nárůstu počtu bytových jednotek z hlediska jednotlivých faktorů:
faktor podmiňující potřebu nových bytů

nárůst počtu BJ

podíl ze stávajícího počtu bytů (%)

- 36

-2,39 %

B. vznik nových bytů bez nároků na rozvojové plochy

- 170

- 11,31 %

C. odpad bytů

+ 54

3,59 %

D. zvýšení kvality bydlení

+ 258

17,17 %

E. iniciace rozvoje území

+ 150

9,98 %

F. význam území

+ 225

14,97 %

CELKEM
(součet faktorů bez zohlednění nedostupnosti pozemků)

+ 481

32,00 %

+ 241

16,00 %

A. změna počtu obyvatel v území

G. z toho 50 % pro nedostupnost pozemků pro výstavbu bytů

Územní plán Zdice musí na území města Zdice vytvořit podmínky pro uspokojení potřeby minimálně
+ 722 nových BJ v rozvojových plochách (v plochách přestaveb a v plochách zastavitelných).
Z bilance ploch změn vymezených v rámci ÚP Zdice (viz příloha P.1 tohoto Odůvodnění ÚP Zdice) vyplývá (za předpokladu, že by
všechny tyto plochy byly naplněny v maximální možné míře a v průměrné intenzitě využití v cílové kvalitě bydlení), že ÚP Zdice
v plochách přestavby a v zastavitelných plochách pro bydlení vytváří v návrhovém horizontu podmínky pro vznik 864 nových
bytových jednotek.

14
15

http://www.disparity.cz/data/usr_048_default/urbanka.pdf
http://www.disparity.cz/data/usr_048_default/urbanka.pdf
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Kapacita ploch přestavby a zastavitelných ploch navrhovaných Územním plánem Zdice pro rozvoj bydlení (BH, BI, SC, SM,
SV, SR) činí + 864 bytových jednotek (BJ), pokrývá tedy celkovou potřebu nových bytových jednotek ve Zdicích (+ 722 BJ)
s rezervou cca 16 % (+ 142 BJ).

Obrázek: Schéma rozvoje bydlení (plochy bydlení a plochy smíšené obytné)

Územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení (BH, BI, SC, SM, SV, SR) všechny disponibilní a pro rozvoj bydlení urbanisticky vhodné
plochy v zastavěném území. Zbývající kapacitu rozvojových ploch pro bydlení uspokojuje ÚP Zdice vymezením ploch zastavitelných,
mimo hranice zastavěného území, avšak vždy výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Všechny zastavitelné plochy
pro bydlení důsledně navazují na stabilizované plochy pro bydlení.
I přes deficit ploch typu brownfields vhodných k regeneraci na bydlení na území města a zároveň velmi nízký plošný podíl proluk
využitelných pro rozvoj bydlení v zastavěném území, vymezuje ÚP Zdice z celkové výměry rozvojových ploch pro funkci bydlení (BH,
BI, SC, SM, SV, SR) až 16% ploch přestavby a 84 % výměry ploch připadá na plochy zastavitelné (viz tabulka níže). Tento poměr je
velice příznivý a je dokladem, že ÚP využívá k pro rozvoj bydlení všechny k tomu účelu využití disponibilní a vhodné plochy (proluky)
v rámci zastavěného území a tedy, že a míra rozvoje mimo zastavěné území s důsledkem v záboru volné krajiny je adekvátní
celkovému navrhovanému rozvoji území města pro bydlení.
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rozvojové plochy pro bydlení

plocha ha

%

Bydlení (BH, BI) celkem

26,898

100

0,236

1

26,662

99

16,358

100

z toho plochy přestavby (P)

6,725

41

z toho zastavitelné plochy (Z)

9,633

59

43,256

100

6,961

16

36,295

84

z toho plochy přestavby (P)
z toho zastavitelné plochy (Z)
Plochy smíšené obytné (SC, SM, SV, SR) celkem

Plochy bydlení (BH, BI, SC, SM, SV, SR) celkem
z toho plochy přestavby (P)
z toho zastavitelné plochy (Z)

Obrázek: Schéma rozvoje bydlení (plochy bydlení s plochy smíšené obytné) s rozlišením na plochy přestavby a plochy zastavitelné.
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Důležitým nástrojem pro usměrnění rozvoje území města je stanovení pořadí změn v území (etapizace). Územní plán pro plošně
rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení, zejména pak pro rozvojové plochy na okraji zastavěného území na přechodu do volné krajiny,
stanovuje pořadí změn v území. ÚP Zdice tak navrhuje pro rozvoj bydlení bez stanovené etapizace pouze 55 % výměry všech ploch
pro bydlení, s podmínkou etapizace pak vymezuje celých 45 % výměry všech ploch pro bydlení, přičemž do 1. etapy zařazuje 24 %
výměry všech ploch pro bydlení a do 2. etapy zařazuje 21 % výměry všech ploch pro bydlení.
rozvojové plochy pro bydlení

plocha ha

%

43,256

100

z toho plochy bez stanovené etapizace

23,963

55

z toho plochy zařazené v 1. etapě

10,331

24

z toho plochy zařazené v 2. etapě

8,962

21

Plochy bydlení (BH, BI, SC, SM, SV, SR) celkem

Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn bydlení (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z22a

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-3),
Urbanistická studie Zdice - Sever

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

nadzemní vedení VVN 110 kV + OP, investice do půdy, komunikační vedení, OP silnice II. třídy, poddolované území,
sesuvné území,
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-3).
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 plochy Z22a v ÚP plně odpovídá
podrobnému 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 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a toto
stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření
urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové území
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z22a je s ohledem na její blízkou návaznost na stabilizované plochy pro bydlení
v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z22b

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-3),
Urbanistická studie Zdice - Sever

OP silnice II. třídy, území s archeologickými nálezy, poddolované území, sesuvné území, ochranné pásmo
elektrorozvodů, komunikační vedení, investice do půdy
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-3).
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 plochy Z22b v ÚP plně odpovídá
podrobnému 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 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a toto
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření
urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové území
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z22b je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro bydlení v
severní části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z23a

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

ÚPm – částečně, územní rozhodnutí

nadzemní vedení VN 22 kV + OP, území s archeologickými nálezy I. kategorie, bezpečnostní pásmo plynovodu,
distribuční trafostanice, VTL plynovod + OP, OP silnice II. třídy, vodovodní řad, kanalizace
Plocha je vymezena na základě již vydaného územního rozhodnutí o dělení pozemků z důvodu přípravy lokality pro
bydlení – komunikace včetně odstavné plochy a inženýrských sítí a 10 rodinných domů (č.j. STAV/881/2011-12,
7.9.2011).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a stabilizované obytné území severní části
jádrového obytného území Zdic. Vymezením plochy dochází k logickému dotvoření urbanistické struktury obytného
souboru.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojové ploše Z23 je plocha rozdělena do dvou etap výstavby. Plocha
Z23a je s ohledem na její bezprostřední návaznost na stabilizované plochy pro bydlení v severní části Zdic zařazena do
1. etapy rozvoje celé plochy.
Rozvojová plocha je prostřednictvím plochy veřejného prostranství Z24 výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236.
Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané
veřejné investice.
Z23b

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

-

území s archeologickými nálezy, VTL plynovod, bezpečnostní pásmo plynovodu, nadzemní vedení VVN 110 kV + OP,
komunikační vedení
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena s cílem logického dotvoření urbanistické struktury obytného souboru v severní části jádrového
území města Zdice. Vymezením plochy dochází ve spojitosti s navrhovaným obytným souborem Zdice – Sever
(konkrétně plochami Z22a a Z22b) k návrhu oboustranného obestavění komunikace a tedy k jejímu efektivnímu využití
pro dopravní obslužnost území a napojení území na sítě technického vybavení.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojové ploše Z23 je plocha rozdělena do dvou etap výstavby. Plocha
Z23b je s ohledem na její větší vzdálenost od stabilizovaných ploch pro bydlení v severní části Zdic zařazena až do 2.
etapy rozvoje celé lokality podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále na sever.
Rozvojová plocha je výhodně přes plochu přilehlých zahrad (plocha Z56) bezprostředně dopravně napojitelná na silnici
II/236. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní
vyvolané veřejné investice.
Z26a

BH - plocha bydlení – v bytových domech

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-1) částečně, Urbanistická studie Zdice Sever

poddolované území, sesuvné území, nadzemní vedení VN 22 kV + OP, komunikační vedení, vodovodní řad, OP lesa
Plocha je vymezena se shodným způsobem využití částečně v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z11).
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ozn.
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podrobné odůvodnění vymezení plochy

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 plochy Z26a 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 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
zastavitelné plochy Z26a je vytvořit podmínky pro možné zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech, kterých
je na území města Zdice nedostatek, umožněním realizace bytových domů.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a toto
stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření
urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové území
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z26a je s ohledem na její bezprostřední návaznost na stabilizované plochy pro
bydlení v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z26b

BH - plocha bydlení – v bytových domech

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-1),
Urbanistická studie Zdice - Sever

poddolované území, sesuvné území, nadzemní vedení VN 22 kV +OP, nadzemní vedení VN 110kV + OP, vodovodní
řad, bezpečnostní pásmo plynovodu
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-1).
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 plochy 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 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
zastavitelné plochy Z26b je vytvořit podmínky pro možné zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech, kterých
je na území města Zdice nedostatek, umožněním realizace bytových domů.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a toto
stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření
urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové území
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z28 je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro bydlení v severní
části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z27

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

Změna 3 ÚPm (plocha Z3-13), Územní
studie Lokalita č. Z3/13 ÚP města
Zdice

OP lesa
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města Zdice
(plocha Z3-13). Plocha je vymezena v souladu se zpracovanou Územní studií Lokalita č. Z3/13 ÚP města Zdice.
Zpracovaná Územní studie indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu v této lokalitě, proto je plocha
Z27 vymezena v novém ÚP jako zastavitelná.
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Plocha Z27 je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32a, Z32b, Z33 a Z45). Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je vymezena s cílem stabilizace
počtu a 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.
Důvodem pro vymezení rozvojové lokality Na Samohelce je vytvořit podmínky pro urbanistické dokončení a dotvoření
urbanistické struktury obytného souboru na severozápadním okraji jádrového území města Zdice. Navrhovaný obytný
soubor Na Samohelce bezprostředně navazuje na stabilizované obytné území a vyplňuje dosud nezastavěné území
mezi ulicí Nad Úvozem na východě a plochami lesů navazujícími na lesopark nad ulicí Komenského na západě a jihu.
Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření urbanistické struktury severozápadní části jádrového
území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních
vedení vysokého napětí a vodovodního řadu a lesní porosty nad ulicí Komenského.
Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je výhodně dopravně napojitelná na systém stávajících místních komunikací
obytného území na severozápadě Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez
nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z28

BH - plocha bydlení – v bytových domech

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-1) částečně, Urbanistická studie Zdice Sever

OP lesa
Plocha je vymezena se shodným způsobem využití částečně v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z11).
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 plochy 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 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
zastavitelné plochy Z28 je vytvořit podmínky pro možné zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech, kterých je
na území města Zdice nedostatek, umožněním realizace bytových domů.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a toto
stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření
urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové území
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z28 je s ohledem na její bezprostřední návaznost na stabilizované plochy pro
bydlení v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z30

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

ÚPm – změna využití z významné
krajinné a urbanistické zeleně (Lú) na
bydlení

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu v ÚP města Zdice pro významnou krajinnou a urbanistickou zeleň, nový ÚP
navrhuje využití plochy pro bydlení.
Plocha je vymezena s cílem urbanistického dotvoření a dokončení struktury zástavby severního okraje historického jádra
měst Zdice. Plocha je vymezena v proluce mezi sávající obytnou zástavbou a areálem městského hřbitova.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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 zastavitelné plochy Z28 je
vytvořit podmínky pro možné zvýšení podílu bytových jednotek v bytových domech, kterých je na území města Zdice
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nedostatek, umožněním realizace bytových domů.
Plocha bezprostředně navazuje na existující obytné území historického jádra Zdic a toto stabilizované obytné území
vhodně dále rozvíjí. Vymezením plochy dochází k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části historického
jádra města Zdice.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná na stávající komunikaci obsluhující areál městského hřbitova a je dále výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z31

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

Změna 3 ÚPm (plocha Z3-10)

poddolované území, sesuvné území, OP elektrorozvodů, bezpečnostní pásmo plynovodu, OP silnice III třídy, distribuční
trafostanice, komunikační vedení, podzemní vedení VN 22kV, vodovodní řad
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města Zdice
(plocha Z3-10).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severozápadní části Zdic a toto stabilizované
obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením plochy dochází k logickému dotvoření urbanistické struktury
severozápadní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových vedení technické
infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu. Vymezením plochy navíc dochází
k hospodárnému oboustrannému obestavení ulice Vorlova.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/00524 a na systém stávajících místních komunikací obytného území
na severozápadě jádrového území Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez
nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z32a

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

ÚPm - částečně, Změna 3 ÚPm
(plocha Z3-13) – částečně, ÚR –
východní část plochy při ulici Nad
Úvozem

nadzemní vedení VN 22kV + OP, stoka kanalizace, vodovodní řad, území s archeologickými nálezy I. kategorie
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití částečně v rámci schváleného ÚP města.
Úpravu uspořádání jižní části plochy řeší vydaná Změna č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-13). Pro celou plochu je
vydáno pravomocné územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a rozhodnutí o umístění staveb komunikací a
inženýrských sítí pro budoucí výstavbu rodinných domů (č.j. STAV/3239/2012-17 ze dne 9.4.2013).
Plochy Z32a a Z32b jsou součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32a, Z32b, Z33 a Z45). Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je vymezena s cílem stabilizace
počtu a 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.
Důvodem pro vymezení rozvojové lokality Na Samohelce je vytvořit podmínky pro urbanistické dokončení a dotvoření
urbanistické struktury obytného souboru na severozápadním okraji jádrového území města Zdice. Navrhovaný obytný
soubor Na Samohelce bezprostředně navazuje na stabilizované obytné území a vyplňuje dosud nezastavěné území
mezi ulicí Nad Úvozem na východě a plochami lesů navazujícími na lesopark nad ulicí Komenského na západě a jihu.
Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření urbanistické struktury severozápadní části jádrového
území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních
vedení vysokého napětí a vodovodního řadu a lesní porosty nad ulicí Komenského.
Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je výhodně dopravně napojitelná na systém stávajících místních komunikací
obytného území na severozápadě Zdic. Lokalita je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez
nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z32b

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

ÚPm - částečně, Změna 3 ÚPm
(plocha Z3-13) – částečně

bezpečnostní pásmo plynovodu, nadzemní vedení VN 22kV + OP, stoka kanalizace, vodovodní řad, OP lesa
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití částečně v rámci schváleného ÚP města.
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Úpravu uspořádání jižní části plochy řeší vydaná Změna č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-13).
Plochy Z32a a Z32b jsou součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32a, Z32b, Z33 a Z45). Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je vymezena s cílem stabilizace
počtu a 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.
Důvodem pro vymezení rozvojové lokality Na Samohelce je vytvořit podmínky pro urbanistické dokončení a dotvoření
urbanistické struktury obytného souboru na severozápadním okraji jádrového území města Zdice. Navrhovaný obytný
soubor Na Samohelce bezprostředně navazuje na stabilizované obytné území a vyplňuje dosud nezastavěné území
mezi ulicí Nad Úvozem na východě a plochami lesů navazujícími na lesopark nad ulicí Komenského na západě a jihu.
Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření urbanistické struktury severozápadní části jádrového
území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních
vedení vysokého napětí a vodovodního řadu a lesní porosty nad ulicí Komenského.
Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je výhodně dopravně napojitelná na systém stávajících místních komunikací
obytného území na severozápadě Zdic. Lokalita je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez
nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z36

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-3),
Urbanistická studie Zdice - Sever

investice do půdy, OP elektrorozvodů, poddolované území, sesuvné území, OP silnice II. třídy
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-3).
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 plochy Z36 v ÚP plně odpovídá
podrobnému 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 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a toto
stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření
urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové území
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z36 je s ohledem na její bezprostřední návaznost na stabilizované plochy pro
bydlení v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z37a

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-3),
Urbanistická studie Zdice - Sever

ochranné pásmo elektrorozvodů, komunikační vedení, nadzemní vedení VVN 110kV + OP, investice do půdy,
poddolované území, sesuvné území
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-3).
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 plochy Z37a v ÚP plně odpovídá
podrobnému 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 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a toto
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření
urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové území
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z37a je s ohledem na její blízkou návaznost na stabilizované plochy pro bydlení
v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z37b

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-3),
Urbanistická studie Zdice - Sever

ochranné pásmo elektrorozvodů, komunikační vedení, nadzemní vedení VVN 110kV + OP, investice do půdy,
poddolované území, sesuvné území
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-3).
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 plochy Z37b v ÚP plně odpovídá
podrobnému 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 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a toto
stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření
urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové území
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z37b je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro bydlení v
severní části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z38

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-3),
Urbanistická studie Zdice - Sever

OP elektrorozvodů, bezpečnostní pásmo plynovodu, poddolované území, sesuvné území
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-3).
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 plochy Z38 v ÚP plně odpovídá
podrobnému 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 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a toto
stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření
urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové území
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z38 je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro bydlení v severní
části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících místních
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z39

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-3),
Urbanistická studie Zdice - Sever

OP silnice II. třídy, bezpečnostní pásmo plynovodu, poddolované území, sesuvné území, území s archeologickými
nálezy I. kategorie
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-3).
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 plochy Z39 v ÚP plně odpovídá
podrobnému 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 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a toto
stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření
urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové území
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z39 je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro bydlení v severní
části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z44a

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-18)

I. nebo II. třída ochrany ZPF, území s archeologickými nálezy I. kategorie, komunikační vedení
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č.1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-18).
Celá rozvojová lokalita pro bydlení (plochy Z44a, Z44b, Z46, Z47, Z48, Z49) v návaznosti na obytné území sousední
obce Chodouň je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území, mezi stabilizovaným obytným územím a stávající
přístupovou komunikací. Cílem vymezení plochy je dokončení urbanistické struktury rozestavěného obytného souboru a
určení jednoznačných hranic jeho růstu ve vztahu k navazující volné krajině, zejména k údolní nivě Litavky.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území ve vazbě na obytné území sousední obce
Chodouň je pro celé rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z44a je s ohledem na její polohu
v proluce na okraji zastavěného území zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní
využití před ostatními plochami vymezenými pro rozvoj mimo zastavěné území v polohách zasahujících do dosud volné
nezastavěné krajiny.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací obytného území. Plocha je dále výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z44b

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-18),
Změna 3 ÚPm (plocha Z3-15)

I. nebo II. třída ochrany ZPF, území s archeologickými nálezy I. kategorie, komunikační vedení, území zvláštní povodně
pod vodním dílem
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č.1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-18) a v rámci Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-15).
Celá rozvojová lokalita pro bydlení (plochy Z44a, Z44b, Z46, Z47, Z48, Z49) v návaznosti na obytné území sousední
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

obce Chodouň je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území, v návaznosti na stabilizované obytné území. Cílem
vymezení plochy je dokončení urbanistické struktury rozestavěného obytného souboru a určení jednoznačných hranic
jeho růstu ve vztahu k navazující volné krajině, zejména k údolní nivě Litavky.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území ve vazbě na obytné území sousední obce
Chodouň je pro celé rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z44b je s ohledem na její polohu za
okrajem zastavěného území zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality a její využití je tak podmíněno přednostním
využitím ploch v zastavěném území resp. v polohách v bezprostřední návaznosti na zastavěné území.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací obytného území. Plocha je dále výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z47

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

ÚPm

I. nebo II. třída ochrany ZPF, území s archeologickými nálezy I. kategorie, komunikační vedení, území zvláštní povodně
pod vodním dílem
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu se shodným způsobem využití v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Celá rozvojová lokalita pro bydlení (plochy Z44a, Z44b, Z46, Z47, Z48, Z49) v návaznosti na obytné území sousední
obce Chodouň je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území, v rozsahu proluky na okraji zastavěného území
obklopené ze třech stran stabilizovaným obytným územím. Cílem vymezení plochy je dokončení urbanistické struktury
rozestavěného obytného souboru a určení jednoznačných hranic jeho růstu ve vztahu k navazující volné krajině,
zejména k údolní nivě Litavky.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území ve vazbě na obytné území sousední obce
Chodouň je pro celé rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z47 je s ohledem na její polohu v proluce
na okraji zastavěného území zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před
ostatními plochami vymezenými pro rozvoj mimo zastavěné území v polohách zasahujících do dosud volné nezastavěné
krajiny.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací obytného území. Plocha je dále výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z48

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

ÚPm

I. nebo II. třída ochrany ZPF, území s archeologickými nálezy I. kategorie, komunikační vedení
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu se shodným způsobem využití v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Celá rozvojová lokalita pro bydlení (plochy Z44a, Z44b, Z46, Z47, Z48, Z49) v návaznosti na obytné území sousední
obce Chodouň je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území, v rozsahu proluky na okraji zastavěného území
obklopené ze třech stran stabilizovaným obytným územím. Cílem vymezení plochy je dokončení urbanistické struktury
rozestavěného obytného souboru a určení jednoznačných hranic jeho růstu ve vztahu k navazující volné krajině,
zejména k údolní nivě Litavky.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území ve vazbě na obytné území sousední obce
Chodouň je pro celé rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z48 je s ohledem na její polohu v proluce
na okraji zastavěného území zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před
ostatními plochami vymezenými pro rozvoj mimo zastavěné území v polohách zasahujících do dosud volné nezastavěné
krajiny.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací obytného území. Plocha je dále výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

189

Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z49

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Zdice

Změna 3 ÚPm (plocha Z3-16)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

I. nebo II. třída ochrany ZPF, území zvláštní povodně pod vodním dílem
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu se shodným způsobem využití v rámci Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha
Z3-16).
Celá rozvojová lokalita pro bydlení (plochy Z44a, Z44b, Z46, Z47, Z48, Z49) v návaznosti na obytné území sousední
obce Chodouň je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území, v návaznosti na stabilizované obytné území. Cílem
vymezení plochy je dokončení urbanistické struktury rozestavěného obytného souboru a určení jednoznačných hranic
jeho růstu ve vztahu k navazující volné krajině, zejména k údolní nivě Litavky.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území ve vazbě na obytné území sousední obce
Chodouň je pro celé rozvojové území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z49 je s ohledem na její polohu za
okrajem zastavěného území zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality a její využití je tak podmíněno přednostním
využitím ploch v zastavěném území resp. v polohách v prolukách na okraji zastavěného území.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací obytného území. Plocha je dále výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
P7

BI – plocha bydlení – v rodinných domech –
městské a příměstské

Zdice

ÚPm – změna využití z území se
zvláštním statutem (Us) na bydlení

I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP lesa
Plocha je ve shodném rozsahu vymezena v rámci platného ÚP města Zdice jako tzv. „území se zvláštním
statutem“ určené k intenzifikaci využití, která je novým územním plánem plně respektována. Předmětné území nemohlo
být dosud pro zástavbu využito, protože je lokalizováno v rámci záplavového území Červeného potoka. Nový ÚP
navrhuje pro ochranu předmětné plochy před povodněmi protipovodňová opatření na Červeném potoce, čímž otevírá
možnost nového využití celého „území se zvláštním statutem“ pro zástavbu.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR SČK i
schváleného Zadání ÚP Zdice pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané
plochy v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a
zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území při ulici Našich mučedníků na okraji jádrového území města
Zdice. Vymezením plochy dochází k využití dosud volné nezastavěné parcely obklopené stabilizovaným obytným
územím a k logickému dotvoření zástavby ulice.
Plocha je vymezena dále s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě technického vybavení na stávající ulici Našich mučedníků
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)
Změna 3 ÚPm – Změna č. 3 Územního plánu města Zdice (vydána 18.12.2012, nabytí účinnosti 2.1.2013)

Plochy rekreace
(k odstavci C12 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
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Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn rekreace
Rekreace je vedle bydlení, občanského vybavení a práce jednou ze čtyř základních funkčních složek každého urbanizovaného
území a nezastupitelnou složkou každé obce. Rekreace uspokojuje základní lidské potřeby na odpočinek, relaxaci a trávení volného
času.
Rekreace v území každé obce nabývá nejrůznějších podob a forem. Každá z forem rekreace má potom také rozdílné nároky na
lokalizaci v území, dostupnost a přístupnost z obytných území, rozdílné prostorové nároky a rozdílné nároky na základní a
doprovodnou infrastrukturu rekreace, na dopravní napojení a napojení na sítě technické infrastruktury.
Na území města Zdice jsou pro další plošný rozvoj navrženy plochy pro individuální formy rekreace, konkrétně pro rekreaci
v zahrádkových osadách. Rozvoj hromadné rekreace je dostatečně uspokojen vymezením stabilizovaných i návrhových ploch
smíšených obytných.

Rekreace v zahrádkových osadách
Rekreace v zahrádkových osadách je pro středoevropský prostor, a zejména pak pro prostředí České republiky, jednou
z nejcharakterističtějších forem každodenní, případně víkendové individuální rekreace. Rekreace se uskutečňuje formou
individuálního zahrádkaření na soukromých zahradách, umístěných nejčastěji na okraji zastavěného území obce, často také
v prostorově izolovaných polohách ve volné krajině, ve vazbě na železniční trati a v rámci nejrůznějších periferních poloh území
obce, se zhoršenou dopravní dostupností a obslužností.
Zahrádkové osady se s ohledem na vysoký podíl vzrostlé zeleně a vegetace také výrazně podílejí na příznivých podmínkách pro
životní prostředí, zejména na příznivých klimatických podmínkách území obce. Plochy zahrádkových osad jsou také nedílnou
součástí systému sídelní zeleně a jejich plochy se tak podílejí také na kompozici území a vnějším obraze jednotlivých sídel.
Území města Zdice není s ohledem na velmi vysoký podíl rodinné zástavby s vlastními zahradami a s ohledem na konkurenci pro
rekreaci výrazně atraktivnějších území CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras územím atraktivním pro provozování individuálního
zahrádkaření. Na území města se nachází v současné době zahrádková osada v lokalitě V Hroudě a dále u levého břehu
Červeného potoka v blízkosti ČOV.
Cílem územního plánu je pokud možno zachovat stávající bilanci kapacit zahrádkových osad. S ohledem na absenci reálné
poptávky po plošném rozvoji zahrádkových osad územní plán nenavrhuje zvýšení kapacity zahrádek.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
Územní plán navrhuje zahrádkovou osadu V Hroudě na přestavbu na plochu smíšenou obytnou rekreační (plocha Z21), do
budoucna lze tedy předpokládat pokles počtu zahrádek o - 8. Územní plán navrhuje kompenzaci rušených zahrádek návrhem
rozšíření zahrádkové osady na levém břehu Červeného potoka plochou P15 o odhadované kapacitě právě + 8 zahrádek.
Důvodem k vymezení zastavitelné plochy Z20 je čistě potvrzení stávajícího skutečného využití pozemků ležících mimo zastavěné
území jako dlouhodobě stabilizované zahrádkové osady. Objekty zahradních domků a drobných hospodářských objektů v této
zahrádkové osadě nejsou zapsané v katastru nemovitostí a proto nemohou být pozemky stávajících zahrádek vymezeny jako
stabilizovaná plocha rekreace, ale je nutné je vymezit jako plochu návrhovou (zastavitelnou). Vymezením zastavitelné plochy Z20
tedy nedochází k navýšení kapacity zahrádek na území města, ale pouze k potvrzení skutečného využití existujících individuálních
zahrádek.

Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn rekreace (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z20

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

RZ – plocha rekreace – zahrádkové osady

Zdice

III. zóna CHKO, OP lesa, biosférická rezervace UNESCO, migračně významné území, poddolované území, sesuvné
území, OP lesa
Plocha je vymezena v rozsahu pozemků, které jsou sice mimo zastavěné území, ale jsou ve skutečnosti užívány pro
individuální rekreaci v zahrádkových osadách. Na předmětných pozemcích jsou vystavěny objekty zahradních domků a
drobných hospodářských objektů, které však nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Proto nemůže být předmětná
plocha vymezená jako stabilizovaná plocha rekreace. Důvodem k vymezení plochy je tedy potvrzení a stabilizace
současného skutečného využití území.
P15

RZ – plocha rekreace – zahrádkové osady

Zdice

I. nebo II. třída ochrany ZPF, nadzemní vedení VN 22 kV + OP, záplavové území Q100, území zvláštní povodně pod
vodním dílem
Plocha je vymezena pro plošné rozšíření zahrádkové osady při levém břehu Červeného potoka pro potřebu kompenzace
navrhovaného rušení zahrádek v lokalitě V Hroudě.
Plocha je vymezena v rámci zastavěného území v bezprostřední návaznosti na stabilizovanou zahrádkovou osadu.
Rozvoj zahrádkových osad na území obce přispívá ke zlepšení podmínek každodenní a víkendové rekreace na území
obce a s ohledem na vysoký podíl vegetace v plochách zahrádek ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality
ovzduší a mikroklimatu.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)
Změna 3 ÚPm – Změna č. 3 Územního plánu města Zdice (vydána 18.12.2012, nabytí účinnosti 2.1.2013)

Plochy občanského vybavení
(k odstavci C13 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
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Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Sociálně demografická analýza Středočeského kraje – Příloha ke Strategii prevence Kriminality ve Středočeském kraje na
léta 2009 – 2012
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn občanského vybavení
Občanské vybavení je vedle bydlení, práce a rekreace jednou ze čtyř základních funkčních složek každého urbanizovaného území a
nezastupitelnou složkou každé obce. Občanské vybavení uspokojuje základní lidské potřeby a nároky na vzdělávání, zdravotnictví a
sociální péči, kulturu, osvětu, sport, zábavu, stravování, ubytování, obchodní prodej, služby, apod.
Pro umisťování občanského vybavení v území je zásadní co možná prostorově a provozně nejtěsnější vazba na funkci bydlení.
Blízkost funkce bydlení a občanského vybavení je základním předpokladem pro zabezpečení optimální dostupnosti občanského
vybavení pro každého obyvatele města bez rozdílu sociálního statutu, věku, pohlaví, zdravotního stavu apod. Bez občanského
vybavení, zvláště pak bez občanského vybavení každodenní potřeby, se žádný obyvatel obce neobejde, a proto musí být dobře,
bezkolizně a pokud možno bezbariérově přístupné.
S cílem dosažení maximálně těsné vazby mezi bydlením a občanským vybavením umožňuje územní plán přednostně umisťování
občanského vybavení v plochách smíšených obytných, kde je vzájemné prostorové promísení funkce bydlení a občanského
vybavení základním předpokladem využití ploch.
S ohledem na velikost obce, kde je občanské vybavení většinou koncentrováno v jádrových územích hlavních obytných sídel Zdice,
Černín a Knížkovice, vymezuje ÚP jen minimum rozvojových ploch explicitně pro občanské vybavení. Jedná se zejména o plochy
sportu, které mají specifické plošné a prostorové nároky na využití a uspořádání území. ÚP Zdice vymezuje dále rozvojovou plochu
pro možnost plošného rozvoje městského hřbitova.

Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn občanského vybavení (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z29

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Zdice

ÚPm – změna využití z parku,
lesoparku (Lp) na hřbitovy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

OH - plocha občanského vybavení - hřbitovy

Plocha je ve shodném rozsahu vymezena v rámci schváleného ÚP města Zdice pro parky a lesoparky. Nový Územní
plán vymezuje plochu pro hřbitovy.
Plocha je vymezena z důvodu možného plošného rozšíření stávajícího městského hřbitova dále na sever. Směr na
sever představuje s ohledem na sevřenost areálu městského hřbitova z jihu, západu a východu obytnými územími
jedinou rozvojovou možnost.
P2

OS - plocha občanského vybavení – tělovýchovná a Zdice
sportovní zařízení

ÚPm, Změna 3 ÚPm (plocha Z3-D)

I. nebo II. třída ochrany ZPF, území zvláštní povodně pod vodním dílem
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena v rámci schváleného ÚP města Zdice resp.
v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-D).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území pro rozšíření sportovního areálu u městského koupaliště na
levém břehu Červeného potoka. Cílem je prostorové a provozní scelení sportovního areálu koupaliště a tenisových kurtů
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

a doplnění nových sportovních zařízení. Cílem je zlepšení podmínek obyvatel města pro každodenní rekreaci a zvýšení
kapacity sportovních zařízení na území města zejména s ohledem na předpokládaný nárůst počtu obyvatel města.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR SČK i
schváleného Zadání ÚP Zdice pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané
plochy v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a
zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)
Změna 3 ÚPm – Změna č. 3 Územního plánu města Zdice (vydána 18.12.2012, nabytí účinnosti 2.1.2013)

Plochy veřejných prostranství
(k odstavci C14 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Sociálně demografická analýza Středočeského kraje – Příloha ke Strategii prevence Kriminality ve Středočeském kraje na
léta 2009 – 2012
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 1. a 3. část, dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby
(Ing. Libor Křížek, 10/2010)
Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 2. část, dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (Ing.
Libor Křížek, 10/2010)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn veřejných prostranství
Veřejná prostranství vytvářejí jeden ze základních systémů struktury každého území. Systém veřejných prostranství zabezpečuje
základní fungování každého území, jeho prostupnost a dostupnost jeho jednotlivých částí, dostupnost jednotlivých pozemků a
staveb na nich. Systém veřejných prostranství v sobě integruje většinu dalších, pro fungování území, nezastupitelných systémů, jako
je systém dopravní, systémy technické infrastruktury, ale také významné složky systému sídelní zeleně.
Utváření veřejných prostranství a jejich optimální dostupnost z ploch bydlení, je základním předpokladem pro rozvoj udržitelné
komunity místních obyvatel. Veřejná prostranství a jejich celý systém plní kromě čistě utilitárních provozních a dopravně-technických
rolí také zásadní roli sociální. Veřejná prostranství jsou místy setkávání lidí, místy jejich vzájemných interakcí, komunikace, výměny
názorů a myšlenek. Ve veřejných prostranstvích se formuje místní komunita, společenství obyvatel obce / města.
Veřejná prostranství s významným uplatněním vegetace (veřejná zeleň) mají také zásadní environmentální význam, zejména pak
v zastavěných územích sídel, kde se podílejí na zlepšení mikroklimatu (zvlhčování a ochlazování vzduchu, regulace proudění
vzduchu, čistící efekt).
Veřejná prostranství v neposlední řadě plní roli prostorů pro trávení volného času a pro každodenní rekreaci, zejména pro pobyt,
chůzi a sportovní aktivity nenáročné na specifická sportovní zařízení (běh, jízda na kole, in-line, apod.).
Vymezením nových ploch veřejných prostranství (PV) a ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV) ÚP vytváří podmínky pro
rozvoj prostorově spojitého a funkčně diferencovaného systému veřejných prostranství na území celého města Zdice a vytváří
podmínky pro zajištění prostupnosti území města včetně vazeb zastavěného území do volné krajiny a pro zajištění dostupnosti
jednotlivých částí sídel a stabilizovaných oddělených lokalit, resp. jednotlivých pozemků a staveb na nich.
ÚP vytváří podmínky pro optimální dostupnost ploch veřejných prostranství zejména z obytných území a území smíšených obytných.
Nárůst ploch veřejných prostranství je adekvátní navrhovanému rozvoji bydlení a dalších složek v území.
Celková rozloha ploch navrhovaných územním plánem pro rozvoj veřejných prostranství (PV) činí 5,62 hektarů.
Vymezením ploch veřejné zeleně (ZV) ÚP vytváří podmínky pro každodenní rekreaci místních obyvatel a zajištění příznivého a
kvalitního životního prostředí v sídlech, především pak pro zlepšení kvality fyzického prostředí (estetický a kompoziční význam
zeleně, optická bariéra negativním jevům v území, orientační funkce zeleně apod.) a hygieny prostředí a mikroklimatu (protihluková
bariéra, zvýšení vlhkosti vzduchu, snížení prašnosti prostředí).
Celková rozloha ploch navrhovaných územním plánem pro rozvoj veřejné zeleně (ZV) činí 1,02 hektarů.

Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn veřejných prostranství (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z1

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

PV - plocha veřejných prostranství

Černín u Zdic

III. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO, RBK, poddolované území, sesuvné území,
Plocha je vymezena z důvodu zlepšení podmínek pěšího a cyklistického propojení části města Černín s krajinou a
zlepšení pěší a cyklistické prostupnosti krajiny v okolí Černína. Plocha je vymezena pro obnovu původní polní cesty
navazující na stávající polní cestu vedoucí od silnice III/2362 směrem na sever.
Z6

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-3),
Urbanistická studie Zdice - Sever

bezpečnostní pásmo plynovodu, investice do půdy, komunikační vedení, el. vedení VVN 110 kV + OP, poddolované
území, sesuvné území, OP silnice II. třídy, území s archeologickými nálezy
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-3).
Plocha je vymezena pro vytvoření nové uliční sítě navrhovaného obytného souboru Zdice – Sever navazující na stávající
uliční síť stabilizovaného obytného území severní části Zdic, a to plně v souladu s řešením Urbanistické studie Zdice –
Sever. Důvodem pro vymezení plochy je tedy zajištění dopravního napojení, dopravní obslužnosti navrhovaného
obytného souboru (ploch Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) a napojení obytného souboru na
sítě technického vybavení.
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 plochy Z6 v ÚP plně odpovídá
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

podrobnému 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.
Z16

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

I. nebo II. třída ochrany ZPF, bezpečnostní pásmo plynovodu, dálkový vodovodní řad, komunikační vedení, nadzemní
vedení VN 22kV + OP, nadzemní vedení 110 kV + OP, STL plynovod, VTL plynovod, OP silnice III. třídy, kanalizace,
území s archeologickými nálezy, vodovodní řad
Plocha je vymezena z důvodu zajištění dopravního napojení nově vymezované Průmyslové zóny Západ a dále z důvodu
možného dopravního napojení části obce Knížkovice pro automobilovou dopravu přímo na dálnici D5 bez nutnosti
průjezdu jádrovým městem Zdice a dále pro možné pěší a cyklistické propojení Knížkovic s cyklostezkou / stezkou pro
chodce a cyklisty a cyklotrasami a pěšími turistickými trasami vedenými po levém břehu Červeného a Stroupínského
potoka. Plocha je navržena s cílem zpevnění a rozšíření stávající účelové komunikace, která dnes slouží pouze jako
polní cesta, na parametry místní obslužné komunikace.
Z24

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

bezpečnostní pásmo plynovodu, komunikační vedení, STL plynovod, kanalizace, území s archeologickými nálezy I. kat.,
vodovodní řad
Plocha je vymezena pro možnost dopravního napojení nově navrhované zastavitelné plochy Z23a na přiléhající stávající
silnici II/236 a pro napojení plochy na sítě technické infrastruktury vedené pod silnicí II/236. Plocha veřejného
prostranství Z24 bezprostředně navazuje na stávající ulici Poncarova, nová komunikace v rámci veřejného prostranství
Z24 tak bude výhodně napojena do stávající křižovatky ulic Žižkova – Poncarova bez nároků na vznik nové křižovatky
na silnici II/236.
Lokalizace plochy Z24 zohledňuje polohu dle vydaného územního rozhodnutí na výstavbu v ploše Z23a.
Z25

ZV - plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň

Zdice

území s archeologickými nálezy I. kategorie, OP silnice II. třídy
Plocha je vymezena z podnětu města Zdice pro možnost realizaci prodloužení kompozičního a rekreačního pásu veřejné
zeleně probíhajícího v současné době mezi zástavbou ulic Erbenova a Poncarova dále na východ, severně zástavby
ulice Družstevní. Důvodem vymezení pásu veřejné zeleně je vytvořit optimální podmínky pro každodenní rekreaci
obyvatel rozvíjejícího se obytného souboru v severní části Zdic. ÚP vytváří podmínky pro možné umístění dětského
hřiště, otevřených sportovních hřišť a dalšího mobiliáře a zařízení pro rekreaci a sport v pásu veřejné zeleně.
V současné plochy pro možné rekreační vyžití a rekreační sport pro obyvatele severní části Zdic chybí.
Plocha veřejné zeleně propojuje stávající plochy soukromých zahrad na východě a stávajícího pásu veřejné zeleně na
západě, čímž přispěje k vytvoření souvislého veřejně přístupného pásu rekreační zeleně v severní části města.
Z33

ZV - plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň

Zdice

ÚPm

nadzemní vedení VN 22kV + OP
Plocha Z33 je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32a, Z32b, Z33 a Z45). Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je vymezena s cílem stabilizace
počtu a 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.
Plocha veřejné zeleně je vymezena v rozsahu stávajícího remízu s cílem zachování hodnoty vzrostlé přírodní zeleně a
s cílem využití remízu jako budoucí centrální plochy veřejné zeleně navrhovaného obytného území Na Samohelce.
Z35

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

Urbanistická studie Zdice - Sever

bezpečnostní pásmo plynovodu, poddolované území, sesuvné území
Plocha je vymezena pro zabezpečení veřejné pěší a cyklistické prostupnosti z nově navrhovaného obytného území
Zdice – Sever do navazující volné krajiny severně obytného území přes obytné plochy. Cílem je eliminovat monotónnost
souvislého pásu obytné zástavby veřejným průchodem mezi pozemky pro bydlení. 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 plochy Z35 v ÚP plně odpovídá podrobnému řešení dané plochy
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Zpracovaná Urbanistická studie Zdice – Sever indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu v této lokalitě.
Z45

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

Územní studie Lokalita č. Z3/13 ÚP
města Zdice

OP lesa
Plocha Z45 je vymezena v souladu se zpracovanou Územní studií Lokalita č. Z3/13 ÚP města Zdice.
Zpracovaná Územní studie indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu v této lokalitě, proto je plocha
Z45 vymezena v novém ÚP jako zastavitelná v rozsahu územní studií navrhované nové místní obslužné komunikace.
Plocha Z45 je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32a, Z32b, Z33 a Z45). Plocha Z45 je vymezena pro prodloužení ulice Nad Skálou dále na
západ pro zajištění dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy jižní části rozvojové lokality Na Samohelce a pro zajištění
napojení této části rozvojové lokality na sítě technické infrastruktury. Důvodem pro vymezení plochy je dále zajištění
pěší a cyklistické prostupnosti jižní části rozvojové lokality Na Samohelce ze stávajícího obytného území (v návaznosti
na ulice K Samohelce a Nad Skálou) na západ do lesoparku nad ulicí Komenského.
Z46

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

komunikační vedení
Plocha je vymezena pro prodloužení ulice Za Litavou z území obce Chodouň na území města Zdice dále na sever, pro
potřeby zajištění dopravního napojení, dopravní obslužnosti a napojení rozvojových ploch pro bydlení v jižní části města
Zdice v návaznosti a obytné území sousední obce Chodouň na sítě technického vybavení.
Plocha je vymezena v návaznosti na stávající ulici Za Litavou, v trase stávající polní cesty, která by byla pro potřeby
vytvoření nové ulice rozšířena, zpevněna a patřičně technicky uzpůsobena.
Z50

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

Generel cyklistických tras a cyklostezek
na území Středočeského kraje –
Aktualizace 2012

I. nebo II. třída ochrany ZPF, komunikační vedení, LBK, OP dráhy, OP silnice III. třídy, území s archeologickými nálezy I.
kategorie, vodovodní řad, aktivní zóna záplavového území, území zvláštní povodně pod vodním dílem, záplavové území
Q100
Plocha je navržena pro novou cyklostezku / stezku pro chodce a cyklisty podél levého břehu Litavky, jako součást
cyklotrasy „Litavka“ navrhované Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace
2012. Cílem vymezení plochy pro cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty je zajištění pěší a cyklistické
prostupnosti břehů Litavky, rozšíření potenciálu vodních toků na území města Zdice pro každodenní rekreaci obyvatel
obce (procházky, jízda na kole, běh, jízda na kolečkových bruslích apod.) a v neposlední řadě zvýšení atraktivity území
města Zdice pro cestovní ruch zapojením města Zdice do regionální sítě cykloturistických a pěších turistických tras.
Z51

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

Generel cyklistických tras a cyklostezek
na území Středočeského kraje –
Aktualizace 2012

I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP dálnice, komunikační vedení, LBC, LBK, nadzemní vedení VN 22kV + OP, OP dráhy,
území s archeologickými nálezy I. kategorie, aktivní zóna záplavového území, území zvláštní povodně pod vodním
dílem, záplavové území Q100
Plocha je navržena pro novou cyklostezku / stezku pro chodce a cyklisty podél levého břehu Litavky, jako součást
cyklotrasy „Litavka“ navrhované Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace
2012. Cílem vymezení plochy pro cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty je zajištění pěší a cyklistické
prostupnosti břehů Litavky, rozvoj potenciálu vodních toků na území města Zdice pro každodenní rekreaci obyvatel
města (procházky, jízda na kole, běh, jízda na kolečkových bruslích apod.) a v neposlední řadě zvýšení atraktivity území
města Zdice pro cestovní ruch zapojením města Zdice do regionální sítě cykloturistických a pěších turistických tras.
Z52

PV - plocha veřejných prostranství

Černín u Zdic

LBC, podzemní vedení VN 22kV + OP
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Plocha je vymezena z důvodu zlepšení podmínek pěšího a cyklistického propojení části města Černín s krajinou a
zlepšení pěší a cyklistické prostupnosti krajiny v okolí Černína ve směru na Králův dvůr. Plocha je vymezena pro obnovu
původní úvozovou polní cesty navazující na stávající polní cestu vedoucí úvozem od silnice III/2362 směrem na
jihovýchod.
P1

PV - plocha veřejných prostranství

Knížkovice

ÚPm – vymezeno jako stabilizovaná
plocha veřejného prostranství

IV. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území,
vodovodní řad, OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění pěší a cyklistické prostupnosti v severní části Knížkovic v místě dnes dvou slepých
ulic. Obě koncové ulice, na severu Knížkovic byly historicky propojeny. Územní plán tak navrhuje obnovení původního
stavu, především s cílem propojení východní z obou ulic se západní ulicí, která pokračuje dále na sever do volné krajiny,
pro chodce a cyklisty. Důvodem je umožnění přímého přístupu chodců a cyklistů z východní ulice přímo na sever do
volné krajiny prostřednictvím západní ulice, bez nutnosti vykonání ztraceného spádu.
P4

PV - plocha veřejných prostranství

Černín u Zdic

IV. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO, migračně významné území
Plocha je vymezena na základě požadavku Městského úřadu Beroun, Odboru dopravy a správních agend, ze dne
5.5.2015 (stanovisko k Návrhu ÚP Zdice pro veřejné projednání dle § 52 stavebního zákona) na vyřešení připojení
lokality Z55 v Černíně dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č.
104/1997 Sb., ČSN 73 6110 na veřejně přístupnou kapacitně dostatečnou pozemní komunikaci.
Plocha je vymezena v trase existující přístupové komunikace k rozestavěnému rodinnému domu v ploše Z55 v šířce 8 m
(v souladu s §22 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

P5

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

Dokumentace pro provádění stavby
Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro
pěší a cyklisty

OP silnice II. třídy, les + OP lesa, vodovodní řad
Plocha je vymezena v souladu s Dokumentací pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a
cyklisty pro možnost umístění nové pěší a cyklistické lávky v návaznosti na ulici T. G. Masaryka přes koryto vodního
toku s možností prodloužení i přes silnici II/605 (ulice Husova). Cílem je zlepšení podmínek pěší a cyklistické
dostupnosti vrchu Knihov, navrženého k revitalizaci na lesopark sloužící každodenní rekreaci obyvatel centrální části
města Zdice, z jádrového území města.
P6

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

ÚPm – změna využití z území se
zvláštním statutem (Us) na veřejné
prostranství

I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP elektrorozvodů
Plocha je ve shodném rozsahu vymezena v rámci platného ÚP města Zdice jako součást tzv. „území se zvláštním
statutem“ určeného k zásadní intenzifikaci využití, která je novým územním plánem plně respektována.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Plocha je vymezena pro možnost dopravního napojení nově navrhované plochy přestavby P12 na přiléhající stávající
komunikační systém jádrového území města Zdice a pro napojení plochy na sítě technické infrastruktury vedené v rámci
ulice Našich mučedníků.
Vymezením plochy je zabezpečena kontinuita systému veřejných prostranství města Zdice a prostupnost
urbanizovaného území města pro chodce a cyklisty.
P8

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

ÚPm – změna využití z území se
zvláštním statutem (Us) na veřejné
prostranství

I. nebo II. třída ochrany ZPF, kanalizace, území zvláštní povodně pod vodním dílem, kanalizace, území s
archeologickými nálezy I. kategorie
Plocha je ve shodném rozsahu vymezena v rámci platného ÚP města Zdice jako součást tzv. „území se zvláštním
statutem“ určeného k zásadní intenzifikaci využití, která je novým územním plánem plně respektována.
Plocha je vymezena pro možnost dopravního napojení nově navrhované plochy přestavby P12 na přiléhající stávající
komunikační systém jádrového území města Zdice a pro napojení plochy na sítě technické infrastruktury vedené v rámci
ulice Zahradní. Plocha navazuje na stávající bezejmennou ulici propojující ulici Husova a ulici Zahradní. Vymezením
plochy je tak zabezpečena kontinuita systému veřejných prostranství města Zdice a prostupnost urbanizovaného území
města pro chodce a cyklisty.
P9

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

I. nebo II. třída ochrany ZPF, záplavové území Q100, území zvláštní povodně pod vodním dílem, komunikační vedení,
nadzemní vedení VN 22kV + OP, kanalizace, vodovodní řad
Plocha je vymezena pro zajištění pěší a cyklistické prostupnosti z jádrového území města Zdice přes nově navrhovanou
plochu přestavby P12 směrem k břehům Červeného potoka, tedy do území s vysokým potenciálem pro každodenní
rekreaci všech obyvatel jádrového území města Zdice.
P10

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

ÚPm – vymezeno jako stabilizovaná
plocha veřejného prostranství

OP lesa, vodovodní řad, území zvláštní povodně pod vodním dílem
Plocha je vymezena pro nové pěší, respektive cyklistické propojení ulice Komenského s ulicemi na Vyhlídce a Na Nové.
Důvodem pro vymezení veřejného prostranství je zlepšení pěší prostupnosti obytného území v západní části jádrového
území města Zdice. Ulice Na Vyhlídce, Na Nové či K Samohelce jsou v současné době zakončeny slepě a postrádají
prostorově a technicky odpovídající přímé pěší a cyklistické propojení ve směru na jih s ulicí Komenského, kde územní
plán navrhuje umístění nové autobusové zastávky právě pro zlepšení pěší dostupnosti autobusové dopravy z obytných
souborů v západní části města Zdice, a dále ulicí u Topírny na pěší a cyklistickou lávku přes Červený potok a dálnici D5
ve směru k železniční stanici Zdice.
P13

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

Generel cyklistických tras a cyklostezek
na území Středočeského kraje –
Aktualizace 2012

I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP dálnice, OP silnice II. třídy, území s archeologickými nálezy
Plocha je navržena pro novou cyklostezku / stezku pro chodce a cyklisty podél levého břehu Stroupínského resp.
Červeného potoka, jako součást regionálně významné cyklotrasy „Po stopách českých králů“ navrhované Generelem
cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012. Cílem vymezení plochy pro
cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty je zajištění pěší a cyklistické prostupnosti břehů Stroupínského a
Červeného potoka, rozvoj potenciálu vodních toků na území města Zdice pro každodenní rekreaci obyvatel města
(procházky, jízda na kole, běh, jízda na kolečkových bruslích apod.) a v neposlední řadě zvýšení atraktivity území města
Zdice pro cestovní ruch zapojením města Zdice do regionální sítě cykloturistických a pěších turistických tras.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

P14

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Zdice

Generel cyklistických tras a cyklostezek
na území Středočeského kraje –
Aktualizace 2012,
Cyklostezka Beroun – Točník, úsek
v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 1., 2, 3. část,
dokumentace pro stavební povolení a
zadání stavby

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

PV - plocha veřejných prostranství

bezpečnostní pásmo plynovodu, I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP dálnice, OP silnice II. třídy, komunikační vedení, LBC,
nadzemní vedení VN 22kV + OP, nadzemní vedení VN 110kV + OP, VTL plynovod, kanalizace, vodovod, aktivní zóna
záplavového území, území zvláštní povodně pod vodním dílem, záplavové území Q100
Plocha je navržena pro novou cyklostezku / stezku pro chodce a cyklisty podél levého břehu Stroupínského resp.
Červeného potoka, jako součást regionálně významné cyklotrasy „Po stopách českých králů“ navrhované Generelem
cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012. Pro příslušný úsek cyklostezky je již
zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby.
Cílem vymezení plochy pro cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty je zajištění pěší a cyklistické prostupnosti
břehů Stroupínského a Červeného potoka, rozvoj potenciálu vodních toků na území města Zdice pro každodenní
rekreaci obyvatel města (procházky, jízda na kole, běh, jízda na kolečkových bruslích apod.) a v neposlední řadě
zvýšení atraktivity území města Zdice pro cestovní ruch zapojením města Zdice do regionální sítě cykloturistických a
pěších turistických tras.
P23

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

Generel cyklistických tras a cyklostezek
na území Středočeského kraje –
Aktualizace 2012,
Cyklostezka Beroun – Točník, úsek
v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 2. část,
dokumentace pro stavební povolení a
zadání stavby, DÚR

OP dálnice, kanalizace, vodovod, aktivní zóna záplavového území, území zvláštní povodně pod vodním dílem,
záplavové území Q100, I. nebo II. třída ochrany ZPF, distribuční trafostanice, LBK, nadzemní vedení VN 22kV + OP,
komunikační vedení
Plocha je navržena pro novou cyklostezku / stezku pro chodce a cyklisty podél levého břehu Stroupínského resp.
Červeného potoka, jako součást regionálně významné cyklotrasy „Po stopách českých králů“ navrhované Generelem
cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012. Pro příslušný úsek cyklostezky je již
zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby.
Pro příslušný úsek cyklostezky je již vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby Cyklostezka Beorun – Točník, Po
stopách českých králů – trasa 2, část 2 (č.j. STAV/2865/2010-11, ze dne 11.11.2010).
Cílem vymezení plochy pro cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty je zajištění pěší a cyklistické prostupnosti
břehů Stroupínského a Červeného potoka, rozvoj potenciálu vodních toků na území města Zdice pro každodenní
rekreaci obyvatel města (procházky, jízda na kole, běh, jízda na kolečkových bruslích apod.) a v neposlední řadě
zvýšení atraktivity území města Zdice pro cestovní ruch zapojením města Zdice do regionální sítě cykloturistických a
pěších turistických tras.
P24

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

Generel cyklistických tras a cyklostezek
na území Středočeského kraje –
Aktualizace 2012,
Cyklostezka Beroun – Točník, úsek
v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 1., 2, 3. část,
dokumentace pro stavební povolení a
zadání stavby

OP dálnice, OP silnice III. třídy, kanalizace, aktivní zóna záplavového území, území zvláštní povodně pod vodním dílem,
záplavové území Q100, I. nebo II. třída ochrany ZPF
Plocha je navržena pro novou cyklostezku / stezku pro chodce a cyklisty podél levého břehu Stroupínského resp.
Červeného potoka, jako součást regionálně významné cyklotrasy „Po stopách českých králů“ navrhované Generelem
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012. Pro příslušný úsek cyklostezky je již
zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby.
Cílem vymezení plochy pro cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty je zajištění pěší a cyklistické prostupnosti
břehů Stroupínského a Červeného potoka, rozvoj potenciálu vodních toků na území města Zdice pro každodenní
rekreaci obyvatel města (procházky, jízda na kole, běh, jízda na kolečkových bruslích apod.) a v neposlední řadě
zvýšení atraktivity území města Zdice pro cestovní ruch zapojením města Zdice do regionální sítě cykloturistických a
pěších turistických tras.
P25

PV - plocha veřejných prostranství

Zdice

Generel cyklistických tras a cyklostezek
na území Středočeského kraje –
Aktualizace 2012,
Cyklostezka Beroun – Točník, úsek
v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 1., 2, 3. část,
dokumentace pro stavební povolení a
zadání stavby

OP dálnice, OP silnice III. třídy, LBK, kanalizace, aktivní zóna záplavového území, území zvláštní povodně pod vodním
dílem, záplavové území Q100, I. nebo II. třída ochrany ZPF
Plocha je navržena pro novou cyklostezku / stezku pro chodce a cyklisty podél levého břehu Stroupínského resp.
Červeného potoka, jako součást regionálně významné cyklotrasy „Po stopách českých králů“ navrhované Generelem
cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012. Pro příslušný úsek cyklostezky je již
zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby.
Cílem vymezení plochy pro cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty je zajištění pěší a cyklistické prostupnosti
břehů Stroupínského a Červeného potoka, rozvoj potenciálu vodních toků na území města Zdice pro každodenní
rekreaci obyvatel města (procházky, jízda na kole, běh, jízda na kolečkových bruslích apod.) a v neposlední řadě
zvýšení atraktivity území města Zdice pro cestovní ruch zapojením města Zdice do regionální sítě cykloturistických a
pěších turistických tras.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)
Změna 3 ÚPm – Změna č. 3 Územního plánu města Zdice (vydána 18.12.2012, nabytí účinnosti 2.1.2013)

Plochy smíšené obytné
(k odstavci C15 ÚP)
Podklady pro výrok
 Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území města Zdice (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,
03/2014)
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
 Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
 Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
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 Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
 Oznámení záměru Centrální sklad LCL Zdice, Středočeský kraj, dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 (K+K průzkum, s.r.o.,
11/2003)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Sociálně demografická analýza Středočeského kraje – Příloha ke Strategii prevence Kriminality ve Středočeském kraje na
léta 2009 – 2012
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
 Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
 Mapa stabilního katastru 1826-46
 Mapa Müllerova mapování 1720
 Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn smíšených obytných
Viz Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn bydlení (odůvodnění bodu C11).
Plochy smíšené obytné jsou v ÚP Zdice vymezovány v rozsahu jádrového území města Zdice a v rozsahu oddělených sídel
venkovského charakteru Černín a Knížkovice. Nově rozvojové plochy smíšené obytné jsou pak v ÚP Zdice vymezovány
v návaznosti na stabilizované plochy smíšené obytné. Cílem vymezení ploch smíšených obytných v jádrovém území města Zdice je
dosažení vyšší míry promíšenosti bydlení s občanským vybavením a tedy zajištění maximální možné prostorové a provozní blízkosti
a provázanosti bydlení a staveb a zařízení občanského vybavení. Cílem vymezení ploch smíšených obytných v rozsahu částí města
Černín a Knížkovice je vytvoření podmínek pro možné doplnění funkce bydlení individuálními produkčními či drobnými
podnikatelskými aktivitami nerušícími bydlení v sídlech venkovského charakteru na území města Zdice.

Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn smíšených obytných (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z2a

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Černín u Zdic

Změna 3 ÚPm (plocha Z3-1)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

III. a IV. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO, poddolované území, sesuvné území, OP silnice III. třídy,
nadzemní vedení VN 22kV + OP, OP lesa, distribuční stanice, území s archeologickými nálezy
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve vydané Změně č. 3 ÚP města Zdice (plocha
Z3-1).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Černíně. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Černín.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro
pokračování započatého rozvoje Černína dále na východ podél silnice III/2362, který je s ohledem na polohu sídla
v CHKO Křivoklátsko v celém Černíně nejméně konfliktní s chráněnými přírodními a krajinnými hodnotami území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby východně od historického jádra Černína je pro celé rozvojové území na
východním okraji Černína stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z2a je s ohledem na její polohu v proluce na okraji
zastavěného území zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před ostatními
plochami vymezenými pro rozvoj mimo zastavěné území v polohách zasahujících do dosud volné nezastavěné krajiny.
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z2b

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Černín u Zdic

Změna 3 ÚPm (plocha Z3-1, Z3-2) částečně

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

OP silnice III. třídy, poddolované území, sesuvné území, III. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO, nadzemní
vedení VN 22kV + OP
Plocha je v téměř shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve vydané Změně č. 3 ÚP města Zdice
(plocha Z3-1 a Z3-2).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Černíně. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Černín .
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro
pokračování započatého rozvoje Černína dále na východ podél silnice III/2362, který je s ohledem na polohu sídla
v CHKO Křivoklátsko v celém Černíně nejméně konfliktní s chráněnými přírodními a krajinnými hodnotami území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby východně od historického jádra Černína je pro celé rozvojové území na
východním okraji Černína stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z2b je s ohledem na polohu v těsnějším kontaktu
s volnou krajinou zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále
na východ.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití silnic III/2362 pro dopravní obsluhu plochy a pro
napojení plochy na sítě technického vybavení.
Z3a

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Černín u Zdic

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-10)

OP silnice III. třídy
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-10).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Černíně. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Černín.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro
pokračování započatého rozvoje Černína dále na východ podél silnice III/2362, který je s ohledem na polohu sídla
v CHKO Křivoklátsko v celém Černíně nejméně konfliktní s chráněnými přírodními a krajinnými hodnotami území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby východně od historického jádra Černína je pro celé rozvojové území na
východním okraji Černína stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z3a je s ohledem na její polohu v proluce na okraji
zastavěného území zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před ostatními
plochami vymezenými pro rozvoj mimo zastavěné území v polohách zasahujících do dosud volné nezastavěné krajiny.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití silnic III/2362 pro dopravní obsluhu plochy a pro
napojení plochy na sítě technického vybavení.
Z3b

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Černín u Zdic

OP silnice III. třídy
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Černíně. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Černín.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro
pokračování započatého rozvoje Černína dále na východ podél silnice III/2362, který je s ohledem na polohu sídla
v CHKO Křivoklátsko v celém Černíně nejméně konfliktní s chráněnými přírodními a krajinnými hodnotami území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby východně od historického jádra Černína je pro celé rozvojové území na
východním okraji Černína stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z3b je s ohledem na polohu v těsnějším kontaktu
s volnou krajinou zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

na východ.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití silnic III/2362 pro dopravní obsluhu plochy a pro
napojení plochy na sítě technického vybavení.
Z4

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Zdice

III. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO, OP silnice III. třídy
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Důvodem vymezení plochy je dotvoření a urbanistické dokončení struktury obytné zástavby kolem zemědělského areálu
při silnici III/00524 Zdice – Knížkovice. Podél silnice bylo v minulých letech realizováno několik nových rodinných domů,
velmi nahodile a nekoncepčně. Celé území mezi jádrovým územím Zdic a Knížkovicemi kolem zemědělského areálu je
tak velmi fragmentované a urbanisticky nedokončené. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro scelení urbanistické
struktury zástavby podél silnice do kompaktnějšího sídla. S ohledem na polohu mimo jádrové obytné území Zdic a
Knížkovic se předpokládá vyšší míra promíšenosti funkce bydlení s podnikatelskými činnostmi, domácím hospodařením
apod.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě technické infrastruktury přímo ze silnice III/00524
přiléhající k ploše z jihu, bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z5

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Černín u Zdic

poddolované území, sesuvné území, nadzemní vedení VN 22kV + OP, distribuční trafostanice, vodovodní řad
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Černíně. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Černín.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro možné
efektivní oboustranné obestavění stávající ulice, která je v současné době obestavěna pouze po severní straně.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná na stávající komunikaci procházející severně od plochy a je výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Z9

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Knížkovice

III. a IV. zóna CHKO, Biosférická rezervace UNESCO, poddolované území, sesuvné území
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Knížkovicích. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Knížkovice.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území v návaznosti na historické jádro Knížkovic, které vhodně
koncentricky rozvíjí.
Z10a

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Knížkovice

ÚPm

III. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO, poddolované území, sesuvné území, podzemní vedení VN 22kV + OP
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Knížkovicích. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Knížkovice.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro
pokračování započatého rozvoje Knížkovic podél ulice Polní dále na východ. Vymezením plochy vytváří ÚP dále
podmínky pro možné hospodárné oboustranné obestavění stávající ulice Polní, obestavované v současné době jen po
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

severní straně.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území podél ulice Polní na jihu Knížkovic stanoveno
pořadí změn v území. Plocha Z10a je s ohledem na její polohu v bezprostřední vazbě na zastavěné území zařazena do
1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před ostatními plochami vymezenými pro rozvoj
dále od zastavěného území v polohách zasahujících do dosud volné nezastavěné krajiny.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití stávající ulice Polní pro dopravní obsluhu plochy a pro
efektivní napojení plochy na sítě technického vybavení.
Z10b

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Knížkovice

ÚPm

III. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO, poddolované území, sesuvné území
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Knížkovicích. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Knížkovice.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro
pokračování započatého rozvoje Knížkovic podél ulice Polní dále na východ.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území podél ulice Polní na jihu Knížkovic stanoveno
pořadí změn v území. Plocha Z10b je s ohledem na polohu v těsnějším kontaktu s volnou krajinou zařazena až do 2.
etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále na východ.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití stávající ulice Polní pro dopravní obsluhu plochy a pro
efektivní napojení plochy na sítě technického vybavení.
Z11

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-23) částečně

III. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO, vodovodní řad, OP silnice III. třídy
Plocha je v téměř shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schválené Změně č.1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-23).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Důvodem vymezení plochy je dotvoření a urbanistické dokončení struktury obytné zástavby kolem zemědělského areálu
při silnici III/00524 Zdice – Knížkovice. Podél silnice bylo v minulých letech realizováno několik nových rodinných domů,
velmi nahodile a nekoncepčně. Celé území mezi jádrovým územím Zdic a Knížkovicemi kolem zemědělského areálu je
tak velmi fragmentované a urbanisticky nedokončené. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro scelení urbanistické
struktury zástavby podél silnice do kompaktnějšího sídla. S ohledem na polohu mimo jádrové obytné území Zdic a
Knížkovic se předpokládá vyšší míra promíšenosti funkce bydlení s podnikatelskými činnostmi, domácím hospodařením
apod.
Plocha je vymezena v proluce mezi dvěma zastavěnými územími, která propojuje v jeden celek.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě technické infrastruktury přímo ze silnice III/00524
přiléhající k ploše z jihu.
Z12a

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Zdice

poddolované území, sesuvné území, komunikační vedení, vodovodní řad
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Knížkovicích. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Knížkovice.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro
pokračování započatého rozvoje Knížkovic podél ulice Polní dále na východ. ÚP zároveň vytváří vymezením plochy
podmínky pro hospodárné oboustranné obestavení ulice Polní.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území podél ulice Polní na jihu Knížkovic stanoveno
pořadí změn v území. Plocha Z12a je s ohledem na její polohu v bezprostřední vazbě na zastavěné zařazena do 1.
etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před ostatními plochami vymezenými pro rozvoj
dále od zastavěného území v polohách zasahujících do dosud volné nezastavěné krajiny.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití stávající ulice Polní pro dopravní obsluhu plochy a pro
efektivní napojení plochy na sítě technického vybavení.
Z12b

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-22) –
částečně, Změna 3 ÚPm (plocha Z3-7)
– částečně

OP silnice III. třídy, vodovodní řad
Plocha je pro shodný způsob využití vymezena částečně ve schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-22) a
částečně ve vydané Změně č. 3 ÚP Zdice.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Knížkovicích. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Knížkovice.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro
pokračování započatého rozvoje Knížkovic podél ulice Polní dále na východ.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území podél ulice Polní na jihu Knížkovic stanoveno
pořadí změn v území. Plocha Z12b je s ohledem na polohu v těsnějším kontaktu s volnou krajinou zařazena až do 2.
etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále na východ.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití stávající ulice Polní pro dopravní obsluhu plochy a pro
efektivní napojení plochy na sítě technického vybavení.
Z13

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-21)

investice do půdy, OP elektrorozvodů
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-21).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Knížkovicích. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Knížkovice.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy podél stávající ulice Polní vytváří
ÚP podmínky pro ukončení urbanistické struktury jižního okraje Knížkovic.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití stávající ulice Polní jejím oboustranným obestavěním.
Plocha je ze stávající ulice Polní dobře a efektivně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě technického vybavení.
Z21

SR - plocha smíšená obytná - rekreační

Zdice

Změna 3 ÚPm (plocha Z3-4)

OP lesa, poddolované území, sesuvné území
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve vydané Změně č. 3 ÚP města Zdice (plocha
Z3-4).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v rozsahu stávající zahrádkové kolonie V Hroudě s množstvím nadzemních objektů zahradních
domků či chat, které však nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Celá plocha je i přes své reálné využití mimo
zastavěné území. Důvodem k vymezení plochy je potvrzení a stabilizace současného skutečného využití území
spočívajícího v kombinaci soukromých zahrad a pozemků rekreačních chat, s možností využití území do budoucna také
pro bydlení. Lokalita je dobře dopravně přístupná a není tak nezbytné vylučovat z dané plochy možnost bydlení.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z34

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Zdice

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-25), Změna
3 ÚPm (plocha Z3-9)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Vodovodní řad, OP silnice III. třídy, OP elektrického vedení
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schválené Změně č.1 ÚP města Zdice (plocha
Z1-25) a ve vydané změně č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-9).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Důvodem vymezení plochy je dotvoření a urbanistické dokončení struktury obytné zástavby kolem zemědělského areálu
při silnici III/00524 Zdice – Knížkovice. Podél silnice bylo v minulých letech realizováno několik nových rodinných domů,
velmi nahodile a nekoncepčně. Celé území mezi jádrovým územím Zdic a Knížkovicemi kolem zemědělského areálu je
tak velmi fragmentované a urbanisticky nedokončené. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro scelení urbanistické
struktury zástavby podél silnice do kompaktnějšího sídla. S ohledem na polohu mimo jádrové obytné území Zdic a
Knížkovic se předpokládá vyšší míra promíšenosti funkce bydlení s podnikatelskými činnostmi, domácím hospodařením
apod.
Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území v návaznosti na stabilizovanou plochy smíšenou
obytnou.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě technické infrastruktury přímo ze silnice III/00524
přiléhající k ploše ze severu.
Z53

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Knížkovice

ÚPm

OP silnice III. třídy, poddolované území, sesuvné území, III. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO, vodovodní řad
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Knížkovicích. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Knížkovice.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro
pokračování započatého rozvoje Knížkovic podél ulice Polní dále na východ.
S cílem zajištění logického postupu výstavby jižně od historického jádra Knížkovic je pro celé rozvojové území na podél
ulice Polní stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z53 je s ohledem na polohu v těsnějším kontaktu s volnou krajinou
zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od západu dále na východ.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití stávající ulice Polní pro dopravní obsluhu plochy a pro
efektivní napojení plochy na sítě technického vybavení.
Z54

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Zdice

OP silnice III, třídy, vodovodní řad, komunikační vedení
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Důvodem vymezení plochy je dotvoření a urbanistické dokončení struktury obytné zástavby kolem zemědělského areálu
při silnici III/00524 Zdice – Knížkovice. Podél silnice bylo v minulých letech realizováno několik nových rodinných domů,
velmi nahodile a nekoncepčně. Celé území mezi jádrovým územím Zdic a Knížkovicemi kolem zemědělského areálu je
tak velmi fragmentované a urbanisticky nedokončené. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro scelení urbanistické
struktury zástavby podél silnice do kompaktnějšího sídla. S ohledem na polohu mimo jádrové obytné území Zdic a
Knížkovic se předpokládá vyšší míra promíšenosti funkce bydlení s podnikatelskými činnostmi, domácím hospodařením
apod.
Plocha je vymezena v proluce mezi dvěma zastavěnými územími, která propojuje v jeden celek.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě technické infrastruktury přímo ze silnice III/00524
přiléhající k ploše ze severu.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z55

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Černín u Zdic

ÚPm; Souhlas se stavbou „novostavba
rodinného domu s garáží vč. Přípojek
na inženýrské sítě (vodovodní přípojka,
přípojka NN – 0,4 kV, kanalizační
potrubí k ČOV) a zpevněných
komunikačních ploch a oplocení
pozemku

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

IV. zóna CHKO, poddolované území, sesuvné území, území s archeologickými nálezy
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
V ploše je Městským úřadem Zdice, odborem správním, vydán Souhlas se stavbou „novostavba rodinného domu
s garáží vč. Přípojek na inženýrské sítě (vodovodní přípojka, přípojka NN – 0,4 kV, kanalizační potrubí k ČOV) a
zpevněných komunikačních ploch a oplocení pozemku č.j. STAV/529/2015-3 ze dne 6.3.2015.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Černíně. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Černín.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území sídla Černín. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky
pro posílení těžiště sídla Černín a vyvažuje tak v historii spíše excentrický rozvoj sídla podél vidlice silnic II/236 a III/2362
na severovýchod.
Plocha je prostřednictvím plochy veřejného prostranství P4 dopravně napojitelná na stávající komunikaci procházející
jižně od plochy a je výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané
veřejné investice.
Z57

SV - plocha smíšená obytná - venkovská

Černín u Zdic

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-9)

území s archeologickými nálezy, OP silnice III. třídy, investice do půdy
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-9).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření nabídky ploch pro
výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice),
tedy také v Černíně. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v odděleném sídle Černín.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území, v rozsahu nynější zahrady rodinného domu.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná na stávající silnici II/236 procházející při západním okraji plochy a je výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
P3

SM - plocha smíšená obytná - městská

Zdice

Změna 3 ÚPm (plocha Z3-14) částečně

I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP lesa, OP silnice III. třídy, komunikační vedení, OP elektrorozvodů, podzemní vedení VN
22kV, území zvláštní povodně pod vodním dílem, záplavové území Q100
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města Zdice
(plocha Z3-14).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území, v rámci uliční fronty ulice Komenského. Vymezením plochy
vytváří ÚP podmínky pro stabilizaci a dotvoření souvislé fronty zástavby podél ulice Komenského a pro eliminaci
dlouhodobě nevyužívaného území v bezprostřední blízkosti centra města.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR SČK i
schváleného Zadání ÚP Zdice pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané
plochy v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a
zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Plocha P3 je vymezena dále s cílem stabilizace počtu a 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. S ohledem na polohu plochy v blízkosti jádrového
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

území města Zdice a na jedné z hlavních městských radiálních ulic je cílem také využití plochy pro občanské vybavení
doplňující a rozšiřující spektrum nabídky občanského vybavení v jádrovém území města Zdice.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací jádrového území města Zdice. Plocha je dále
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
P11

SM - plocha smíšená obytná - městská

Zdice

Změna 3 ÚPm (plocha Z3-D) – změna
využití z vybavenosti pro obytné
soubory na plochu smíšenou obytnou

I. nebo II. třída ochrany ZPF, podzemní vedení VN 22 kV + OP, záplavové území Q100, komunikační vedení,
kanalizace, území zvláštní povodně pod vodním dílem, komunikační vedení, OP silnice II. třídy
Plocha je ve shodném rozsahu vymezena v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-D). Nový územní plán
zvyšuje flexibilitu využití plochy, když mění způsob využití čistě z občanského vybavení na využití smíšené obytné
umožňující využití plochy kromě občanského vybavení také pro bydlení.
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území, v rámci uliční fronty ulice Komenského. Vymezením plochy
vytváří ÚP podmínky pro stabilizaci a dotvoření souvislé fronty zástavby podél ulice Komenského a pro eliminaci
dlouhodobě nevyužívaného území v bezprostřední blízkosti centra města.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR SČK i
schváleného Zadání ÚP Zdice pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané
plochy v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a
zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Plocha P11 je vymezena dále s cílem stabilizace počtu a 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. S ohledem na polohu plochy v blízkosti jádrového
území města Zdice a na jedné z hlavních městských radiálních ulic je cílem také využití plochy pro občanské vybavení
doplňující a rozšiřující spektrum nabídky občanského vybavení v jádrovém území města Zdice.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací jádrového území města Zdice. Plocha je dále
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
P12

SM - plocha smíšená obytná - městská

Zdice

ÚPm – změna využití z území se
zvláštním statutem (Us) a parků (Lp) na
plochu smíšenou obytnou

I. nebo II. třída ochrany ZPF, záplavové území Q100, OP elektrorozvodů, kanalizace, území zvláštní povodně pod
vodním dílem, kanalizace, komunikační vedení, nadzemní vedení VN 22kV, území archeologických nálezů I. kategorie,
Plocha je ve shodném rozsahu vymezena v rámci platného ÚP města Zdice jako tzv. „území se zvláštním
statutem“ určené k intenzifikaci využití, která je novým územním plánem plně respektována. Předmětné území nemohlo
být dosud pro zástavbu využito, protože je lokalizováno v rámci záplavového území Červeného potoka. Nový ÚP
navrhuje pro ochranu předmětné plochy před povodněmi protipovodňová opatření na Červeném potoce, čímž otevírá
možnost nového využití celého „území se zvláštním statutem“ pro zástavbu.
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území jádrového území města Zdice, v bezprostřední vazbě na
historické jádro města. Plocha bezprostředně navazuje na stávající smíšené obytné plochy jádrového území města
Zdice. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro stabilizaci jádrového území města Zdice a pro eliminaci dlouhodobě
nevyužívaného území v samém centru města. Vymezením plochy dochází ke stabilizaci urbanistické struktury celého
jádrového území města Zdice.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR SČK i
schváleného Zadání ÚP Zdice pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané
plochy v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a
zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Plocha P12 je vymezena dále s cílem stabilizace počtu a 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. S ohledem na polohu plochy v jádrovém území
města Zdice je cílem také využití plochy pro občanské vybavení doplňující a rozšiřující spektrum nabídky občanského
vybavení v jádrovém území města Zdice.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací jádrového území města Zdice. Plocha je dále
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

P16

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

SM - plocha smíšená obytná - městská

Zdice

nadzemní vedení VN 22 kV + OP, OP dálnice, I I. nebo II. třída ochrany ZPF, záplavové území Q100, aktivní zóna
záplavového území, kanalizace, území zvláštní povodně pod vodním dílem
Plocha nemohla být dosud pro zástavbu využita, protože je lokalizováno v rámci záplavového území Červeného potoka.
Nový ÚP navrhuje pro ochranu předmětné plochy před povodněmi protipovodňová opatření na Červeném potoce, čímž
otevírá možnost nového využití dosud nezastavěné plochy pro zástavbu.
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území jádrového území města Zdice, v bezprostřední vazbě na
historické jádro města. Plocha bezprostředně navazuje na stávající smíšené obytné plochy jádrového území města
Zdice. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro stabilizaci jádrového území města Zdice a pro eliminaci dlouhodobě
nevyužívaného území v samém centru města. Vymezením plochy dochází ke stabilizaci urbanistické struktury celého
jádrového území města Zdice.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR SČK i
schváleného Zadání ÚP Zdice pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané
plochy v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a
zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Plocha P16 je vymezena dále s cílem stabilizace počtu a 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. S ohledem na polohu plochy v jádrovém území
města Zdice je cílem také využití plochy pro občanské vybavení doplňující a rozšiřující spektrum nabídky občanského
vybavení v jádrovém území města Zdice.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací jádrového území města Zdice. Plocha je dále
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)
Změna 3 ÚPm – Změna č. 3 Územního plánu města Zdice (vydána 18.12.2012, nabytí účinnosti 2.1.2013)

Plochy dopravní infrastruktury
(k odstavci C16 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Oznámení záměru Centrální sklad LCL Zdice, Středočeský kraj, dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 (K+K průzkum, s.r.o.,
11/2003)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
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Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (CityPlan spol. s r.o., schváleno MD ĆR 15.9.2010)
Celostátní sčítání dopravy 2010 (ŘSD ČR, 2010)
Strategické hlukové mapy ČR 2006 (Ekola group, spol. s r.o., 06/2007)
Zdice – Severozápadní obchvat – přeložka silnice II/605, vyhledávací studie (Lucida s.r.o., 09/2010)
Okružní křižovatka v ulici Komenského ve Zdicích, studie stavby (Lucida s.r.o., 08/2011)
Okružní křižovatka u firmy Kostal, dokumentace pro územní rozhodnutí (Lucida s.r.o., 08/2011)
Zdice – Studie Parkovací plochy u železničního nádraží (Arcia, 01/2012)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn dopravní infrastruktury
Dopravní systém na území města Zdice je jako celek dlouhodobě stabilizovaný, bez nároků na zásadní úpravy nad rámec
stávajících ploch dopravní infrastruktury.
Rozvoj komunikačního systému s ohledem na nutné zajištění dopravního napojení a dopravní obslužnosti nově navrhovaných
rozvojových ploch na území města je omezen výhradně na rozvoj místních komunikací, které jsou v územním plánu vymezeny jako
integrální součást ploch veřejných prostranství resp. jako koridory pro umístění vedení dopravní infrastruktury.
Jako plochy veřejných prostranství jsou vymezeny rovněž plochy pro nové cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty a pro pěší.
Nároky na rozvoj systému dopravní infrastruktury tak v rámci ÚP Zdice vyvolávají jednak nevyhovující parametry některých
křižovatek na silniční síti a dále nedostatečné kapacity dopravy v klidu ve vazbě na dopravní terminál veřejné hromadné dopravy u
železniční stanice Zdice.
Územní plán tak vymezením nových ploch dopravní infrastruktury vytváří podmínky pro odstranění dopravních závad na silniční síti
a pro zvýšení kapacity parkovacích stání typu P+R ve vazbě na železniční stanici Zdice.

Podrobné zdůvodnění vy mezení ploch změn dopravní infrastruktury (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

P17

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Zdice

ÚPm – změna využití z území se
zvláštním statutem (Us) na plochu
dopravní infrastruktury,
Zdice – Studie Parkovací plochy u
železničního nádraží

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

DS - plocha dopravní infrastruktury - silniční

I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP dálnice, OP železnice
Plocha je vymezena pro umístění parkoviště na terénu nebo parkovacího domu režimu park & ride (P+R) při severním
vstupu do podchodu k nástupištím železniční stanice Zdice. Územní plán vytváří vymezením této plochy opatření pro
zvýšení parkovacích kapacit ve vazbě na železniční stanici Zdice předpoklady pro posílení role veřejné hromadné
dopravy osob v přepravních vztazích a pro možné postupné zvýšení podílu přepravní práce ve prospěch veřejné
autobusové a železniční dopravy a cyklistické a pěší dopravy a pro posílení role železniční dopravy v přepravě obyvatel
města Zdice a pro zlepšení podmínek cestujících v železniční dopravě.
Optimální lokalizace plochy parkoviště byla prověřena Studií Parkovací plochy u železničního nádraží. Plocha je
vymezena v bezprostřední prostorové vazbě na severní vstup do podchodu k nástupištím vlaků tak, aby byla zajištěna
co nejpřímější a nejkratší cesta cestujících od parkujících automobilů k vlakům a naopak a byla tak zajištěna dostatečná
atraktivita parkoviště.
P21

DS - plocha dopravní infrastruktury - silniční

Černín u Zdic

biosférická rezervace UNESCO, IV. zóna CHKO, STL plynovod, kanalizace, území s archeologickými nálezy, vodovodní
řad, OP silnice II. třídy, OP silnice III. třídy
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Důvodem vymezení plochy je úprava tvarového řešení křižovatky silnic II/236 a III/2362 v části obce Černín. Tvarové
řešení křížení obou silnic v ostrém úhlu v současné době neumožňuje plynulé pravé odbočení ze silnice III/2362 na
silnici II/236 a stejně tak plynulé levé odbočení ze silnice II/236 na silnici III/2362. Při odbočování je nutné v křižovatce
najíždět do protisměru nebo dokonce v křižovatce couvat. Zcela nevyhovující jsou rovněž rozhledové poměry
v křižovatce, které mají být úpravou křižovatky zlepšeny.
P22

DS - plocha dopravní infrastruktury - silniční

Černín u Zdic

Dokumentace pro územní rozhodnutí
Okružní křižovatka u firmy Kostal
(Lucida s.r.o., 08/2011)

investice do půdy, komunikační vedení, OP silnice II. třídy, kanalizace, území s archeologickými nálezy, vodovodní řad
Důvodem vymezení plochy je úprava tvarového řešení křižovatky peáže silnic II/605 a II/118 s místní obslužnou
komunikací propojující peáž silnic II/605 a II/118 se silnicí II/236 s cílem možného případného budoucího zvýšení
kapacity křižovatky v souvislosti s rozvojem Průmyslové zóny Východ a tedy zvýšenými nároky na odbočování nákladní
dopravy z peáže silnic II/605 a II/118 do průmyslové zóny resp. se zvýšenými nároky na levé odbočení z průmyslové
zóny na peáž silnic II/605 a II/118. Návrhová plocha dopravní infrastruktury silniční vymezená v územním plánu
umožňuje úpravu tvarového řešení křižovatky formou okružní křižovatky, vytváří však prostorové podmínky například pro
doplnění či rozšíření odbočovacích pruhů v případě ponechání stykové křižovatky.
Plocha je vymezena v souladu s Dokumentací pro územní rozhodnutí Okružní křižovatka u firmy Kostal (Lucida s.r.o.,
08/2011), která prověřila možnost úpravy stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)
Změna 3 ÚPm – Změna č. 3 Územního plánu města Zdice (vydána 18.12.2012, nabytí účinnosti 2.1.2013)

Plochy technické infrastruktury
(k odstavci C17 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Oznámení záměru Centrální sklad LCL Zdice, Středočeský kraj, dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 (K+K průzkum, s.r.o.,
11/2003)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn technické infrastruktury
Na území města Zdice je vymezena pouze jedna rozvojová plocha pro technickou infrastrukturu. Jedné se o zpřesnění plochy
vymezené v platných ZÚR Středočeského kraje pro novou rozvodnu VN 110 kV. Pro nové liniové záměry technické infrastruktury
s významnými plošnými národy vymezuje územní plán koridory pro umístění vedení technické infrastruktury.
Pro ostatní nové stavby a zařízení technické infrastruktury nevymezuje územní plán explicitně plochy technické infrastruktury,
umísťování je v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožněno v rámci ploch s jiným způsobem
využití.

Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn technické infrastruktury (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z17

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

TI - plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě Zdice

ÚPm, ZÚR SČK

území s archeologickými nálezy I. kategorie, komunikační vedení, nadzemní vedení VN 22kV + OP, nadzemní vedení
VN 110kV + OP, rozvodna, vodovodní řad
Plocha je ve shodném rozsahu pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Nová rozvodna elektrické sítě v ploše Z17 byla realizována v roce 2015. S ohledem na skutečnost, že stavba nové
rozvodny není zapsána v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha, vymezuje ÚP Zdice plochu rozvodny stále jako
plochu zastavitelnou, neb není možné ji vymezit jako součást zastavěného území postupem dle § 58 stavebního zákona.
Plocha je vymezena pro realizaci rozvodny elektrické sítě, v návaznosti na koridor přeložky vedení VN. Plocha je
zpřesněním plochy vymezené v platných ZÚR Středočeského kraje pro rozvodnu VN 110 kV na území města Zdice, pro
potřeby posílení elektrického výkony na území města Zdice, zejména pak s ohledem na plánovaný rozvoj výrobních
ploch v nově navrhované Průmyslové zóně Západ.
Nová rozvodna elektrické sítě v ploše Z17 byla realizována v roce 2015. S ohledem na skutečnost, že stavba nové
rozvodny není zapsána v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha, vymezuje ÚP Zdice plochu rozvodny stále jako
plochu zastavitelnou, neb není možné ji vymezit jako součást zastavěného území postupem dle § 58 stavebního zákona.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)
Změna 3 ÚPm – Změna č. 3 Územního plánu města Zdice (vydána 18.12.2012, nabytí účinnosti 2.1.2013)

Plochy výroby a skladování
(k odstavci C18 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Oznámení záměru Centrální sklad LCL Zdice, Středočeský kraj, dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 (K+K průzkum, s.r.o.,
11/2003)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
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Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (CityPlan spol. s r.o., schváleno MD ĆR 15.9.2010)
Celostátní sčítání dopravy 2010 (ŘSD ČR, 2010)
Strategické hlukové mapy ČR 2006 (Ekola group, spol. s r.o., 06/2007)
Zdice – Severozápadní obchvat – přeložka silnice II/605, vyhledávací studie (Lucida s.r.o., 09/2010)
Okružní křižovatka v ulici Komenského ve Zdicích, studie stavby (Lucida s.r.o., 08/2011)
Okružní křižovatka u firmy Kostal, dokumentace pro územní rozhodnutí (Lucida s.r.o., 08/2011)
Zdice – Studie Parkovací plochy u železničního nádraží (Arcia, 01/2012)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn výroby a skladování
Výroba a skladování jsou na území města Zdice reprezentovány plochami lehké výroby (VL), drobné a řemeslné výroby (VD), výroby
zemědělské (VZ) a plochami výroby energie – fotovoltaických elektráren (VE).
Území města Zdice má vzhledem k poloze v rámci rozvojové osy republikového významu a zároveň bezprostředně na dálnici D5 a
mezinárodním železničním koridoru značný potenciál rozvoje produkčních aktivit. Těžiště výrobních aktivit je historicky vázáno na
železniční trať a železniční stanici Zdice, kde se od konce 19. století postupně rozvinula nynější Průmyslová zóna Jih, která sice
disponuje možností zavlečkování a tedy přímého napojení na železniční koridor, dopravní napojení na dálnici D5 je však možné
pouze za předpokladu průjezdu obytným územím obce Bavoryně nebo města Zdice. Po roce 2000 začal postupný rozvoj nové
Průmyslové zóny Východ, která nedisponuje napojením na železnici a dopravní napojení pro automobilovou dopravu na dálnici D5 je
možné pouze za předpokladu průjezdu obytnými územími města Zdice nebo města Králův Dvůr. Proto územní plán navrhuje doplnit
dvojici stávajících, avšak nikoli zcela optimálně dopravně napojených průmyslových zón o novou Průmyslovou zónu Západ, která
bude bezprostředně napojena na MÚK Bavoryně na dálnici D5 bez nutnosti průjezdu automobilové dopravy jakýmkoli obydleným
územím.
Postupný rozvoj průmyslových zón na území města má pozitivní vliv na postupné snižování podílu obyvatel města Zdice
vyjíždějících za prací mimo obce (tedy mimo město Zdice). Zatímco v roce 2001 vyjíždělo za prací do jiných obcí 1108 obyvatel
města, v roce 2011 se tento počet snížil již jen na 655.
Územní plán návrhem rozvojových ploch umožňujících vznik nových pracovních příležitostí má vytvářet podmínky jednak pro
odpovídající nabídku (co do počtu a spektra) pracovních příležitostí pro obyvatele města Zdice přímo ve městě. Územní plán by tak
měl vytvořit podmínky pro pokrytí aktuální poptávky po pracovních příležitostech obyvateli města a vytvořit zároveň podmínky pro
vznik nových pracovních příležitostí s ohledem na předpokládaný nárůst počtu obyvatel města odpovídající navrhovanému rozvoji
funkce bydlení. V případě města Zdice je však nutné vytvořit víc pracovních příležitostí, než výhradně pro pokrytí poptávky ze strany
obyvatel města, lze totiž předpokládat, že zejména do průmyslových zón budou do Zdic za prací dojíždět obyvatelé okolních obcí.
Navrhovaný rozvoj výroby je úzce spjat s přepokládaným růstem počtu obyvatel obce v návrhovém období ÚP. ÚP vytváří
vymezením rozvojových ploch pro bydlení podmínky pro nárůst počtu obyvatel o cca 212 (změna počtu obyvatel: -90, faktor iniciace
rozvoje bydlení: +377, faktor významu území: +565). V případě teoretického předpokladu, že by došlo k naplnění kapacity všech
nově vymezovaných ploch pro bydlení (při přepočtu příslušné potřeby nových bytových jednotek jejich průměrnou cílovou
obsazeností obyvateli 2,51 obyvatel/1 bytovou jednotku), tedy včetně rezervy pro pokrytí případné nedostupnosti pozemků pro
bydlení, vytváří ÚP Zdice podmínky pro nárůst počtu obyvatel o celkem +852.
Z obecného územně-ekonomického teorému vyplývá, že pro zajištění udržitelného rozvoje území obce je nezbytné přímo na území
obce vytvořit na každé 2 obyvatele 1 pracovní místo. Budeme-li předpokládat, že současný deficit pracovních příležitostí ve městě
ve vztahu ke stávajícímu počtu obyvatel města může být do značné míry saturován intenzifikací stávajících výrobních areálů a
dalších ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch smíšených obytných, měl by nový ÚP vytvořit jen pro pokrytí budoucí
poptávky po pracovních příležitostech ve městě místními obyvateli podmínky pro vznik minimálně +426 pracovních příležitostí, lépe
pak +728 pracovních příležitostí za předpokladu naplnění všech rozvojových ploch pro bydlení, včetně ploch vymezených pro
případ nedostupnosti pozemků (kapacita dalších +605 obyvatel).
ÚP přitom vytváří čistě v rozvojových plochách podmínky pro následující počet nových pracovních příležitostí:

214
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typ rozvojových ploch

odhadovaný počet
pracovních příležitostí

plochy výroby
plochy občanského vybavení a plochy smíšené obytné
plochy rekreace a sportu
Celkem

1 410
216
3
1 629

ÚP vytváří podmínky pro vznik cca 1 629 nových pracovních příležitostí, pokrývá tak reálnou potřebu 426 až 728 nových
pracovních příležitostí vyplývající z předpokládaného růstu počtu obyvatel obce, pokrývá zároveň teoretické nároky na eliminaci
vyjížďky obyvatel města mimo město (v roce 2011 to bylo 655 obyvatel) a vytváří podmínky ještě pro možnost vytvoření nabídky
pracovních příležitostí pro zaměstnance z jiných obcí než ze samotného města Zdice.
Čistě v rozvojových plochách výroby a skladování vytváří územní plán podmínky pro potenciální vznik 1 410 nových pracovních
příležitostí.

Obrázek: Schéma rozvoje výroby (plochy lehké výroby – VL, plochy drobné a řemeslné výroby – VD a plochy zemědělské výroby - VZ)
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Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn výroby a skladování (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z7

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Černín u Zdic

Změna 1 ÚPm (plocha Z1-13)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

VL - plocha výroby a skladování – lehká výroba
investice do půdy

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-13).
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města Zdice
vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň – hranice
ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a tranzitním
železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy v módu
automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků vstupů i výstupů
produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro umisťování podnikatelských
aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území s cílem urbanistického dokončení a prostorového
scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentovaně rozestavěné Průmyslové zóny Východ. Cílem je
rozvoj Průmyslové zóny Východ směřovat výhradně do proluk na okraji zastavěného území stabilizovaných částí
průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do volné krajiny.
Při využití plochy může být výhodně využita stávající dopravní i technická infrastruktura průmyslové zóny bez zásadních
nároků na další vyvolané investice do základní obsluhy dané plochy.
Z8

VL - plocha výroby a skladování – lehká výroba

Černín u Zdic

ÚPm

investice do půdy, kabelové el. vedení VN 22kV
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města Zdice
vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň – hranice
ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a tranzitním
železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy v módu
automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků vstupů i výstupů
produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro umisťování podnikatelských
aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území s cílem urbanistického dokončení a prostorového
scelení struktury zástavby v současné době nevhodně fragmentovaně rozestavěné Průmyslové zóny Východ. Cílem je
rozvoj Průmyslové zóny Východ směřovat výhradně do proluk na okraji zastavěného území stabilizovaných částí
průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do volné krajiny.
Při využití plochy může být výhodně využita stávající dopravní i technická infrastruktura průmyslové zóny bez zásadních
nároků na další vyvolané investice do základní obsluhy dané plochy.
Z15

VL - plocha výroby a skladování – lehká výroba

Zdice

ÚPm, Změna 3 ÚPm (plocha Z3-12) –
částečně, EIA

nadzemní vedení VN 22 kV + OP, investice do půdy, území s archeologickými nálezy I. kategorie
Plocha je pro shodný způsob využití částečně vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice a v rámci vydané Změny
č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-12).
Důvodem pro vymezení plochy 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
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

z okolních obcí.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města Zdice
vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň – hranice
ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a tranzitním
železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy v módu
automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků vstupů i výstupů
produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro umisťování podnikatelských
aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena pro založení nové Průmyslové zóny Západ bezprostředně dopravně napojené na MÚK Bavoryně na
dálnici D5 bez nutnosti průjezdu dopravy do a z průmyslové zóny přes obydlená území města Zdice ani jiných obcí.
Založení nové Průmyslové zóny Západ má umožnit další rozvoj širokého spektra ekonomických aktivit na území města
bez negativních důsledků generované automobilové dopravy na obytná území. Na území města Zdice se nenachází
žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními podmínkami automobilové dopravní obslužnosti,
jako právě lokalita na západním okraji území města, jehož je plocha Z15 součástí.
Z18

VL - plocha výroby a skladování – lehká výroba

Zdice

ÚPm, EIA

území s archeologickými nálezy I. kategorie, bezpečnostní pásmo plynovodu, OP silnice III. třídy
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města Zdice
vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň – hranice
ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a tranzitním
železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy v módu
automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků vstupů i výstupů
produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro umisťování podnikatelských
aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena pro založení nové Průmyslové zóny Západ bezprostředně dopravně napojené na MÚK Bavoryně na
dálnici D5 bez nutnosti průjezdu dopravy do a z průmyslové zóny přes obydlená území města Zdice ani jiných obcí.
Založení nové Průmyslové zóny Západ má umožnit další rozvoj širokého spektra ekonomických aktivit na území města
bez negativních důsledků generované automobilové dopravy na obytná území. Na území města Zdice se nenachází
žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními podmínkami automobilové dopravní obslužnosti,
jako právě lokalita na západním okraji území města, jehož je plocha Z18 součástí.
Z19

VL - plocha výroby a skladování – lehká výroba

Zdice

ÚPm, EIA

I. nebo II. třída ochrany ZPF, bezpečnostní pásmo plynovodu, OP dálnice, území s archeologickými nálezy I. kategorie,
komunikační vedení
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města Zdice
vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň – hranice
ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a tranzitním
železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy v módu
automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků vstupů i výstupů
produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro umisťování podnikatelských
aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena pro založení nové Průmyslové zóny Západ bezprostředně dopravně napojené na MÚK Bavoryně na
dálnici D5 bez nutnosti průjezdu dopravy do a z průmyslové zóny přes obydlená území města Zdice ani jiných obcí.
Založení nové Průmyslové zóny Západ má umožnit další rozvoj širokého spektra ekonomických aktivit na území města
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

bez negativních důsledků generované automobilové dopravy na obytná území. Na území města Zdice se nenachází
žádné jiné rozvojové území pro výrobu a skladování s takto ideálními podmínkami automobilové dopravní obslužnosti,
jako právě lokalita na západním okraji území města, jehož je plocha Z19 součástí.
Plocha navazuje bezprostředně na zastavěné území a na stabilizované plochy výroby a skladování při MÚK Bavoryně
po obou stranách silnice II/605 + II/118.
Z40

VL - plocha výroby a skladování – drobná a
řemeslná výroba

Zdice

Změna 3 ÚPm (plocha Z3-A) částečně

I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP vlečky, OP dráhy, STL plynovod
Plocha je pro shodný způsob využití částečně vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice a v rámci vydané Změny
č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-A).
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města Zdice
vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň – hranice
ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a tranzitním
železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy v módu
automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků vstupů i výstupů
produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro umisťování podnikatelských
aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, v proluce mezi stabilizovanými plochami výroby a
skladování Průmyslové zóny Jih a tělesem železniční trati č. 200. Vymezením plochy dochází k ucelení urbanistické
struktury Průmyslové zóny Jih a k jejímu prostorovému dokončení. Návrh dalšího rozvoje Průmyslové zóny Jih je
žádoucí s ohledem na izolovanou polohu od centrální části města a od obytných území.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná ze stávajících komunikací v rámci průmyslové zóny Jih a
je tak také velmi dobře napojitelná na sítě technického vybavení. Plocha je dopravně napojitelná na železniční vlečku,
která prochází po jihovýchodním okraji plochy. Plocha má tak v porovnání s ostatními rozvojovými plochami výroby a
skladování na území města potenciál využití pro obsluhu kromě módu automobilové dopravy také módu železniční
dopravy.
Z58

VL - plocha výroby a skladování – lehká výroba

Černín u Zdic

ÚPm

investice do půdy, OP silnice II. třídy, OP venkovního el. vedení VVN 110 kV, kanalizační řad, vodovodní řad
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města Zdice
vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň – hranice
ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a tranzitním
železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy v módu
automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků vstupů i výstupů
produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro umisťování podnikatelských
aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území ve vazbě na existující fungující výrobní areál VPS
Logistics, s.r.o.
Při využití plochy může být výhodně využita stávající dopravní i technická infrastruktura průmyslové zóny bez zásadních
nároků na další vyvolané investice do základní obsluhy dané plochy.
P19

VL - plocha výroby a skladování – drobná a
řemeslná výroba

Zdice

ÚPm

I. nebo II. třída ochrany ZPF, komunikační vedení
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města Zdice
vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň – hranice
ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a tranzitním
železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy v módu
automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků vstupů i výstupů
produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro umisťování podnikatelských
aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena v proluce v zastavěném území obklopené po obvodu ze všech stran stabilizovanými plochami
výroby a skladování Průmyslové zóny Jih. Vymezením plochy tak dochází k účelnému využití zastavěného území a k
ucelení urbanistické struktury Průmyslové zónu Jih a k jejímu prostorovému dokončení. Návrh dalšího rozvoje
Průmyslové zóny Jih je žádoucí s ohledem na izolovanou polohu od centrální části města a od obytných území.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná ze stávajících komunikací v rámci průmyslové zóny Jih a
je tak také velmi dobře napojitelná na sítě technického vybavení.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)
Změna 3 ÚPm – Změna č. 3 Územního plánu města Zdice (vydána 18.12.2012, nabytí účinnosti 2.1.2013)

Plochy systému sídelní zeleně
(k odstavci C19 ÚP)
Podklady pro výrok






















zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Územní studie Lokalita č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn sídelní zeleně
Plochy změn sídelní zeleně jsou v ÚP Zdice vymezeny pro rozvoj zeleně mimo plochy veřejných prostranství v zastavěném území
sídel nebo v bezprostřední vazbě na něj. Jedná se o plochy zeleně plnící kompoziční či environmentální funkci zeleně, s vyloučením
funkce veřejného prostranství (soukromé zahrady, sady, izolační zeleň, ochranná zeleň apod.).

Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn sídelní zeleně (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

Z14

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

ZS – plocha zeleně – soukromé a vyhrazené

Zdice

investice do půdy, nadzemní vedení VN 22kV + OP
Plocha soukromé a vyhrazené zeleně, tedy zahrad k soukromému užití, na jižním okraji části města Knížkovice je
vymezena pro nezbytnou prostorovou a hygienickou izolaci stávající i navrhované obytné zástavby Knížkovic od nově
navrhované Průmyslové zóny Západ. Pás zeleně má kromě optického oddělení obytné a průmyslové zástavby plnit také
funkci izolace obytného území Knížkovic proti hluku a emisím z průmyslové zóny.
Z41

ZO - plocha zeleně - ochranné a izolační

Zdice

I. nebo II. třída ochrany ZPF, záplavové území Q100, OP silnice III. třídy, el. vedení VN 22 kV + OP, investice do půdy,
STL plynovod, komunikační vedení, území zvláštní povodně pod vodním dílem, vodovodní řad
Plocha ochranné a izolační zeleně na jižním okraji Zdic je spolu s plochami Z42 a Z43 vymezena pro nezbytnou
prostorovou a hygienickou izolaci stávající i navrhované obytné zástavby podél Litavky v jižní části města Zdice od
Průmyslové zóny Jih. Pás ochranné a izolační zeleně má kromě optického oddělení obytné a průmyslové zástavby plnit
funkci izolace obytného území podél Litavky proti hluku a emisím z průmyslové zóny.
Z42

ZO - plocha zeleně - ochranné a izolační

Zdice

I. nebo II. třída ochrany ZPF, záplavové území Q100, nadzemní vedení VN 22 kV+ OP, podzemní vedení VN 22kV,
investice do půdy, hlavní odvodňovací zařízení, komunikační vedení, OP silnice III. třídy, kanalizace, území s
archeologickými nálezy I. kategorie, území zvláštní povodně pod vodním dílem, vodovodní řad
Plocha ochranné a izolační zeleně na jižním okraji Zdic je spolu s plochami Z41 a Z43 vymezena pro nezbytnou
prostorovou a hygienickou izolaci stávající i navrhované obytné zástavby podél Litavky v jižní části města Zdice od
Průmyslové zóny Jih. Pás ochranné a izolační zeleně má kromě optického oddělení obytné a průmyslové zástavby plnit
funkci izolace obytného území podél Litavky proti hluku a emisím z průmyslové zóny.
Z43

ZO - plocha zeleně - ochranné a izolační

Zdice

I. nebo II. třída ochrany ZPF, záplavové území Q100, území s archeologickými nálezy I. kategorie, komunikační vedení,
nadzemní vedení VN 22 kV + OP, podzemní vedení VN 22k, VSTL plynovod, VTL plynovod, investice do půdy, hlavní
odvodňovací zařízení, OP silnice III. třídy, území zvláštní povodně pod vodním dílem
Plocha ochranné a izolační zeleně na jižním okraji Zdic je spolu s plochami Z41 a Z42 vymezena pro nezbytnou
prostorovou a hygienickou izolaci stávající i navrhované obytné zástavby podél Litavky v jižní části města Zdice od
Průmyslové zóny Jih. Pás ochranné a izolační zeleně má kromě optického oddělení obytné a průmyslové zástavby plnit
funkci izolace obytného území podél Litavky proti hluku a emisím z průmyslové zóny.
Z56

ZS – plocha zeleně – soukromé a vyhrazené

Zdice

-

OP silnice II. třídy, nadzemní vedení VN22 kV + OP, nadzemní vedení VVN 110 kV + OP, komunikační vedení
Pod plochou Z56, v souběhu se silnicí II/236 (ulice Žižkova), jsou umístěna liniová vedení technické infrastruktury
(nadzemní vedení VN 22 kV, komunikační kabelové vedení O2 a přeložka VTL plynovodu). Zejména z důvodu rozsahu
bezpečnostního pásma přeložky VTL plynovodu v těsném souběhu se silnicí II/236 není do tohoto pásu území možné
umístit objekty rodinných domů ani další trvalé nadzemní stavby s výjimkou např. oplocení či povrchových hřišť apod.
Proto je pás území, jehož využitelnost pro zástavbu je vyloučena), vymezen jako pás soukromých zahrad, které mohou
být součástí pozemků rodinných domů, pro něž je vymezena plocha Z23b.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)

Plochy lesní
(k odstavci C20 ÚP)
Podklady pro výrok






















zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn lesních
ÚP respektuje všechny plochy lesního půdního fondu na území města a všechny vymezuje jako stabilizované plochy lesa (NL). Na
území města Zdice převažují plochy lesa v jeho severní části, na území CHKO Křivoklátsko. Plochy lesa se vyskytují také
v bezprostřední vazbě na sídlo Zdice.
Územní plán vymezuje nové plochy lesa zejména ve vazbě na masiv lesů CHKO Křivoklátsko, pro doplnění okrajových mýtin a pro
propojení solitérních ploch lesa do ucelených pásů. Plochy lesa jsou ve velké míře vymezovány jako součást prvků ÚSES.
Vymezení ploch lesa má zásadní ekostabilizační význam, jedná se o nové plochy významných krajinných prvků a také významná
protierozní opatření.

Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn lesních (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

K1

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Černín u Zdic

ÚPm - částečně

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

NL – plocha lesní

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, investice do půdy, migračně významné území, nadzemní vedení VN 22
kV + OP, poddolované území, sesuvné území, OP lesa
Návrh zalesnění reflektuje skutečný stav pozemku. Jde o poměrně svažitý, ladem ležící pozemek, který je vhodnější
z důvodu ochrany půdy a ochrany krajiny přiřadit k sousedním lesním pozemkům.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

K6

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

NL – plocha lesní

Černín u Zdic

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, LBK, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 6) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K17

NL – plocha lesní

Zdice

OP lesa
Plocha je navržena k zalesnění v návaznosti na stabilizované plochy lesa v blízkosti nově navržené lokality pro bydlení
Na Samohelce v severozápadní části města Zdice. Navržená plocha lesa vymezí jednoznačně hranice růstu zástavby
obytného souboru Na Samohelce směrem na západ a bude zároveň plnit úlohu odclonění obytného území od a vlivů
z provozu Průmyslové zóny Západ a z provozu na dálnici D5.
K19

NL.x – plocha lesní se specifickým využitím

Černín u Zdic

Dokumentace pro stavební povolení
Revitalizace vrchu Knihov

OP lesa
Plocha nevyužitého, ladem ležícího pozemku, je v souladu s Dokumentací pro stavební povolení Revitalizace vrchu
Knihov navržena k rozšíření veřejného lesoparku Knihov sloužícího pro každodenní rekreaci obyvatel města Zdice.
K20

NL.x – plocha lesní se specifickým využitím

Černín u Zdic

ÚPm, územní rozhodnutí,
Dokumentace pro stavební povolení
Revitalizace vrchu Knihov

území s archeologickými nálezy, OP lesa
Plocha je vymezena na základě již vydaného územního rozhodnutí Revitalizace vrchu Knihov (č.j. STAV/1865/2012/F,
5.9.2012).
Plocha mýtiny ve vrcholové partii vrchu Knihov je v souladu s Dokumentací pro stavební povolení Revitalizace vrchu
Knihov navržena k zalesnění pro účely rozšíření veřejného lesoparku Knihov sloužícího pro každodenní rekreaci
obyvatel města Zdice.
K21

NL – plocha lesní

Knížkovice

biosférická rezervace UNESCO, II. zóna CHKO, LBC, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 1) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K22a

NL – plocha lesní

Zdice

ÚPm - částečně

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území, OP
lesa
Plochy K22a, K22b a K22c navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém
svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní ochrany je
důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
K22b

NL – plocha lesní

Zdice

ÚPm - částečně

poddolované území, sesuvné území, migračně významné území, III. zóna CHKO, LBK, OP lesa, biosférická rezervace
UNESCO
Plochy K22a, K22b a K22c navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém
svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní ochrany je
důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
Plocha K22b je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 6) a pro
jeho úplné zfunkčnění.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

K22c

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Zdice

ÚPm - částečně

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

NL – plocha lesní

poddolované území, sesuvné území, migračně významné území, III. zóna CHKO, OP lesa, biosférická rezervace
UNESCO
Plochy K22a, K22b a K22c navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém
svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní ochrany je
důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
K23a

NL – plocha lesní

Zdice

ÚPm - částečně

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území, OP
lesa
Plochy K23a a K23b navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém svahu,
kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní ochrany je
důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
K23b

NL – plocha lesní

Zdice

ÚPm

poddolované území, sesuvné území, migračně významné území, III. zóna CHKO, LBK, OP lesa, biosférická rezervace
UNESCO
Plochy K23a a K23b navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém svahu,
kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní ochrany je
důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
Plocha K23b je dále vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 6) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K25

NL – plocha lesní

Knížkovice

biosférická rezervace UNESCO, III. a IV. zóna CHKO, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plocha je vymezena dle skutečného stavu pozemku, plocha je zarostlá stromy a keři ve pokročilém stádiu přirozené
sukcese. Jedná se o svah rokle, který by neměl být zemědělsky využíván.
K26

NL – plocha lesní

Knížkovice

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, poddolované území, sesuvné území, OP lesa
Plocha je navržena k ucelení ploch lesa západně, severně a východně od Knížkovic. Plochu tvoří opuštěný sad ve
značném stádiu přirozené sukcese, o který je vhodné pečovat jako o les ochranný nebo zvláštního určení (neprodukční).
K27a

NL – plocha lesní

Knížkovice, Zdice

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, LBC, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plochy K27a, K27b a K27c navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém
svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní ochrany je
důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
Plocha K27a je dále vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 7) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K27b

NL – plocha lesní

Knížkovice, Zdice

poddolované území, sesuvné území, migračně významné území, III. Zóna CHKO, OP lesa, biosférická rezervace
UNESCO
Plochy K27a, K27b a K27c navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém
svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní ochrany je
důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
K27c

NL – plocha lesní
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

poddolované území, sesuvné území, III. zóna CHKO, biosférická rezervace UNESCO
Plochy K27a, K27b a K27c navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém
svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní ochrany je
důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
K28a

NL – plocha lesní

Zdice

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, LBC, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plochy K28a a K28b navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém svahu,
kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní ochrany je
důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
Plocha K28a je dále vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 7) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K28b

NL – plocha lesní

Zdice

migračně významné území, poddolované území, sesuvné území, III. Zóna CHKO, OP lesa, biosférická rezervace
UNESCO
Plochy K28a a K28b navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém svahu,
kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní ochrany je
důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
Zalesněním pozemků zařazených do LBC 7 by vznikla malá a špatně obhospodařovatelná plocha zemědělské půdy.
K29

NL – plocha lesní

Zdice

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, LBC, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 7) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K37

NL – plocha lesní

Zdice

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území, staré
důlní dílo, OP lesa
Zalesnění plochy je navrženo s cílem odclonění zemědělského areálu od severu. Smyslem tohoto opatření je zejména
ochrana krajinného rázu ve vztahu k CHKO Křivoklátsko.
K38

NL.x – plocha lesní se specifickým využitím

Zdice

Urbanistická studie Zdice – Sever
(plocha P6)

OP lesa
Plocha je určena k rozšíření lesoparku Farčina. Pozemky nejsou zemědělsky využívané, jsou zarostlé náletovou zelení a
je tedy možné je přetvořit do podoby lesoparku.
K48

NL – plocha lesní

Zdice

distribuční trafostanice, komunikační vedení, OP elektrorozvodů, podzemní vedení VN 22kV, OP silnice III. třídy, OP
lesa
Plocha je navržena pro rekultivaci stávající plochy brownfields zalesněním.
K50

NL – plocha lesní

Černín u Zdic

RBK
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (regionálního biokoridoru RBK 1161) a
pro jeho úplné zfunkčnění.

224

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)

Plochy přírodní
(k odstavci C21 ÚP)
Podklady pro výrok





















zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn přírodních
Nové plochy přírodní jsou v ÚP Zdice vymezeny ve většině případů pro zajištění funkčnosti ÚSES, tam, kde není vhodné pro
zajištění funkčnosti ÚSES například zalesnění. Některé nové plochy přírodní jsou vymezeny pro doplnění a ucelí pásů přírodní
zeleně v zemědělsky využívané části krajiny (remízy, meze) nebo z důvodu protipovodňové ochrany (např. průleh mezi
obhospodařovanými pozemky a obytnou zástavbou).

Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn přírodních (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

K2

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Černín u Zdic

ÚPm

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

NP – plocha přírodní

biosférická rezervace UNESCO, II. zóna CHKO, III. zóna CHKO, LBC, migračně významné území, poddolované území,
sesuvné území, OP silnice II. třídy, OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (vloženého lokálního biocentra LBC 2) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K3

NP – plocha přírodní
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

biosférická rezervace UNESCO, dálkový vodovodní řad, III. zóna CHKO, komunikační vedení, LBC, migračně významné
území, poddolované území, sesuvné území, OP silnice II. třídy, OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (vloženého lokálního biocentra LBC 2) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K4

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

ÚPm

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, migračně významné území, RBK, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (regionálního biokoridoru RBK 1161) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K5

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

ÚPm

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, LBC, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 5) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K7

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

ÚPm

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, LBC, LBK, migračně významné území, poddolované území, sesuvné
území, vodovodní řad, OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebných částí ÚSES (lokálního biocentra LBC 5 a lokálního
biokoridoru LBK 6) a pro jejich úplné zfunkčnění.
K8

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, migračně významné území, RBK, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (regionálního biokoridoru RBK 1161) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K9

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, migračně významné území, RBK, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (regionálního biokoridoru RBK 1161) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K10

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

III. zóna CHKO, IV. Zóna CHKO, migračně významné území, RBK, poddolované území, sesuvné území, OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (regionálního biokoridoru RBK 1161) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K11

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, RBK, poddolovaná území, OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (regionálního biokoridoru RBK 1161) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K12

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

ÚPm

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, RBK, LBC, nadzemní vedení VN 22kV + OP, poddolované území,
sesuvné území, OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebných částí ÚSES (regionálního biokoridoru RBK 1161 a
vloženého lokálního biocentra LBC 12) a pro jejich úplné zfunkčnění.
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

K13

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, LBC, poddolované území, sesuvné území
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (vloženého lokálního biocentra LBC 12) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K14

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, RBK, poddolované území, sesuvné území,
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (regionálního biokoridoru RBK 1161) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K15

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

Plocha je vymezena v souladu se skutečným stavem pozemku, který leží ladem, a na kterém je proto již rozvinuta
přirozená sukcese s rozvinutou náletovou přírodní zelení.
K16

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

LBC, OP elektrorozvodů, podzemní vedení VN 22kV
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 21) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K18

NP – plocha přírodní

Černín u Zdic

investice do půdy, bezpečnostní pásmo plynovodu, liniové prvky katodové ochrany plynovodů, plynovod VTL
Plocha je vymezena k doplnění stávajícího zeleného pásu, který izoluje pohledově a hygienicky výrobní areál. Zelený
pás eliminuje narušení krajinného rázu výrobním areálem zejména při pohledech od Černína.
K24

NP – plocha přírodní

Knížkovice

biosférická rezervace UNESCO, II. a III. zóna CHKO, LBK, migračně významné území, radioreléový spoj, poddolované
území, sesuvné území, OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 8) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K30

NP – plocha přírodní

Knížkovice

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, poddolované území, sesuvné území
Drobné plochy přírodní K30 a K31 jsou navrženy z důvodu ucelení existujícího pruhu zeleně pod svahem u Knížkovic,
který tvoří významnou krajinnou strukturu a dotvářející krajinný ráz území ve vztahu k CHKO Křivoklátsko.
K31

NP – plocha přírodní

Knížkovice

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, poddolované území, sesuvné území
Drobné plochy přírodní K30 a K31 jsou navrženy z důvodu ucelení existujícího pruhu zeleně pod svahem u Knížkovic,
který tvoří významnou krajinnou strukturu a dotvářející krajinný ráz území ve vztahu k CHKO Křivoklátsko.
K32

NP – plocha přírodní

Zdice

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, LBK, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 6) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K33

NP – plocha přírodní
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, LBK, migračně významné území, poddolované území, sesuvné území,
OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 6) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K34

NP – plocha přírodní

Zdice

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, komunikační vedení, LBK, poddolované území, sesuvné území, OP
silnice III. třídy, vodovodní řad
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 6) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K35

NP – plocha přírodní

Zdice

biosférická rezervace UNESCO, III. zóna CHKO, komunikační vedení, LBK, poddolované území, sesuvné území, OP
silnice III. třídy, vodovodní řad
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 6) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K36

NP – plocha přírodní

Zdice

bezpečnostní pásmo plynovodu, dálkový vodovodní řad, distribuční trafostanice, komunikační vedení, LBK, nadzemní
vedení 22kV + OP, nadzemní vedení 110kV + OP, OP elektrorozvodů, VTL plynovod, podzemní vedení 22kV,
poddolované území, sesuvné území, vodovodní řad, OP lesa, OP silnice III. třídy
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 6) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K39

NP – plocha přírodní

Zdice

ÚPm

aktivní zóna záplavového území, záplavové území Q100, I. nebo II. třída ochrany ZPF, investice do půdy, LBC,
nadzemní vedení 22kV + OP, nadzemní vedení 110kV + OP, OP elektrorozvodů
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBC 24) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K40

NP – plocha přírodní

Zdice

ÚPm

aktivní zóna záplavového území, I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP dálnice, LBC, LBK, území zvláštní povodně pod
vodním dílem, záplavové území Q100
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebných částí ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 17 a
lokálního biocentra LCK 19) a pro jejich úplné zfunkčnění.
K41

NP – plocha přírodní

Zdice

ÚPm

aktivní zóna záplavového území, I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP dálnice, LBC, LBK, území zvláštní povodně pod
vodním dílem, záplavové území Q100
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebných částí ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 17 a
lokálního biocentra LCK 19) a pro jejich úplné zfunkčnění.
K42

NP – plocha přírodní

Zdice

aktivní zóna záplavového území, I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP dálnice, LBC, území zvláštní povodně pod vodním
dílem, OP lesa, záplavové území Q100
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 16) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K43

228

NP – plocha přírodní

Zdice

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

aktivní zóna záplavového území, I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP dálnice, LBC, území zvláštní povodně pod vodním
dílem, záplavové území Q100
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 16) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K44

NP – plocha přírodní

Zdice

aktivní zóna záplavového území, I. nebo II. třída ochrany ZPF, LBC, území zvláštní povodně pod vodním dílem,
záplavové území Q100
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 14) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K45

NP – plocha přírodní

Zdice

ÚPm

I. nebo II. třída ochrany ZPF, LBC, nadzemní vedeni VN 22kV + OP, OP dráhy, OP elektrorozvodů, území zvláštní
povodně pod vodním dílem, záplavové území Q100
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 14) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K46

NP – plocha přírodní

Zdice

ÚPm

I. nebo II. třída ochrany třída ochrany ZPF, LBC, nadzemní vedení VN 22kV + OP, OP dráhy, OP elektrorozvodů, území
zvláštní povodně pod vodním dílem, záplavové území Q100
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biocentra LBC 14) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
K47

NP – plocha přírodní

Zdice

RBC, OP lesa
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (regionálního biokoridoru RBK 1418) a
pro jeho úplné zfunkčnění.
K49

NP – plocha přírodní

Zdice

Plocha představuje prostor pro vytvoření přírodní ochranného průlehu určeného k ochraně obytné zástavby v oblasti Za
Litavou. Smyslem je ochrana před splachy z polí při přívalových deštích.
K51

NP – plocha přírodní

Zdice

bezpečnostní pásmo plynovodu, LBK, nadzemní vedení 22kV + OP, nadzemní vedení 110kV + OP, OP elektrorozvodů,
VTL plynovod, OP silnice II. třídy
Plocha je vymezena pro zajištění patřičných parametrů skladebné části ÚSES (lokálního biokoridoru LBK 21) a pro jeho
úplné zfunkčnění.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)

(k odstavci C22 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2012)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Všechny v územním plánu vymezené plochy změn jsou graficky zobrazené ve výkresech I.1 Výkres základního členění území a I.2a
Hlavní výkres – Způsob využití území.

F.5.2.3 Vymezení koridorů pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury
(k odstavci C23 ÚP)
Podklady pro výrok













zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 11/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (CityPlan spol. s r.o., schváleno MD ĆR 15.9.2010)
Celostátní sčítání dopravy 2010 (ŘSD ČR, 2010)
Zdice – Severozápadní obchvat – přeložka silnice II/605, vyhledávací studie (Lucida s.r.o., 09/2010)
Strategické hlukové mapy ČR 2006 (Ekola group, spol. s r.o., 06/2007)
Protipovodňová ochrana Zdic – Červený potok, Dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení (Hydroprojekt
CZ, červen 2006)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Koridory pro umístění vedení dopravní resp. technické infrastruktury jsou vymezeny v souladu s § 2 odst. 1, písm. i) a v souladu s §
43 stavebního zákona.
Jako koridory jsou vymezeny všechny ty záměry na umístění vedení liniových staveb dopravní nebo technické infrastruktury
v návrhovém období územního plánu, pro něž v současné době není k dispozici projektová nebo jiná dokumentace v takovém stupni
rozpracovanosti a v takové podrobnosti zpracování, aby umožnila vymezit pro příslušnou stavbu dopravní nebo technické
infrastruktury přímo plochu s rozdílným způsobem využití.
Přesné umístění liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury v rámci koridoru musí být dále prověřeno podrobnější
projektovou dokumentací.
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

X1

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Zdice, Černín u Zdic

ÚPm

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

TI.k - koridor technické infrastruktury

aktivní zóna záplavového území, záplavové území Q100, bezpečnostní pásmo plynovodu, biosférická rezervace
UNESCO, I. nebo II. třída ochrany ZPF, dálkový vodovodní řad, OP dálnice, distribuční trafostanice, III. zóna CHKO,
investice do půdy, komunikační vedení, LBC, LBK, les zvláštního určení, OP lesa, liniové prvky katodové ochrany
plynovodů, nadzemní vedení 22kV+ OP, nadzemní vedení 110 kV + OP, natura 2000 – evropsky významná lokalita, OP
dráhy, STL plynovod, VTL plynovod, poddolovaná území, podzemní vedení VN 22kV, regulační stanice plynovodu,
rozvodna, OP silnice II. třídy, OP silnice III. třídy, kanalizace, území s archeologickými nálezy I. kategorie, území zvláštní
povodně pod vodním dílem, vodovodní řad
Koridor je ve shodném rozsahu pro shodný způsob využití vymezen v rámci platného ÚP města Zdice.
Koridor X1 je vymezen pro zajištění prostorové koordinace liniových vedení technického vybavení území města I. a II.
kategorie (zejména vodovodní přivaděč Želivka, vysokotlaký plynovod, vedení VVN 110 kV, a vedení VN 22 kV) do
sdruženého koridoru mimo zastavěné území hlavních sídle Zdice, Knížkovice a Černín, a zároveň pro možné umístění
vedení přeložek liniových vedení technické infrastruktury v rámci tohoto koordinovaného sdruženého koridoru.
Cílem vymezení koridoru je minimalizace další nežádoucí vizuální i provozní fragmentace území města, sídelní struktury
a krajiny. Koridor technické infrastruktury je navržen tak, aby umožnil průchodnost systémů technické infrastruktury
regionální a lokální povahy, dosud chaoticky vedených severní části města územím ve vzájemném koordinovaném
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

souběhu. Souběh sítí technické infrastruktury umožní efektivnější využití území, cílem je také minimalizace záborů
půdního fondu.
X2

TIp.k - koridor technické infrastruktury –
protipovodňová opatření

Zdice

Dokumentace pro územní rozhodnutí a
pro stavební povolení Protipovodňová
ochrana Zdic – Červený potok

aktivní zóna záplavového území, záplavové území Q100, I. nebo II. třída ochrany ZPF, OP dálnice, komunikační vedení,
LBC, LBK, nadzemní vedení 22kV+ OP, kanalizace, území zvláštní povodně pod vodním dílem, vodovodní řad, OP lesa
Koridor je vymezen pro umístění staveb protipovodňových opatření na Červeném potoce dle Dokumentace pro územní
rozhodnutí a pro stavební povolení Protipovodňová ochrana Zdic – Červený potok, vypracované podle požadavku
správce vodního toku - Povodí Vltavy s.p. Důvodem pro vymezení koridoru je vytvořit podmínky pro snížení rizika a
negativních důsledků záplav s intenzitou stoleté vody (Q100) na Červeném potoce ve Zdicích, ochránit nemovitosti
situované v záplavovém území Q100 a umožnit také plošný rozvoj města do dosud nezastavěných území mezi
historickým jádrem města a Červeným potokem (plochy P12 a P16).
X3

DS.k - koridor dopravní infrastruktury - silniční

Černín u Zdic

bezpečnostní pásmo plynovodu, dálkový vodovodní řad, investice do půdy, komunikační vedení, liniové prvky katodové
ochrany plynovodů, el. vedení 22 kV + OP, plynovod STL, plynovod VTL, OP silnice II. třídy, území s archeologickými
nálezy
Koridor je vymezen na podnět města Zdice z důvodu vytvoření podmínek pro možné zkapacitnění a přeložky místní
komunikace mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín přes Průmyslovou zónu Východ
a pro úpravu tvarového a technického řešení křižovatky se silnicí II/236 Zdice – Černín. Cílem je zlepšení podmínek
dopravní obslužnosti severní a severovýchodní části jádrového města Zdice pro automobilovou dopravu ve směru od
východu, od Berouna a Králova Dvora. V současné době je s ohledem na nevyhovující šířkové a směrové parametry
místní komunikace vedoucí přes Průmyslovou zónu Východ propojující silnici II/236 s peáží silnic II/605 a II/118 veškerá
automobilová z obytného území v severní a severovýchodní části jádrového území města Zdice vedena ulicí Žižkova a
Husova přes historické jádro Zdice. Optimalizace technických parametrů, zejména šířkového uspořádání, směrového
vedení a napojení místní komunikace přes Průmyslovou zónu Východ na silnici II/236 by umožnila vedení automobilové
dopravy z obytného území v severní a severovýchodní části jádrového území města Zdice mimo historické jádro města
Zdice, a sice přes ze Zdic po silnici II/236 na sever a poté po optimalizované komunikaci přes Průmyslovou zónu Východ
na silnici II/605 resp. II/118 na Králův Dvůr.
Legenda zdrojů:
ÚPm – Územní plán města Zdice (schválen 24.6.2003)
Změna 1 ÚPm – Změna č. 1 Územního plánu města Zdice (schválena 28.8.2006)
Změna 2 ÚPm – Změna č. 2 Územního plánu města Zdice (schválena 16.10.2006)

(k odstavci C24 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Všechny v územním plánu vymezené koridory změn jsou graficky zobrazené ve výkresech I.1 Výkres základního členění území a
I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území.
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G.5.3. Prostorové uspořádání území
G.5.3.1. Zásady prostorového uspořádání území
(k odstavci C25 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s platnou legislativou je jedním z úkolů územního plánu stanovit podmínky prostorového uspořádání území (viz § 19 odst.
1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, „stanovovat urbanistické, architektonické a estetické
požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb“.
V souladu s Přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, je obsahem územního plánu i „stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“.
Hlavními důvody pro stanovení zásad prostorového uspořádání území jsou:

 ochrana struktury a charakteru stávající zástavby na území města Zdice
 ochrana stávající urbanistické struktury jednotlivých sídel na území města
 ochrana hodnotné urbanistické struktury historického jádra města Zdice
 ochrana hodnotné urbanistické struktury historických jader sídel Černín a Knížkovice
 ochrana identifikovaných kulturních a přírodních hodnot území města Zdice
 ochrana významných kompozičních vztahů v území (průhledy a pohledy na kulturně historické a stavební dominanty,
panoramata, silueta jádrového sídla Zdice ad.)

 ochrana krajinného rázu – zachování stávajících vzájemných prostorových vztahů zástavby a krajiny, stanovení požadavků
na rozvoj zástavby ve vztahu k volné krajině s důrazem na formování okrajů sídel a plynulý přechod sídel do volné krajiny.

ÚP Zdice využívá v souladu s platnou legislativou pro stanovení podmínek prostorového uspořádání území následující 2 základní
nástroje:
1.

zóny určující maximální výšku zástavby

 jsou nástrojem výškového uspořádání zástavby, nástrojem utváření obrazu a panoramatu sídel v krajině, nástrojem

ochrany krajinného rázu a omezení výškových staveb v nevhodných lokalitách a na okrajích sídel v přechodu do volné
krajiny;

 vycházejí převážně ze stávajícího výškového uspořádání území pro účely jeho stabilizace a ochrany, vyjadřují cílovou
(stávající i navrhovanou) maximální výšku zástavby;

2.

zóny určující typ struktury zástavby

 jsou nástrojem stanovení charakteru a struktury zástavby, nástrojem utváření venkovského charakteru sídel, nástrojem
posílení kompaktnosti urbanistických celků a regulace hustoty zástavby ve volné krajině nebo v přímé vazbě na ní;

 vycházejí převážně ze stávajícího charakteru a struktur zástavby v území pro účely její stabilizace a ochrany, vyjadřují
cílové (stávající i navrhované) uspořádání území dle typů struktur zástavby.

(k odstavci C26 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
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 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Zóny definující cílové prostorové uspořádání území jsou vymezeny v rozsahu zastavěného území a ploch zastavitelných z důvodu
nutnosti regulovat a usměrnit strukturu, charakter a výšku zástavby, pro jejíž umisťování jsou zastavěné území a zastavitelné plochy
určeny.
Umisťování zástavby mimo zastavěné území a zastavitelné plochy není z hlediska prostorového uspořádání územním plánem nijak
podrobněji regulováno, protože se řídí § 18 odst. 5 stavebního zákona resp. příslušnými podmínkami pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití v nezastavěném území.
Podmínky prostorového uspořádání jsou tedy stanoveny pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití BH, BI, RZ, OV, OM, OS,
OH, SC, SM, SV, SR, TI, VL, VD, VZ, VE, ZS, ZO, ZP. S ohledem na podrobnost zpracování ÚP jsou ve vymezených zónách
zahrnuty plochy nebo části ploch veřejných prostranství (PV, ZV), dopravní infrastruktury (DS, DZ), vodní (W) či přírodní (NP), které
jsou obklopeny výše uvedenými plochami s rozdílným způsobem využití určenými primárně pro zástavbu, přestože tyto plochy
v souladu s podmínkami pro využití ploch nejsou určené k plošnému zastavění nadzemními objekty. Pro tyto plochy je stanovena
výjimka z prostorového uspořádání úplným vyloučení z podmínek maximální výšky zástavby, případně definováním přípustného
umístění zástavby:

 z hlediska maximální výšky zástavby
 liniové stavby dopravní infrastruktury v plochách DS a DZ jsou vyloučeny z podmínek prostorového uspořádání
(maximální výška zástavby se na tyto stavby v plochách dopravní infrastruktury nevztahuje, případně v plochách vůbec
není stanovena)

 plochy PV a ZV zahrnuté v zónách dle maximální výšky zástavby mají paušálně stanovenou maximální výšku zástavby
 z hlediska typu struktury zástavby
 u každého typu struktury zástavby je stanoveno přípustné porušení struktury zástavby, tedy možnost ve výjimečných

případech umisťovat zástavbu i jiným způsobem, než je stanoveno v podmínkách uspořádání struktury zástavby daného
typu.

(k odstavci C27 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem pro vymezení jednotlivých typů struktury zástavby je potřeba odlišit na území města Zdice urbanisticky různé a různorodé
cílové struktury, charaktery a formy zástavby zohledňující individuální podmínky uspořádání území vyplývající vždy z

 konkrétní lokalizace jednotlivých přírodních a kulturních hodnot v území města
 konkrétního umístění zástavby v rámci urbanistické struktury města (v jádru města resp. sídla, na okraji města resp. sídla,
v izolované poloze apod.)

 konkrétní polohy kulturně historických a stavebních dominant v území a nutnosti zachování jejich dominantního působení
v širších vizuálních a kompozičních vztazích a vazbách

 existence stávající zeleně na území obce a nutnosti její ochrany před nežádoucí intenzivní urbanizací
 vztahu zástavby k okolní volné krajině
 konkrétního navrhovaného způsobu využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
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Dalším důvodem k vymezení jednotlivých typů struktury zástavby je vytvoření podmínek pro optimální naplnění navrhované
urbanistické koncepce a pro optimální využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití pro jednotlivé způsoby využití.
Podrobná metodika stanovení jednotlivých typů struktury zástavby je uvedena v textové části odůvodnění kapitoly F územního plánu
v rámci tohoto komplexního zdůvodnění přijatého řešení.
(k odstavci C28 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podrobné podmínky uspořádání zástavby v jednotlivých vymezených typech struktury zástavby jsou ekvivalentem podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití, proto jsou v rámci struktury textové části ÚP stanoveny v kapitole F územního plánu.
(k odstavci C29 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
 Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
 Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
 Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
 Oznámení záměru Centrální sklad LCL Zdice, Středočeský kraj, dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 (K+K průzkum, s.r.o.,
11/2003)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
 Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
 Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
 Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
 Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)
 Mapa stabilního katastru 1826-46
 Mapa Müllerova mapování 1720
 Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52´
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

ad a)
Jádro obce či města je obvykle charakteristické vysokou intenzitou zastavění a zpravidla i větší výškou zástavby v porovnání se
zástavbou na okraji. Jádro obce či města je zpravidla nejintenzivněji využito. Od jádra obce k jejímu okraji se intenzita zastavění,
výška zástavby a intenzita využití území zpravidla postupně snižují.
Vysoká intenzita zástavby a využití jádra obce či města je dána zpravidla jeho historickým vývojem, kdy se osídlení přirozeně
nejintenzivněji rozvíjelo v jeho středu a méně intenzivně po jeho okraji. Ve středu osídlení je vždy logicky nejvyšší koncentrace aktivit
a činností, v historii zde také bydlelo vždy nejvíce obyvatel města (v případě měst, která byla obehnána hradbami, byla vysoká
koncentrace zástavby, obyvatel a činností v historických jádrech měst dána jednoznačně limitovanými a nepřekročitelnými hranicemi
možného plošného rozvoje) a proto je zde také nejvyšší koncentrace zástavby, zejména pro obsluhu území celého města (občanské
vybavení). Proto je logicky vyvíjen vždy nejvyšší tlak na využití území jádra obce či města, kde je zajištěna optimální dostupnost
zařízení občanského vybavení a dalších aktivit každodenní potřeby. Tlak na vysokou intenzitu využití jádra obce či města souvisí
také s cenou pozemků, které bývají v jádru nejvyšší a proto je logicky snahou jejich majitelů jejich plochu co nejintenzivněji využít.
Jádro obce lze tedy chápat jako tradiční těžiště její sídelní struktury s nejvyšší intenzitou zastavění a s nejvyšší intenzitou a
koncentrací aktivit.
V případě města Zdice se jako přirozené těžiště celé sídelní struktury města a jako jeho přirozené jádro vyvinulo území bývalého
historického města kolem Palackého náměstí a kostela Narození Panny Marie. Jádro města Zdice má dochovanou historickou
zástavbu vykazující vysokou intenzitu zastavění a převažující kompaktní formu zástavby. Také výška zástavby jádra Zdic je vyšší
než většina zástavby po obvodu tohoto sídla. Právě převažující kompaktní struktura zástavby jednoznačně formující veřejná
prostranství historických ulic a náměstí je jednou z významných urbanistických hodnot území města Zdice, identifikovanou v ÚP jako
kulturní hodnota území města. Tuto hodnotu je nutné chránit a dále rozvíjet a doplňovat.

ad b)
Podmínky prostorového uspořádání území jsou nástrojem pro ochranu stávajících a utváření nových kompozičních vztahů v území.
V rámci území města Zdice je nezbytné důsledně chránit stávající, historicky rozvinuté, nositele hlavních kompozičních vztahů,
kterými je ze stavebních kompozičních dominant jednoznačně hmotová a výšková dominanta kostela Narození Panny Marie a
s kostelem sousedící budovou historické radnice (dnes budova městského úřadu) s objemově výraznou mansardovou střechou a
dále krajinné dominanty zalesněné homole vrchu Knihov na jihovýchodním okraji sídla Zdice a výrazná zalesněný vrch s kaplí
uprostřed sídla Černín. Významné pohledové kompoziční vazby v území historického jádra města zprostředkovávají čtyři radiální
ulice orientované na věž kostela Narození Panny Marie: ulice Komenského od západu, ulice Husova od východu, ulice Vorlova od
severu a ulice Čs. armády od jihu.

ad c)
Obě původně samostatné historické obce Černín a Knížkovice se v minulosti vyvinuly jako obce venkovského charakteru, tedy
s převažující venkovskou formou zástavby zemědělských statků a usedlostí, zpravidla s formou zastavění uzavřených dvorců a s
mohutnými sedlovými nebo polovalbovými střechami. Charakter venkovských obcí si Černín i Knížkovice i přes časově mladší
zástavbu z 2. poloviny 20. století i ze současnosti zachovaly dodnes. Tento převládající charakter sídel Černín a Knížkovice je
s cílem zachování jejich identity a genia loci žádoucí zachovat.

G.5.3.2 Vymezení zón prostorového uspořádání
Zóny určující maximální výšku zástavby
(k odstavci C30 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
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Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Územní studie Architektonická studie Rekonstrukce areálu Oldřichov (ing.arch. Lukáš Procházka, 05/2012)
Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné odůvodnění zón určujících maximální výšku zástavby
Zóny určující maximální výšku zástavby jsou vymezeny s ohledem na stávající převládající výšky zástavby, které územní plán plně
respektuje. Vymezení zón určujících maximální výšku zástavby vychází ze základní premisy, že zástavba v jádru sídel by měla být
vyšší než na jejich okraji, resp., že zástavba na okraji sídel musí svou výškou přispět k optimální integraci sídel do rámce okolní
volné krajiny a že tak musí být vytvořen plynulý přechod zástavby do krajinného rámce.
Vymezení zón určujících maximální výšku zástavby vytváří podmínky pro důslednou ochranu dominantní pozice a dominantního
působení kostela Narození Panny Marie a budovy historické radnice nejen ve struktuře zástavby samotných Zdic, ale v širším
kontextu, zejména v dálkových pohledech na město. Cílem je zachovat stávající siluetu obce s dominantou kostela a radnice
uprostřed koncentricky uspořádané zástavby, výrazně hustší v samotném jádru a postupně se rozvolňující směrem k okraji sídla
Zdice.
Cílem je dále zvýraznit výškově jádra Černína a Knížkovic a zástavbu směrem k okraji těchto dvou sídel postupně rozvolnit a vytvořit
přirozený přechod zástavby do krajiny, zejména pak do krajiny CHKO Křivoklátsko.
Výškově je důsledně regulována také zástavba všech dalších oddělených sídel v krajině.

Podrobné odůvodnění zón určujících maximální výšku zástavby (jednotlivě)
ozn.
zóny

maximální
výška
zástavby /
podlažnost

V01

9/1+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby na severním okraji Černína; postupné snižování výšky
zástavby na okraji sídla s cílem vytvoření plynulého přechodu zástavby do navazující volné krajiny; omezení
výšky zástavby v rámci CHKO a v bezprostřední vazbě na území CHKO, v pohledově exponované poloze ve
volné krajině na přechodu lesních masivů CHKO Křivoklátsko do zemědělské krajiny širokého údolí
Stroupínského a Červeného potoka a Litavky

V02

9/1+P

postupné snižování výšky zástavby na okraji sídla s cílem vytvoření plynulého přechodu zástavby do
navazující volné krajiny; omezení výšky zástavby v rámci CHKO a v bezprostřední vazbě na území CHKO,
v pohledově exponované poloze ve volné krajině na přechodu lesních masivů CHKO Křivoklátsko do
zemědělské krajiny širokého údolí Stroupínského a Červeného potoka a Litavky
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ozn.
zóny

maximální
výška
zástavby /
podlažnost

V03

9/2+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby východní části Černína; postupné snižování výšky
zástavby od jádra sídla Černín k jeho okraji; omezení výšky zástavby v rámci CHKO a v bezprostřední vazbě
na území CHKO, v pohledově exponované poloze ve volné krajině na přechodu lesních masivů CHKO
Křivoklátsko do zemědělské krajiny širokého údolí Stroupínského a Červeného potoka a Litavky

V04

6/1

omezení výšky zástavby ve veřejném prostranství obklopujícím kapli na návrší v jádru Černína

V05

12/2+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby historického jádra odděleného sídla Černín, převyšující
zástavbu v okrajových partiích sídla; kolem historické návsi v Černíně je řada statků a zemědělských
usedlostí o výšce 2 nadzemní podlaží s podkrovím; větší výška zástavby historického jádra sídla zvýrazňuje
polohu přirozeného těžiště sídla

V06

9/2+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby na západním okraji Černína; postupné snižování výšky
zástavby od jádra sídla Černín k jeho okraji; omezení výšky zástavby v rámci CHKO a v bezprostřední vazbě
na území CHKO, v pohledově exponované poloze ve volné krajině na přechodu lesních masivů CHKO
Křivoklátsko do zemědělské krajiny širokého údolí Stroupínského a Červeného potoka a Litavky

V07

9/2+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby na jižním okraji Černína; postupné snižování výšky
zástavby od jádra sídla Černín k jeho okraji; omezení výšky zástavby v rámci CHKO a v bezprostřední vazbě
na území CHKO, v pohledově exponované poloze ve volné krajině na přechodu lesních masivů CHKO
Křivoklátsko do zemědělské krajiny širokého údolí Stroupínského a Červeného potoka a Litavky

V08

6/1

omezení výšky zástavby objektu zařízení technické infrastruktury v izolované poloze v krajině

V09

3/1

omezení výšky zástavby fotovoltaické výrobny elektřiny v izolované poloze v krajině

V10

12

respektování a stabilizace stávající výšky zástavby Průmyslové zóny Východ; umožnění dalšího rozvoje
zástavby pro výrobu a skladování v průmyslové zóně o shodné výšce a shodném objemu

V11

9/1+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby tradičních venkovských stavení s jedním nadzemním
podlažím a půdou případně obytným podkrovím pod sedlovou nebo polovalbovou střechou; přísné omezení
výšky zástavby v rámci CHKO a v bezprostřední vazbě na území CHKO, v pohledově exponované poloze ve
volné krajině na přechodu lesních masivů CHKO Křivoklátsko do zemědělské krajiny širokého údolí
Stroupínského a Červeného potoka a Litavky

V12

12/2+P

ochrana kulturní hodnoty v území – urbanisticky cenného území historického jádra části města Knížkovice;
respektování a zachování stávající výšky zástavby historického jádra odděleného sídla Knížkovice,
převyšující zástavbu v okrajových partiích sídla; kolem historické návsi v Knížkovicích je řada statků a
zemědělských usedlostí o výšce 2 nadzemní podlaží s podkrovím; větší výška zástavby historického jádra
sídla zvýrazňuje polohu přirozeného těžiště sídla

V13

9/2+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby na jižním okraji Knížkovic; postupné snižování výšky
zástavby od jádra sídla Knížkovice k jeho okraji; omezení výšky zástavby v rámci CHKO a v bezprostřední
vazbě na území CHKO, v pohledově exponované poloze ve volné krajině na přechodu lesních masivů CHKO
Křivoklátsko do zemědělské krajiny širokého údolí Stroupínského a Červeného potoka a Litavky

V14

6/1

omezení výšky zástavby v pásu zeleně soukromé a vyhrazené (soukromých zahrad) mezi obytným územím
Knížkovic a nově navrhovanou Průmyslovou zónou Západ, mimo urbanizované území; cílem je vytvořit
prostorovou cézuru mezi sídlem Knížkovice a nově navrhovanou Průmyslovou zónou Západ

V15

12

omezení výšky zástavby Průmyslové zóny Západ v relativně exponované poloze v mírném svahu nad údolím
Stroupínského potoka, při umožnění ještě optimálního využití území pro zástavbu pro výrobu a skladování

V16

3/1

omezení výšky zástavby fotovoltaické výrobny elektřiny v izolované poloze v krajině

V17

12

omezení výšky zástavby Průmyslové zóny Západ v relativně exponované poloze v mírném svahu nad údolím
Stroupínského potoka, při umožnění ještě optimálního využití území pro zástavbu pro výrobu a skladování

V18

6/1

omezení výšky zástavby objektu zařízení technické infrastruktury v izolované poloze v krajině

V19

9/1+P

omezení výšky zástavby v odděleném sídle v exponované poloze v krajině mezi sídlem Zdice a Knížkovice;
přísné omezení výšky zástavby v rámci III. zóny CHKO a v bezprostřední vazbě na území CHKO

důvod vymezení zóny a její maximální výšky zástavby
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ozn.
zóny

maximální
výška
zástavby /
podlažnost

V20

9/2+P

omezení výšky zástavby zemědělského areálu v odděleném sídle v exponované poloze v krajině mezi sídlem
Zdice a Knížkovice

V21

9/1+P

omezení výšky zástavby v odděleném sídle v exponované poloze v krajině mezi sídlem Zdice a Knížkovice

V22

9/2+P

omezení výšky zástavby v odděleném sídle v exponované poloze v krajině severně od jádrového území
města Zdice

V23

6/1

respektování výšky zástavby stávajících zahrádek a pozemků chatiček a chat pro individuální rekreaci;
stanovení nízké hladiny zástavby chatiček a chat, max. 1 NP (s vyloučením využití podkroví), s cílem
eliminace rizika výstavby výškově a objemově neadekvátních objektů v rekreačním území a pro zajištění
příznivého působení zástavby v zahrádkách a zástavby chatiček a chat v odděleném sídle ve volné krajině;
přísné omezení výšky zástavby uvnitř lesních porostů v rámci III. zóny CHKO

V24

6/1

respektování výšky zástavby stávajících zahrádek; stanovení nízké hladiny zástavby chatiček, max. 1 NP (s
vyloučením využití podkroví), s cílem eliminace rizika výstavby výškově a objemově neadekvátních objektů
v zahrádkách a pro zajištění příznivého působení zástavby v zahrádkách umístěných ve volné krajině; přísné
omezení výšky zástavby v rámci III. zóny CHKO a v bezprostřední vazbě na území CHKO

V25

4/1

stabilizace zastavění řadovými (skupinovými) garážemi; přísné omezení výšky zástavby garáží ve
exponované poloze ve volné krajině severně od obytných území města

V26

4/1

stabilizace zastavění řadovými (skupinovými) garážemi; přísné omezení výšky zástavby garáží ve volné
krajině

V27

12/3+P

umožnění dalšího rozvoje obytného souboru bytových domů v ulici Havlíčkova a Velízská dále na sever,
s ohledem na polohu rozvojového území na okraji sídla v bezprostřední vazbě na volnou krajinu je stanovena
o 1 nadzemní podlaží nižší výška zástavby než v jižní části obytného souboru

V28

15/4+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby obytného souboru bytových domů v ulici Havlíčkova a
Velízská a umožnění dokončení obytného souboru dostavbou nových bytových domů o shodné výšce

V29

12

respektování a stabilizace výšky zástavby nového bytového domu v ulici Erbenova

V30

9/1+P

respektování výšky a podlažnosti stávající zástavby podél ulice Poncarova a navázání na tuto výšku zástavby
i v dalších rozvojových plochách severně od ulice Poncarova; omezení výšky zástavby na přechodu sídla
Zdice do navazující, pohledově exponované, volné krajiny severně od Zdic

V31

6/1

omezení výšky zástavby objektu zařízení technické infrastruktury v izolované poloze v krajině

V32

6/1

omezení výšky zástavby objektu zařízení technické infrastruktury v izolované poloze v krajině

V33

6/1

respektování a stabilizace výšky zástavby stávající zahrádkové kolonie; stanovení nízké hladiny zástavby
chatiček, max. 1 NP (s vyloučením využití podkroví), s cílem eliminace rizika výstavby výškově a objemově
neadekvátních objektů v zahrádkách a pro zajištění příznivého působení zástavby v zahrádkové kolonii na
okraji sídla Zdice na jeho přechodu do okolní volné krajiny

V34

12/2+P

respektování a stabilizace výšky stávající zástavby na severovýchodním okraji města Zdice při silnici II/605
na Králův Dvůr

V35

15/3+P

ochrana kulturní hodnoty v území – architektonicky významné stavby areálu školy na Žižkově ulici ve Zdicích;
respektování výšky zástavby funkcionalistického areálu školy na ulici Žižkově; vytvoření podmínek pro možné
využití objektu bývalé školy ve stávajícím objemu zástavby; zabránění zásahu do hmotového řešení
architektonicky významného funkcionalistického areálu budov školy

V36

12/2+P

respektování a stabilizace výšky stávající zástavby tradičních vilových čtvrtí oklopujících ze západu, severu a
východu území historického jádra města Zdice; zástavbu vilových čtvrtí po obvodu historického jádra města
Zdice je nutné vnímat jako hodnotu, která je nositelem charakteru zahradního města obklopujícího kompaktní
a hustě zastavěné historické jádro města; omezení podlažnosti zástavby na maximálně 2 nadzemní podlaží a
podkroví z důvodu umožnění výstavby výhradně objektů charakteru tradičních rodinných domů s cílem
zachování charakteru vilových čtvrtí jako „zahradních měst“
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V37

15/3+P

ochrana kulturní hodnoty v území – architektonicky významné stavby areálu školy na Komenského ulici;
respektování výšky zástavby školy na ulici Komenského dominující ulici Komenského; vytvoření podmínek
pro možné využití objektu bývalé školy ve stávajícím objemu zástavby; zachování kompoziční role budovy
školy na západním okraji historické struktury města Zdice

V38

15/3+P

ochrana kulturní hodnoty v území – urbanisticky cenného území historického jádra města Zdice; respektování
a stabilizace stávající dominantní výšky zástavby historického jádra sídla Zdice převyšující výšku okolních
okrajových částí zástavby sídla Zdice; ochrana hodnoty historického jádra města Zdice spočívající ve
výškové hladině objemově robustnější zástavby zpravidla až o 3 nadzemních podlažích; umožnění
intenzivnějšího využití území historického jádra města jako jádra celé sídelní struktury města Zdice

V39

30

respektování a ochrana dominantní výšky kostela narození Panny Marie jako vůbec nejvýznamnější hmotové
a výškové dominanty a kulturní hodnoty území města Zdice

V40

12

rozšíření charakteru zástavby (výškově i objemově) historického jádra města Zdice na dosud nezastavěné
tzv. „území se zvláštním statutem“ jihovýchodně od historického jádra města; umožnění intenzivnějšího
využití území v bezprostřední vazbě na historické jádro města, v údolí nivě Červeného potoka (s ohledem na
polohu území v údolí nemůže vyšší výška zástavby ohrozit dominantní působení výšky zástavby historického
jádra města)

V41

6/1

respektování a stabilizace výšky zástavby stávající zahrádkové kolonie a areálu ČOV; stanovení nízké
hladiny zástavby chatiček a objektů v areálu ČOV, max. 1 NP (s vyloučením využití podkroví), s cílem
eliminace rizika výstavby výškově a objemově neadekvátních objektů a pro zajištění příznivého působení
zástavby na březích Červeného potoka

V42

6/1

respektování a stabilizace výšky zástavby stávající zahrádkové kolonie; stanovení nízké hladiny zástavby
chatiček, max. 1 NP (s vyloučením využití podkroví), s cílem eliminace rizika výstavby výškově a objemově
neadekvátních objektů v zahrádkách a pro zajištění příznivého působení zástavby v zahrádkové kolonii na
březích Červeného potoka

V43

6/1

omezení výšky zástavby na březích Červeného potoka

V44

12

respektování a stabilizace výšky stávající zástavby hlavního městského sportovního areálu na západním
okraji Zdic při ulici Komenského

V45

12

respektování a stabilizace výšky stávající zástavby výrobních areálů při MÚK Bavoryně na dálnici D5 a
sportovního areálu na západním okraji Zdic

V46

6/1

omezení výšky zástavby objektu zařízení technické infrastruktury v izolované poloze v krajině

V47

15

respektování a stabilizace výšky stávající zástavby Průmyslové zóny Jih a areálu železniční stanice Zdice;
s ohledem na polohu Průmyslové zóny Jih a železniční stanice v rámci dopravně – výrobního pásu území
města bez zásadních nároků na ochranu krajinného rázu či ochranu hodnot v území je možné připustit vyšší
výšku a objem zástavby (až 15 m)

V48

12/2+P

respektování a stabilizace výšky stávající obytné zástavby tradičních rodinných domů o 2 nadzemních
podlažích a podkroví mezi dálnici D5 a železniční tratí

V49

20

respektování a stabilizace výšky stávající zástavby objektů silážních a senážních věží a dalších
technologických objektů a zařízení zemědělské výroby v rámci stávajícího zemědělského areálu na jihu Zdic
na okraji Průmyslové zóny Jih

V50

6/1

omezení výšky možné zástavby v pásu ochranné a izolační zeleně mezi Průmyslovou zónou Jih a obytným
souborem na levém břehu Litavky

V51

12/2+P

respektování a stabilizace výšky stávající obytné zástavby tradičních rodinných domů o 2 nadzemních
podlažích a podkroví v rámci obytného souboru na jihu Zdic na hranici se správním územím sousední obce
Chodouň

V52

12/2+P

respektování a stabilizace výšky stávající obytné zástavby tradičních rodinných domů o 2 nadzemních
podlažích a podkroví v rámci obytného souboru na jihu Zdic na hranici se správním územím sousední obce
Chodouň

důvod vymezení zóny a její maximální výšky zástavby
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V53

9/1+P

respektování a stabilizace výšky stávající obytné zástavby v údolní nivě Litavky; omezení podlažnosti
zástavby na maximálně 1 NP s využitelným podkrovím z důvodu ochrany hodnoty údolní nivy Litavky

V54

9/2+P

respektování a stabilizace výšky stávající obytné zástavby tradičních rodinných domů o 2 nadzemních
podlažích a podkroví mezi dálnici D5 a železniční tratí

V55

6/1

omezení výšky zástavby objektu zařízení technické infrastruktury

V56

6/1

omezení výšky zástavby objektu zařízení technické infrastruktury

V57

6/1

respektování a stabilizace výšky zástavby stávající zahrádkové kolonie; stanovení nízké hladiny zástavby
chatiček, max. 1 NP (s vyloučením využití podkroví), s cílem eliminace rizika výstavby výškově a objemově
neadekvátních objektů v zahrádkách a pro zajištění příznivého působení zástavby v zahrádkové kolonii
v exponované poloze ve svazích Holého vrchu

důvod vymezení zóny a její maximální výšky zástavby

(k odstavci C31 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem pro grafické zobrazení zón určujících maximální výšku zástavby v samostatném výkrese (nad rámec výkresu způsobu
využití území) je zajištění optimální čitelnosti a přehlednosti zobrazení prostorového uspořádání území. V případě zobrazení zón
určujících maximální výšku zástavby ve výkrese I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území by se celý výkres stal nečitelným.
Výkres I.2b – Výkres prostorového uspořádání území je jedním z výkresů zobrazujících samostatně v souladu s oddílem I, odst. (3),
písm. b) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jednu ze součástí urbanistické koncepce.

Zóny určující typ struktury zástavby
(k odstavci C32 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Územní studie Architektonická studie Rekonstrukce areálu Oldřichov (ing.arch. Lukáš Procházka, 05/2012)
 Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
 Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
 Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
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ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné odůvodnění zón určujících typ struktury zástavby
Zóny určující typ struktury zástavby jsou vymezeny s ohledem na stávající převládající typ struktury a charakter zástavby, které
územní plán plně respektuje. Vymezení zón určujících typ struktury zástavby vychází ze základní premisy, že zástavba v jádru sídel
by měla být koncentrovanější a intenzivnější než na jejich okraji, resp., že zástavba na okraji sídel musí svou strukturou a svým
charakterem přispět k optimální integraci sídel do rámce okolní volné krajiny.
Vymezení zón určujících typ struktury zástavby vytváří podmínky pro důslednou ochranu dominantní pozice a dominantního
výškového, ale také hmotového, působení kostela Narození Panny Marie a budovy historické radnice nejen ve struktuře zástavby
samotných Zdic, ale v širším kontextu, zejména v dálkových pohledech na město. Cílem je zachovat stávající siluetu obce
s dominantou kostela a radnice uprostřed koncentricky uspořádané zástavby, výrazně hustší v samotném jádru a postupně se
rozvolňující směrem k okraji sídla Zdice.
Cílem je dále zvýraznit hmotově a hustotou struktury zástavby jádra Černína a Knížkovic a zástavbu směrem k okraji těchto dvou
sídel postupně rozvolnit a vytvořit přirozený přechod zástavby do krajiny, zejména pak do krajiny CHKO Křivoklátsko.
Intenzita a charakter zastavění jsou také důsledně regulovány i ve všech dalších oddělených sídlech v krajině.

Podrobné odůvodnění zón určujících typ struktury zástavby (jednotlivě)
ozn.
zóny

kód a název typu struktury
zástavby

S01

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby okrajových partií sídla
Černín; rozvolnění struktury zástavby (snížení intenzity zastavění) na okraji sídla, ve vazbě na
okolní volnou krajinu, zejména pak ve vazbě na krajinu CHKO Křivoklátsko; ochrana území
CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní urbanizací a vysokou
intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen v narušení estetických hodnot krajiny a
krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěži území CHKO vyvolanou generovanou dopravou,
zvýšenými nároky na zabezpečení technického vybavení území apod.

S02

RD - rozptýlená drobná
zástavba

ochrana přírodního charakteru veřejného prostranství obklopujícího kapli na návrší v jádru
Černína; důsledná ochrana dominance vegetace nad zástavbou a omezení zastavění výhradně
na objekt kapličky; zamezení vzniku zástavby hmotově a intenzitou zastavění převažující nad
vegetací a nezpevněnými plochami

S03

KBD - kompaktní bloková respektování a zachování stávající kompaktní struktury zástavby historického jádra odděleného
drobná zástavba
sídla Černín, s koncentrací zástavby statků a zemědělských usedlostí o vyšší intenzitě
zastavění; vyšší hustota zástavby historického jádra sídla zvýrazňuje polohu přirozeného těžiště
sídla

S04

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

důvod vymezení zóny a určení typu struktury zástavby

s ohledem na izolovanou polohu ve volné krajině umožnění výstavby pouze solitérních objektů
technické infrastruktury
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kód a název typu struktury
zástavby

S05

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby okrajových partií sídla
Černín; rozvolnění struktury zástavby (snížení intenzity zastavění) na okraji sídla, ve vazbě na
okolní volnou krajinu, zejména pak ve vazbě na krajinu CHKO Křivoklátsko; ochrana území
CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní urbanizací a vysokou
intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen v narušení estetických hodnot krajiny a
krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěži území CHKO vyvolanou generovanou dopravou,
zvýšenými nároky na zabezpečení technického vybavení území apod.

S06

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby okrajových partií sídla
Černín; rozvolnění struktury zástavby (snížení intenzity zastavění) na okraji sídla, ve vazbě na
okolní volnou krajinu, zejména pak ve vazbě na krajinu CHKO Křivoklátsko; ochrana území
CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní urbanizací a vysokou
intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen v narušení estetických hodnot krajiny a
krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěži území CHKO vyvolanou generovanou dopravou,
zvýšenými nároky na zabezpečení technického vybavení území apod.

S07

AH - areálová hmotná
(halová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby Průmyslové zóny Východ a
umožnění dalšího rozvoje a intenzifikace zástavby pro výrobu a skladování

S08

RD - rozptýlená drobná
zástavba

omezení zástavby v rámci fotovoltaické výrobny elektřiny výhradně na nezbytné drobné
technologické objekty jako jsou trafostanice, lokální rozvodny elektřiny apod.

S09

KBD - kompaktní bloková respektování a zachování struktury a charakteru stávající kompaktní zástavby severního okraje
drobná zástavba
sídla Knížkovice

S10

VD - volná drobná
zástavba

S11

KBD - kompaktní bloková ochrana kulturní hodnoty v území – urbanisticky cenného území historického jádra části města
drobná zástavba
Knížkovice; respektování a zachování stávající kompaktní struktury zástavby historického jádra
odděleného sídla Knížkovice, s koncentrací zástavby statků a zemědělských usedlostí o vyšší
intenzitě zastavění; vyšší hustota zástavby historického jádra sídla zvýrazňuje polohu
přirozeného těžiště sídla

S12

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby okrajových partií sídla
Knížkovice; rozvolnění struktury zástavby (snížení intenzity zastavění) na okraji sídla, ve vazbě
na okolní volnou krajinu, zejména pak ve vazbě na krajinu CHKO Křivoklátsko; ochrana území
CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní urbanizací a vysokou
intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen v narušení estetických hodnot krajiny a
krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěží území CHKO vyvolanou generovanou dopravou,
zvýšenými nároky na zabezpečení technického vybavení území apod.

S13

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby zemědělského areálu v
Knížkovicích; zamezení možnosti výstavby velkoobjemových a velkoprostorových halových
výrobních nebo skladových objektů, omezení výstavby na menší objekty charakteru pavilonů;
ochrana území CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní
urbanizací a vysokou intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen v narušení estetických
hodnot krajiny a krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěží území CHKO vyvolanou
generovanou dopravou, zvýšenými nároky na zabezpečení technického vybavení území apod.

S14

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby zemědělského areálu v
Knížkovicích; zamezení možnosti výstavby velkoobjemových a velkoprostorových halových
výrobních nebo skladových objektů, omezení výstavby na menší objekty charakteru pavilonů;
ochrana území CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní
urbanizací a vysokou intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen v narušení estetických
hodnot krajiny a krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěží území CHKO vyvolanou
generovanou dopravou, zvýšenými nároky na zabezpečení technického vybavení území apod.

242

důvod vymezení zóny a určení typu struktury zástavby

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby okrajových partií sídla
Knížkovice; rozvolnění struktury zástavby (snížení intenzity zastavění) na okraji sídla, ve vazbě
na okolní volnou krajinu, zejména pak ve vazbě na krajinu CHKO Křivoklátsko; ochrana území
CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní urbanizací a vysokou
intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen v narušení estetických hodnot krajiny a
krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěží území CHKO vyvolanou generovanou dopravou,
zvýšenými nároky na zabezpečení technického vybavení území apod.

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
ozn.
zóny
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S15

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby okrajových partií sídla
Knížkovice; rozvolnění struktury zástavby (snížení intenzity zastavění) na okraji sídla, ve vazbě
na okolní volnou krajinu, zejména pak ve vazbě na krajinu CHKO Křivoklátsko; ochrana území
CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní urbanizací a vysokou
intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen v narušení estetických hodnot krajiny a
krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěží území CHKO vyvolanou generovanou dopravou,
zvýšenými nároky na zabezpečení technického vybavení území apod.

S16

RD - rozptýlená drobná
zástavba

ochrana přírodního charakteru pásu soukromé a vyhrazené zeleně (soukromých zahrad) mezi
obytnou zástavbou Knížkovic a nově navrhovanou Průmyslovou zónou Západ; důsledná
ochrana dominance podílu vegetace nad zástavbou; cílem je vytvořit prostorovou cézuru mezi
zástavbou sídla Knížkovice a navrhovanou Průmyslovou zónou Západ

S17

AH - areálová hmotná
(halová) zástavba

umožnění rozvoje nové Průmyslové zóny Západ; s ohledem na polohu Průmyslové zóny Západ
v rámci dopravně – výrobního pásu území města bez zásadních nároků na ochranu krajinného
rázu či ochranu hodnot v území je možné připustit intenzivnější a objemnější strukturu
zastavění

S18

RD - rozptýlená drobná
zástavba

omezení zástavby v rámci fotovoltaické výrobny elektřiny výhradně na nezbytné drobné
technologické objekty jako jsou trafostanice, lokální rozvodny elektřiny apod.

S19

AH - areálová hmotná
(halová) zástavba

umožnění rozvoje nové Průmyslové zóny Západ; s ohledem na polohu Průmyslové zóny Západ
v rámci dopravně – výrobního pásu území města bez zásadních nároků na ochranu krajinného
rázu či ochranu hodnot v území je možné připustit intenzivnější a objemnější strukturu
zastavění

S20

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

s ohledem na izolovanou polohu ve volné krajině umožnění výstavby pouze solitérních objektů
technické infrastruktury

S21

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby rozvolněné obytné zástavby rodinnými domy podél
silnice mezi Zdicemi a Knížkovicemi; ochrana území CHKO Křivoklátsko a území
v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní urbanizací a vysokou intenzitou zastavění
s negativními důsledky nejen v narušení estetických hodnot krajiny a krajinného rázu, ale také
ve zvýšené zátěži území CHKO vyvolanou generovanou dopravou, zvýšenými nároky na
zabezpečení technického vybavení území apod.

S22

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávajícího zemědělského areálu při silnici mezi
Zdicemi a Knížkovicemi; zabránění vzniku velkoobjemových a velkoprostorových halových
objektů v této exponované poloze ve volné krajině, v území na přechodu lesních porostů CHKO
Křivoklátsko do zemědělsky využívané krajiny širokých údolí Stroupínského a Červeného
potoka a Litavky; ochrana území CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na něj před
intenzivní urbanizací a vysokou intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen v narušení
estetických hodnot krajiny a krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěži území CHKO
vyvolanou generovanou dopravou, zvýšenými nároky na zabezpečení technického vybavení
území apod.

S23

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby rozvolněné obytné zástavby rodinnými domy podél
silnice mezi Zdicemi a Knížkovicemi; ochrana území CHKO Křivoklátsko a území
v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní urbanizací a vysokou intenzitou zastavění
s negativními důsledky nejen v narušení estetických hodnot krajiny a krajinného rázu, ale také
ve zvýšené zátěži území CHKO vyvolanou generovanou dopravou, zvýšenými nároky na
zabezpečení technického vybavení území apod.

S24

VD - volná drobná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající rozvolněné obytné zástavby rodinnými
domy v lokalitě Na Hroudě; ochrana území CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě
na něj před intenzivní urbanizací a vysokou intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen
v narušení estetických hodnot krajiny a krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěží území
CHKO vyvolanou generovanou dopravou, zvýšenými nároky na zabezpečení technického
vybavení území apod.
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S25

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávajícího výrobního areálu v lokalitě Na Hroudě;
zabránění vzniku velkoobjemových a velkoprostorových halových objektů v této exponované
poloze ve volné krajině, v území na přechodu lesních porostů CHKO Křivoklátsko do
zemědělsky využívané krajiny širokých údolí Stroupínského a Červeného potoka a Litavky;
ochrana území CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na něj před intenzivní
urbanizací a vysokou intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen v narušení estetických
hodnot krajiny a krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěži území CHKO vyvolanou
generovanou dopravou, zvýšenými nároky na zabezpečení technického vybavení území apod.

S26

VD - volná drobná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající chatové kolonie v lokalitě Na Hroudě,
s převažujícími drobnými objekty chat a zahradních domků a chatiček volně umisťovanými
v prostoru zahrádek; zamezení vzniku objemově hřmotných objektů v jinak drobné struktuře
zástavby zahrádkové kolonie a zachování převahy zeleně na pozemcích zahrad v exponované
poloze ve volné krajině; ochrana území CHKO Křivoklátsko a území v bezprostřední vazbě na
něj před intenzivní urbanizací a vysokou intenzitou zastavění s negativními důsledky nejen
v narušení estetických hodnot krajiny a krajinného rázu, ale také ve zvýšené zátěži území
CHKO vyvolanou generovanou dopravou, zvýšenými nároky na zabezpečení technického
vybavení území apod.

S27

VD - volná drobná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající zahrádkové kolonie v lokalitě Na Hroudě,
s převažujícími drobnými objekty zahradních domků a chatiček volně umisťovanými v prostoru
zahrádek; zamezení vzniku objemově hřmotných objektů v jinak drobné struktuře zástavby
zahrádkové kolonie a zachování převahy zeleně na pozemcích zahrad v exponované poloze ve
volné krajině

S28

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a stabilizace struktury a charakteru stávající vilové zástavby obklopující ze všech
stran historické jádro města Zdice a umožnění jejího dalšího rozvoje v navrhovaných
rozvojových plochách na okraji stávajících obytných souborů; zachování hodnoty struktury
vilové zástavby charakteru „zahradního města“ s vysokým podílem zeleně na pozemcích a
uspořádáním zástavby převážně utvářející jednotnou stavení čáru formující přilehlá veřejná
prostranství ulic

S29

KBD - kompaktní bloková respektování a zachování stávající kompaktní struktury zástavby řadových rodinných domů
drobná zástavba
podél ulic Nad Úvozem, Pod Šárkou a Nad Cihelnou

S30

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávajícího výrobního areálu na severu Zdic;
zabránění vzniku velkoobjemových a velkoprostorových halových objektů v této exponované
poloze na přechodu sídla Zdice do volné krajiny

S31

VD - volná drobná
zástavba

stabilizace zastavění řadovými (skupinovými) garážemi; přísné omezení další intenzifikace
zástavby garáží v exponované poloze ve volné krajině severně od obytných území města

S32

VD - volná drobná
zástavba

stabilizace zastavění řadovými (skupinovými) garážemi; přísné omezení další intenzifikace
zástavby garáží v exponované poloze ve volné krajině severně od obytných území města

S33

OBH - otevřená bloková
hmotná zástavba

umožnění dalšího rozvoje obytného souboru bytových domů v ulici Havlíčkova a Velízská dále
na sever, s ohledem na polohu rozvojového území na okraji sídla v bezprostřední vazbě na
volnou krajinu je stanovena podmínka blokového uspořádání zástavby formující jednoznačně
veřejné prostranství tak, aby zástavba v exponované poloze nepůsobila chaoticky a
neuspořádaně

S34

VH - volná hmotná
zástavba

respektování a zachování stávající struktury zástavby obytného souboru bytových domů v ulici
Velízská a umožnění dokončení obytného souboru dostavbou nových bytových domů o shodné
struktuře zástavby

S35

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

s ohledem na izolovanou polohu ve volné krajině umožnění výstavby pouze solitérních objektů
technické infrastruktury

S36

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

s ohledem na izolovanou polohu ve volné krajině umožnění výstavby pouze solitérních objektů
technické infrastruktury
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S37

VD - volná drobná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající zahrádkové kolonie severním okraji Zdic,
s převažujícími drobnými objekty zahradních domků a chatiček volně umisťovanými v prostoru
zahrádek; zamezení vzniku objemově hřmotných objektů v jinak drobné struktuře zástavby
zahrádkové kolonie a zachování převahy zeleně na pozemcích zahrad

S38

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a stabilizace struktury a charakteru stávající vilové zástavby obklopující ze všech
stran historické jádro města Zdice a umožnění jejího dalšího rozvoje v navrhovaných
rozvojových plochách na okraji stávajících obytných souborů; zachování hodnoty struktury
vilové zástavby charakteru „zahradního města“ s vysokým podílem zeleně na pozemcích a
uspořádáním zástavby převážně utvářející jednotnou stavení čáru formující přilehlá veřejná
prostranství ulic

S39

OBH - otevřená bloková
hmotná zástavba

respektování a zachování stávající struktury zástavby obytného souboru bytových domů v ulici
Havlíčkova

S40

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

ochrana kulturní hodnoty v území – architektonicky významné stavby areálu školy na Žižkově
ulici ve Zdicích; respektování a zachování stávající struktury zástavby pavilonového komplexu
budov funkcionalistické základní školy na ulici Žižkova ve Zdicích; zabránění zásahu do
hmotového řešení architektonicky významného funkcionalistického areálu budov školy

S41

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

respektování a zachování stávající struktury zástavby areálu městského hřbitova ve Zdicích

S42

KBH - kompaktní bloková ochrana kulturní hodnoty v území – urbanisticky cenného území historického jádra města Zdice;
hmotná zástavba
zachování a ochrana historické kompaktní struktury zástavby historického jádra města Zdice;
zástavba obklopující areál kostela Narození Panny Marie a budovy historické radnice a
historické Palackého náměstí utváří strukturu zástavby s převážně souvislými uličními frontami
jednoznačně formující přilehlá veřejná prostranství

S43

KBD - kompaktní bloková zachování a stabilizace stávající kompaktní struktury zástavby rodinných domů podél ulice
drobná zástavba
Našich mučedníků na východním okraji Zdic

S44

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a stabilizace struktury a charakteru stávající vilové zástavby obklopující ze všech
stran historické jádro města Zdice a umožnění jejího dalšího rozvoje v navrhovaných
rozvojových plochách na okraji stávajících obytných souborů; zachování hodnoty struktury
vilové zástavby charakteru „zahradního města“ s vysokým podílem zeleně na pozemcích a
uspořádáním zástavby převážně utvářející jednotnou stavení čáru formující přilehlá veřejná
prostranství ulic

S45

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

respektování a stabilizace struktury a charakteru stávající zástavby výrobního areálu v ulici
Našich mučedníků a umožnění dalšího rozvoje objektů pro drobnou a řemeslnou výrobu v rámci
areálu; zamezení možnosti výstavby velkoobjemových a velkoprostorových halových výrobních
nebo skladových objektů, omezení výstavby na menší haly a další objekty charakteru pavilonů

S46

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

rozšíření charakteru zástavby (výškově i objemově) historického jádra města Zdice na dosud
nezastavěné tzv. „území se zvláštním statutem“ jihovýchodně od historického jádra města;
umožnění intenzivnějšího využití území v bezprostřední vazbě na historické jádro města, v údolí
nivě Červeného potoka

S47

RD - rozptýlená drobná
zástavba

ochrana přírodního charakteru pásu zeleně při levém břehu Červeného potoka; důsledná
ochrana dominance podílu vegetace nad zástavbou

S48

VD - volná drobná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající zahrádkové kolonie na levém břehu
Červeného potoka, s převažujícími drobnými objekty zahradních domků a chatiček volně
umisťovanými v prostoru zahrádek; zamezení vzniku objemově hřmotných objektů v jinak
drobné struktuře zástavby zahrádkové kolonie a zachování převahy zeleně na pozemcích
zahrad

S49

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

respektování a stabilizace struktury a charakteru stávající zástavby ČOV; zamezení možnosti
výstavby velkoobjemových a velkoprostorových halových výrobních nebo skladových objektů,
omezení výstavby na menší objekty charakteru pavilonů
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S50

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

respektování a stabilizace struktury a charakteru stávající pavilonové zástavby mateřské školy a
domova pro seniory; zamezení možnosti výstavby velkoobjemových a velkoprostorových
objektů, omezení výstavby na menší objekty charakteru pavilonů

S51

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a stabilizace struktury a charakteru stávající zástavby na jihovýchodním okraji
historického jádra a umožnění dalšího rozvoje této struktury zástavby dále na jih; rozvolnění
struktury zástavby (snížení intenzity zastavění) na okraji historického jádra města, a ochrana
hodnoty údolní nivy Červeného potoka spočívající v celkově nižší intenzitě zastavění a vyšším
podílu zeleně na pozemcích

S52

VD - volná drobná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající zahrádkové kolonie na pravém břehu
Červeného potoka, s převažujícími drobnými objekty zahradních domků a chatiček volně
umisťovanými v prostoru zahrádek; zamezení vzniku objemově hřmotných objektů v jinak
drobné struktuře zástavby zahrádkové kolonie a zachování převahy zeleně na pozemcích
zahrad

S53

VD - volná drobná
zástavba

ochrana krajinné hodnoty území města – rybníka Pouch a respektování a stabilizace velice
nízké intenzity zastavění břehů rybníka

S54

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

ochrana kulturní hodnoty v území – architektonicky významné stavby areálu školy na
Komenského ulici ve Zdicích; respektování a zachování stávající struktury zástavby
pavilonového komplexu budov základní školy na ulici Komenského ve Zdicích; zabránění
zásahu do hmotového řešení architektonicky významného areálu budov školy

S55

KBD - kompaktní bloková respektování a stabilizace kompaktní formy zástavby utvářející souvislou uliční frontu na
drobná zástavba
severní straně ulice Komenského

S56

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a stabilizace struktury a charakteru stávající vilové zástavby obklopující ze všech
stran historické jádro města Zdice; zachování hodnoty struktury vilové zástavby charakteru
„zahradního města“ s vysokým podílem zeleně na pozemcích a uspořádáním zástavby
převážně utvářející jednotnou stavení čáru formující přilehlá veřejná prostranství ulic

S57

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

respektování a stabilizace pavilonové formy zástavby stávajícího městského sportovního areálu
a umožnění jeho dalšího rozvoje

S58

VD - volná drobná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající zahrádkové kolonie na levém břehu
Červeného potoka, s převažujícími drobnými objekty zahradních domků a chatiček volně
umisťovanými v prostoru zahrádek; zamezení vzniku objemově hřmotných objektů v jinak
drobné struktuře zástavby zahrádkové kolonie a zachování převahy zeleně na pozemcích
zahrad

S59

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

respektování a stabilizace pavilonové formy zástavby areálu stávajícího městského koupaliště a
umožnění jeho dalšího rozvoje

S60

VD - volná drobná
zástavba

respektování a stabilizace struktury a charakteru stávající zástavby čerpací stanice pohonných
hmot v západní části Zdic

S61

AH - areálová hmotná
(halová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby průmyslových ploch ve
vazbě na MÚK Bavoryně a umožnění dalšího rozvoje a intenzifikace zástavby pro výrobu a
skladování, zejména v souvislosti s rozvojem nové průmyslové zóny Západ; s ohledem na
polohu výrobních ploch v rámci dopravně – výrobního pásu území města bez zásadních nároků
na ochranu krajinného rázu či ochranu hodnot v území je možné připustit intenzivnější a
objemnější strukturu zastavění

S62

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

s ohledem na izolovanou polohu ve volné krajině umožnění výstavby pouze solitérních objektů
technické infrastruktury

S63

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby Průmyslové zóny Jih a
umožnění dalšího rozvoje a intenzifikace zástavby pro výrobu a skladování; s ohledem na
polohu Průmyslové zóny Jih a železniční stanice v rámci dopravně – výrobního pásu území
města bez zásadních nároků na ochranu krajinného rázu či ochranu hodnot v území je možné
připustit intenzivnější a objemnější strukturu zastavění
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ozn.
zóny

kód a název typu struktury
zástavby

důvod vymezení zóny a určení typu struktury zástavby

S64

RD - rozptýlená drobná
zástavba

ochrana přírodního charakteru pásu ochranné a izolační zeleně mezi dálnicí D5 a železniční
tratí; důsledná ochrana dominance podílu vegetace nad zástavbou

S65

VD - volná drobná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající rozvolněné obytné zástavby rodinnými
domy mezi dálnicí D5 a železniční tratí

S66

AH - areálová hmotná
(halová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby jádra Průmyslové zóny Jih a
umožnění dalšího rozvoje a intenzifikace zástavby pro výrobu a skladování; s ohledem na
polohu Průmyslové zóny Jih a železniční stanice v rámci dopravně – výrobního pásu území
města bez zásadních nároků na ochranu krajinného rázu či ochranu hodnot v území je možné
připustit intenzivnější a objemnější strukturu zastavění

S67

VH - volná hmotná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající obytné zástavby bytovými domy při ulici Čs.
armády v rámci Průmyslové zóny Jih

S68

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby Průmyslové zóny Jih a
umožnění dalšího rozvoje a intenzifikace zástavby pro výrobu a skladování; s ohledem na
polohu Průmyslové zóny Jih a železniční stanice v rámci dopravně – výrobního pásu území
města bez zásadních nároků na ochranu krajinného rázu či ochranu hodnot v území je možné
připustit intenzivnější a objemnější strukturu zastavění

S69

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající obytné zástavby rodinnými domy podél
ulice Nerudova

S70

RD - rozptýlená drobná
zástavba

ochrana přírodního charakteru pásu ochranné a izolační zeleně mezi Průmyslovou zónou Jih a
obytnou zástavbou na jihu Zdic ve vazbě na území sousední obce Chodouň; důsledná ochrana
dominance podílu vegetace nad zástavbou

S71

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající obytné zástavby rodinnými domy v jižní
části Zdic ve vazbě na území sousední obce Chodouň

S72

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající obytné zástavby rodinnými domy v jižní
části Zdic ve vazbě na území sousední obce Chodouň

S73

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

zachování a další rozvoj struktury a charakteru zástavby stávající obytné zástavby rodinnými
domy při pravém břehu Litavky; z důvodu ochrany údolní nivy Litavky je stanovena otevřená
zástavba

S74

VD - volná drobná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající rozvolněné obytné zástavby rodinnými
domy mezi dálnicí D5 a železniční tratí

S75

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

s ohledem na izolovanou polohu ve volné krajině umožnění výstavby pouze solitérních objektů
technické infrastruktury

S76

AD - areálová drobná
(pavilónová) zástavba

s ohledem na izolovanou polohu ve volné krajině umožnění výstavby pouze solitérních objektů
technické infrastruktury

S77

VD - volná drobná
zástavba

zachování struktury a charakteru zástavby stávající zahrádkové kolonie ve svahu Holého vrchu,
s převažujícími drobnými objekty zahradních domků a chatiček volně umisťovanými v prostoru
zahrádek; zamezení vzniku objemově hřmotných objektů v jinak drobné struktuře zástavby
zahrádkové kolonie a zachování převahy zeleně na pozemcích zahrad v exponované poloze ve
volné krajině

(k odstavci C33 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem pro grafické zobrazení zón určujících typ struktury zástavby v samostatném výkrese (nad rámec výkresu způsobu využití
území) je zajištění optimální čitelnosti a přehlednosti zobrazení prostorového uspořádání území. V případě zobrazení zón určujících
typ struktury zástavby ve výkrese I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území by se celý výkres stal nečitelným.
Výkres I.2b – Výkres prostorového uspořádání území je jedním z výkresů zobrazujících samostatně v souladu s oddílem I, odst. (3),
písm. b) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jednu ze součástí urbanistické koncepce.

G.5.4. Systém sídelní zeleně
(k odstavcům C34 – C38 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
 Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
 Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
 Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
 Oznámení záměru Centrální sklad LCL Zdice, Středočeský kraj, dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 (K+K průzkum, s.r.o.,
11/2003)
 Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
 Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
 Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
 Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
 Mapa stabilního katastru 1826-46
 Mapa Müllerova mapování 1720
 Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Východiska
Systém sídelní zeleně je v návrhu ÚP Zdice řešen jako soustava ploch zeleně v zastavěném území a dále ploch, které navazují na
zastavěné území a zprostředkovávají vazbu na nezastavěné území.
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Systém sídelní zeleně zahrnuje jak tzv. jednoznačné plochy sídelní zeleně, tedy plochy, u nichž je zeleň hlavní nebo převažující
součástí a tzv. doplňkovou sídelní zeleň, tedy zelené plochy, aleje ap., které tvoří doprovod jinému převažujícímu využití.

Popis stavu
Město Zdice nemá významné plochy veřejně přístupné sídelní zeleně uvnitř kompaktní zástavby. Uvnitř kompaktní zástavby se
pouze mezi ulicí Poncarovou a Erbenovou nachází veřejnosti přístupný sad. Cenné jsou tak zejména plochy zeleně v okolí kostela
Narození P. Marie a Husovy ulice ve Zdicích. Specifickým hodnotným fenoménem území Zdic jsou plochy navazující na zastavěné
území - lesoparky Knihov a Farčina či lesopark a zeleň na návrší na svahu nad ulicí Komenského. V Černíně je významným
prvkem zeleně ostroh s kapličkou, který je využívaný pro volnočasové aktivity. Obdobně v Knížkovicích jsou hlavními prvky zeleně
plochy lesy a bývalé sady navazující na zástavbu na východní a západní straně.
Součástí sídelní zeleně jsou zahrady umístěné na okraji historické zástavby v jednotlivých částech částí města, které tvoří velice
příznivé rozhraní mezi krajinou a zástavbou.

Popis a odůvodnění navrženého řešení
Systém je vymezen v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. (1), písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, a zahrnuje
stávající plochy zeleně a plochy změn, tedy plochy zastavitelné a plochy přestavby a plochy změn v krajině.
Vymezení systému sídelní zeleně bylo provedeno v souladu s:

 hlavními zásadami rozvoje území obce,
 principy urbanistické koncepce,
 zadáním ÚP.
Hlavním důvodem pro vymezení systému v dále uvedené podobě je vytvoření uceleného systému, který bude funkční z hlediska
rekreačních, hygienických a ekologických funkcí.
Systém je založen na stávajících zelených prvcích
a) které jsou v rámci ploch s rozdílným způsobem využití vymezeny jako:
-

plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS),

-

plochy zeleně ochranné a izolační (ZO),

-

plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV),

-

plochy lesů se specifickým využitím (NLx),

-

plochy lesů (NL),

-

plochy přírodní (NP),

-

plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ),

b) prvky zeleně jako jsou plošné výsadby, aleje, travnaté plochy, zahrady apod. v rámci ostatních ploch s rozdílným využitím:
-

ploch veřejných prostranství (PV);

-

plochy občanské vybavení – hřbitovy (OH);

-

ploch dopravní infrastruktury - silniční (DS),

-

ploch pro dopravní infrastrukturu – železniční (DZ),

-

ploch bydlení (BH, BI),

-

ploch smíšených obytných (SC, SM, SV, SR),

-

ploch občanského vybavení (OV, OM, OS),

-

ploch technické infrastruktury (TI, TO),

-

ploch výroby a skladování (VL, VD, VZ, VE).

Jak již bylo výše uvedeno, cílovým stavem je ucelený systém sídelní zeleně. Pro dosažení tohoto stavu je navrženo doplnění
systému sídelní zeleně o tyto specifické plochy:
a) plochy přestavby Z25 a Z33 pro realizaci ploch veřejné zeleně (ZV),
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b) zastavitelnou plochu Z29 pro rozšíření hřbitova (OH);
c) plochy změn v krajině K 19 a K 20 pro rozšíření lesoparku Knihov (NLx);
d) plochu změn v krajině K 38 pro rozšíření lesoparku Farčina (NLx);
e) zastavitelných ploch Z41, Z42, Z43 pro založení pásů ochranné a izolační zeleně (ZO);
f) zastavitelnou plochu Z14 pro založení pásu soukromých zahrad (ZS) pro vytvoření prostorové cézury mezi obytnou
zástavbou Knížkovic a zástavbou nově navrhované Průmyslové zóny Západ;
g) zastavitelnou plochu Z56 pro založení pásu soukromých zahrad (ZS) v rozsahu prostoru, kterým jsou podél ulice Žižkova
vedena liniová vedení technické infrastruktury (nadzemní vedení VN, přeložka VTL plynovodu);
h) zastavitelnou plochu Z20 pro stabilizaci exitující a fungující zahrádkové kolonie V Hroudě (RZ);
i) plochu přestavby P15 pro rozšíření zahrádkové kolonie (RZ).
Systém sídelní zeleně bude dále doplněn novými prvky zeleně realizovanými v rámci jednotlivých zastavitelných ploch (zahrady,
doprovodná zeleň, ochranná zeleň apod.) a návrhových ploch vodních a vodohospodářských (doprovodná zeleň vodních ploch a
toků).
Specifická podmínka je stanovena pro zastavitelné a přestavbové plochy výroby a skladování (VL, VD). Z důvodů hygienických a
urbanistických je nutné při realizaci těchto ploch zřídit izolační zeleň k odclonění těchto ploch stávajících či navrhovaných ploch
s podílem bydlení a rekreace (BI, BH, SC, SM, SV, SR) a také od ploch občanského vybavenosti (OV, OM, OS) a veřejných
prostranství.
Kromě vymezení nových ploch zeleně jsou v ÚP definovány další požadavky na systém sídelní zeleně:
První požadavek se týká uplatnění zeleně jako ochranného prvku na rozhraní ploch výroby a ploch s podílem bydlení a ploch
občanského vybavení. Důvodem pro definici tohoto požadavku je vytvoření kvalitního a zdravého obytného a pobytového prostředí
v obci.
Další požadavek se týká doplnění alejí podél komunikací v zastavěném území. Tento požadavek reaguje na současný trend
likvidace uličních stromořadí. Stromořadí jsou přitom nezbytným prvkem vnitřního prostředí sídel s významnou estetickou a
ekologickou funkcí.

G.6. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování
G.6.1. Dopravní infrastruktura
G.6.1.1 Rozsah řešení koncepce dopravní infrastruktury v ÚP Zdice
(k odstavci D01 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
 Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
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ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Předmětem řešení koncepce dopravní infrastruktury Územního plánu Zdice jsou všechny dopravní systémy přítomné nebo
navrhované k umístění a řešení v rámci správního území města Zdice resp. systémy, které na řešené území mají nebo mohou mít
potenciální vliv s ohledem na chráněné zájmy příslušné dopravní infrastruktury vyplývající z platných právních předpisů (ochranná
pásma apod.).
V rámci územního plánu jsou řešeny koncepce následujících dopravních systémů v území:







komunikační systém města (pozemní komunikace);
systém statické dopravy / systém dopravy v klidu (parkování);
systém veřejné hromadné dopravy;
systém pěší dopravy;
systém cyklistické dopravy;
železniční doprava.

Řešení koncepce dopravní infrastruktury se zaměřuje na funkční a prostorové uspořádání systémů. Veškeré konkrétní plošné a
prostorové nároky jednotlivých systémů a jejich prvků jsou důsledně zohledněny ve vymezení příslušných ploch nebo koridorů
v rámci urbanistické koncepce zobrazené ve výkrese č. I.2a Hlavní výkres – způsob využití území. V rámci výkresu č. I.2c Výkres
koncepce dopravní infrastruktury jsou zobrazeny jednotlivé dopravní systémy a je zde objasněna koncepce jejich řešení včetně
příslušných kategorizací prvků systému, dopravně-inženýrských charakteristik apod. Ve výkrese č. I.2c Výkres koncepce dopravní
infrastruktury jsou zobrazena rovněž ta koncepční řešení, která nevykazují konkrétní plošné a prostorové nároky, ale z nichž
vyplývají konkrétní opatření řešitelná mimo rámec územního plánu (např. koncepce vedení cyklistických tras nebo hlavních pěších
propojení, jejichž prostorové nároky korelují s plochami veřejných prostranství nebo dopravní infrastruktury silniční, ale které kladou
nároky na případné úpravy profilu komunikace v intencích stávajících pozemků komunikace, dopravní značení, liniová opatření na
komunikacích apod., tedy na opatření mimo měřítko zobrazení územního plánu).

G.6.1.2 Pozemní komunikace pro provoz silničních motorových vozidel - komunikační systém
(k odstavci D02 ÚP)
Podklady pro výrok














zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
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www.mapy.cz
Mapa silniční a dálniční sítě Středočeského kraje (ŘSD ČR, www.rsd.cz)
Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (CityPlan, červen 2010)
Celostátní sčítání dopravy 2000, ŘSD ČR, http://www.rsd.cz/doprava/scitani_2000/html/tab_st.htm#
Celostátní sčítání dopravy 2005, ŘSD ČR, http://www.scitani2005.rsd.cz/html/tab_st.htm
Celostátní sčítání dopravy 2010, ŘSD ČR, http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx
Strategické hlukové mapy ČR 2006 (Ekola group, spol. s r.o., 06/2007)
Zdice – Severozápadní obchvat – přeložka silnice II/605, vyhledávací studie (Lucida s.r.o., 09/2010)
Okružní křižovatka v ulici Komenského ve Zdicích, studie stavby (Lucida s.r.o., 08/2011)
Okružní křižovatka u firmy Kostal, dokumentace pro územní rozhodnutí (Lucida s.r.o., 08/2011)
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2001)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Město Zdice disponuje v současné době prostorově dlouhodobě stabilizovaným komunikačním systémem. Páteřní komunikaci
systému tvoří dálnice D5 Praha – Plzeň – Rozvadov - hranice SRN (- Nürnberg) (mezinárodní dopravní tah E50). Na dálnici D5 pak
navazuje síť silnic II. a III. třídy, která zprostředkovává dopravní vazby města Zdice zejména na okolní města v rámci regionu. Na síť
silnic v rámci zastavěného území sídel a částečně také ve volné krajině navazuje síť místních komunikací, která zabezpečuje
dostupnost jednotlivých částí sídel a jednotlivých pozemků a staveb na nich. Prostupnost krajiny a dostupnost zemědělsky
využívaných pozemků a pozemků lesa zabezpečuje síť veřejně přístupných účelových komunikací, tedy polních a lesních cest.
S ohledem na rozlohu správního území města Zdice je předmětem řešení územního plánu systém komunikací pro motorová vozidla
v jeho úplném rozsahu, tedy jak v rozsahu všech komunikací nadřazeného (nadměstského, celoměstského) významu, které
zabezpečují převedení tranzitní dopravy přes území města, tak v rozsahu komunikací nižšího dopravního významu, které
zabezpečují lokální dopravní obsluhu území, a to včetně podrobnosti jednotlivých obslužných místních komunikací či komunikací se
smíšeným provozem. Součástí řešení koncepce komunikačního systému města jsou také veřejně přístupné účelové komunikace,
které navazují na síť ostatních komunikací, především pak komunikací místních obslužných a zabezpečují prostupnost krajiny.

a) Nadřazený komunikační systém města
(k odstavci D03 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
www.mapy.cz
Mapa silniční a dálniční sítě Středočeského kraje (ŘSD ČR, www.rsd.cz)
Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (CityPlan, červen 2010)
Celostátní sčítání dopravy 2000, ŘSD ČR, http://www.rsd.cz/doprava/scitani_2000/html/tab_st.htm#
Celostátní sčítání dopravy 2005, ŘSD ČR, http://www.scitani2005.rsd.cz/html/tab_st.htm
Celostátní sčítání dopravy 2010, ŘSD ČR, http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx
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Strategické hlukové mapy ČR 2006 (Ekola group, spol. s r.o., 06/2007)
Zdice – Severozápadní obchvat – přeložka silnice II/605, vyhledávací studie (Lucida s.r.o., 09/2010)
Okružní křižovatka v ulici Komenského ve Zdicích, studie stavby (Lucida s.r.o., 08/2011)
Okružní křižovatka u firmy Kostal, dokumentace pro územní rozhodnutí (Lucida s.r.o., 08/2011)
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2001)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Dálnice D5
Páteř komunikačního systému města Zdice tvoří dálnice D5 Praha – Plzeň – Rozvadov (hranice SRN), která tvoří součást
základního komunikačního systému celorepublikového resp. dokonce mezinárodního významu a přes město Zdice převádí
v podstatě výhradně tranzitní dopravu, která má jen výjimečně svůj zdroj a cíl ve Zdicích. Dálnice D5 je součástí IV. panevropského
koridoru ve větvi A Berlin / Nürnberg – Praha – Bratislava – Budapešť– Konstanca/Thesaloniki/Istanbul a také součástí evropského
silničního tahu E50 Brest – Renner – Paris – Mannheim – Nürnberg – Plzeň - Praha – Brno – Žilina – Košice – Užhorod – Ternopyl
– Doneck – Novinnomyssk.
Úsek dálnice D5 v rámci města Zdice prochází jižním okrajem území a má technické parametry kategorie dálnice D 26,5/120 16. Na
území města Zdice se nachází mimoúrovňová křižovatka (osmičkovitá) s peáží silnic II/118 a II/605 (exit 28 Bavoryně).
Na území města Zdice nejsou z dlouhodobého hlediska na dálnici D5 sledovány žádné záměry, které by kladly jakékoli prostorové
nároky nad rámec stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury a vyžadovaly by tak vymezení návrhových ploch nebo koridorů pro
dopravu silniční. Územní plán proto dálnici D5 na území města Zdice v celém rozsahu stabilizuje a vymezuje jako stabilizované
plochy dopravní infrastruktury silniční.

Silnice II. a III. třídy
Základní komunikační systém města Zdice tvoří silnice II. a III. třídy, které zprostředkovávají základní komunikační vazby města
Zdice pro automobilovou dopravu v rámci regionu, propojují Zdice s okolními městy a obcemi.
Územím města Zdice procházejí tyto silnice:


silnice II/605

Praha – Beroun – Žebrák – Plzeň

Silnice II/605 prochází historickou stopou původní státní silnice Praha – Plzeň (nahrazena dálnicí D5) a v současné době
představuje paralelní dopravní trasu dálnici D5. V průtahu zastavěným územím města Zdice představuje silnice II/605
významnou dopravní komunikaci s relativně vysokou dopravní zátěží více než 4.200 automobilů celkem za den17. V rámci
celého správního území města Zdice probíhá silnici II/605 v peáži se silnicí II/118.


silnice II/118

Budyně nad Ohří – Slaný – Kladno – Beroun - Zdice – Příbram – Krásná Hora nad Vltavou – Petrovice

Silnice II/118 vede v rámci celého správního území města Zdice v peáži se silnicí II/605.


silnice II/236

Zdice – Křivoklát – Lány – Slaný

Silnice II/236 vede z centra města Zdice (od ulice Husova) na sever ulicí Žižkova do části obce Černín, odkud dále
pokračuje ve směru na sever na Křivoklát.


silnice III/00524

Zdice centrum – Knížkovice

Silnice III/00524 zprostředkovává čistě lokální vazbu centrální části města Zdice s částí obce Knížkovice. Silnice začíná
ve Zdicích na Palackého náměstí, vede na sever ulicí Vorlova a je ukončena na návsi v Knížkovicích.


silnice III/1174

Zdice–Palackého náměstí – Chodouň

Silnice III/1174 zprostředkovává čistě lokální vazbu centrální části města Zdice se sousední obcí Chodouň, přičemž
propojuje pro automobilovu dopravu část města Zdice severně a jižně dálnice D5 a železničního koridoru.


silnice III/11541

odbočka z III/1174 na Chodouň - Chodouň

Silnice III/11541 zprostředkovává čistě lokální vazbu jižní části města Zdice na sousední obec Chodouň.

16
17

silnice III/11545

Zdice - železniční stanice - Koněprusy

Dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
Dle Celostátního sčítání dopravy 2010
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Silnice III/11545 zprostředkovává vazbu města Zdice na okolní obce v regionu.


silnice III/2362

Černín - Levín

Silnice III/2362 propojuje část obce Zdice Černín se sousední obcí Králův Dvůr.
Uspořádání sítě silnic na území města Zdice je převážně radiální, trasy většiny silnic (s výjimkou silnic III/11541, III/11545 a III/2362)
se protínají v centrální části města Zdice. S ohledem na stávající intenzity dopravy na všech silnicích, které jsou, s výjimkou peáže
silnic II/6005 a II/118, velmi nízké, nevznikají v současné době nároky na návrh jakýchkoli úprav uspořádání základního
komunikačního systému města. Síť silnic II. a III. třídy na území města Zdice je možné považovat z dlouhodobého hlediska za
stabilizovanou. Ve výhledu je nutné dála prověřovat možné přeložení peáže silnic II/605 a II/118 přes centrální část města Zdice
mimo zastavěné a hustě obydlené územím města (viz následující kapitola).

Intenzity dopravy na dálnici D5 a silnicích II. a III. třídy
Intenzity dopravy představují dopravní vytížení komunikací v ročním průměru denních intenzit (v obou směrech v počtu vozidel za 24
hodin). Celostátní sčítání dopravy v ČR provádí jednou za 5 let Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Srovnáním údajů za posledních 10 let lze sledovat trend zvyšování či snižování dopravních intenzit, a také obecně dopravní
významnost a vytíženost jednotlivých komunikací. Z údajů je např. patrný setrvalý trend zatížení dálnice D5 a peáže silnic II/605 a
II/118 procházející centrem města Zdice a souvislou obytnou zástavbou. Dopravní intenzity všech ostatních silnic na území města
Zdice jsou odpovídající příslušným kategoriím silnic.
roční průměr denních intenzit všech vozidel [počet vozidel / 24 h]
osobních vozidel [počet vozidel / 24 h]
těžkých vozidel [počet vozidel / 24 h]
sčítací úsek
začátek úseku - konec úseku

2000

2005

2010

1-8150
Beroun, západ - Bavoryně

-

36 100
21 361
14 650

36 245
27 323
8 823

1-8160
Bavoryně - Žebrák

-

35 500
21 058
14 357

33 793
25 055
8 646

4 397
2 788
1 578

4 576
3 438
1 093

3 703
2 885
777

-

947
713
224

975
817
143

1-0270
Králův Dvůr konec zástavby –
vyústění 236

4 300
3 506
730

4 733
3 764
920

4 215
3 387
770

1-0280
vyústění 236 – křížení s D5 u
Bavoryně

4 477
3 936
489

4 733
3 764
920

4 215
3 387
770

1-0286
křížení s D5 u Bavoryně –
zaústění 1176 před
Žebrákem

3 144
2 578
525

3 377
2 693
637

3 748
2 920
747

dálnice D5

silnice II/118
1-1230
Lochovice, vyústění ze 114 –
zaústění do D5 u Bavoryně
silnice II/236
1-1308
začátek na 605 – hranice
okresů Beroun a Rakovník
silnice II/605
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Tab.: Dopravní intenzity dle celostátního sčítání dopravy18

Obr.: Celostátního sčítání dopravy 201019

(k odstavci D04 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)





Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Jako plochy s rozdílným způsobem využití dopravní infrastruktura – silniční doprava (DS) jsou v ÚP Zdice v hlavním výkrese
vymezeny výhradně plochy těch komunikací, jejichž převažujícím využitím je právě automobilová doprava, zatímco všechny ostatní
funkce ploch, jako je např. pěší a cyklistická doprava, obytná, pobytová či rekreační funkce nebo funkce obsluhy zemědělských,
lesních a jiných pozemků ve volné krajině, jsou buď zcela vyloučeny, nebo mají jen marginální význam. Všechny ty plochy, ve
kterých kromě funkce automobilové dopravy nabývá na významu zároveň také jiné využití, zejména pak využití pobytové, obytné či
rekreační (ulice v obytné zástavbě, místní komunikace s nízkým dopravním významem obytné zóny, veřejně přístupné účelové
komunikace, apod.), jsou v hlavním výkrese vymezeny jako plochy veřejných prostranství (PV).
Důvodem pro takové odlišení je jednoznačná deklarace převažujícího významu ploch pro automobilovou dopravu a cílená ochrana
komunikací s nadřazeným dopravním významem jako významných civilizačních hodnot území, které je nezbytné chránit ve
veřejném zájmu.

Celostátní sčítání dopravy 2000, ŘSD ČR, http://www.rsd.cz/doprava/scitani_2000/html/tab_st.htm
Celostátní sčítání dopravy 2005, ŘSD ČR, http://www.scitani2005.rsd.cz/html/tab_st.htm
Celostátní sčítání dopravy 2010, ŘSD ČR, http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx
19 Celostátní sčítání dopravy 2010, ŘSD ČR, http://scitani2010.rsd.cz
18
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
(k odstavcům D05 – D07 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (CityPlan spol. s r.o., schváleno MD ĆR 15.9.2010)
 Celostátní sčítání dopravy 2010 (ŘSD ČR, 2010)
 Strategické hlukové mapy ČR 2006 (Ekola group, spol. s r.o., 06/2007)
 Zdice – Severozápadní obchvat – přeložka silnice II/605, vyhledávací studie (Lucida s.r.o., 09/2010)
 Okružní křižovatka u firmy Kostal, dokumentace pro územní rozhodnutí (Lucida s.r.o., 08/2011)
 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Koridor X3 je vymezen na podnět města Zdice z důvodu vytvoření podmínek pro možné zkapacitnění a přeložky místní komunikace
mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín přes Průmyslovou zónu Východ a pro úpravu tvarového
a technického řešení křižovatky se silnicí II/236 Zdice – Černín. Cílem je zlepšení podmínek dopravní obslužnosti severní a
severovýchodní části jádrového města Zdice pro automobilovou dopravu ve směru od východu, od Berouna a Králova Dvora.
V současné době je s ohledem na nevyhovující šířkové a směrové parametry místní komunikace vedoucí přes Průmyslovou zónu
Východ propojující silnici II/236 s peáží silnic II/605 a II/118 veškerá automobilová z obytného území v severní a severovýchodní
části jádrového území města Zdice vedena ulicí Žižkova a Husova přes historické jádro Zdice. Optimalizace technických parametrů,
zejména šířkového uspořádání, směrového vedení a napojení místní komunikace přes Průmyslovou zónu Východ na silnici II/236 by
umožnila vedení automobilové dopravy z obytného území v severní a severovýchodní části jádrového území města Zdice mimo
historické jádro města Zdice, a sice přes ze Zdic po silnici II/236 na sever a poté po optimalizované komunikaci přes Průmyslovou
zónu Východ na silnici II/605 resp. II/118 na Králův Dvůr.
Důvodem pro vymezení koridoru je také úprava nevyhovujícího směrového řešení napojení místní obslužné komunikace propojující
peáž silnic II/605 a II/118 se silnicí II/236 na silnici II/236 s cílem celkové úpravy tvarového řešení stykové křižovatky a s tím
související zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Stykové křížení obou komunikací je
v současné době v ostrém úhlu se zhoršenými rozhledovými poměry. Křížení je nově navrženo ve vzájemně kolmém uspořádání.
Podkladem pro vymezení koridoru X3 byl podrobný terénní dopravně inženýrský průzkum dané komunikace a dané křižovatky.
(k odstavci D08 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (CityPlan spol. s r.o., schváleno MD ĆR 15.9.2010)
 Celostátní sčítání dopravy 2010 (ŘSD ČR, 2010)
 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem vymezení plochy je úprava tvarového řešení křižovatky silnic II/236 a III/2362 v části obce Černín. Tvarové řešení křížení
obou silnic v ostrém úhlu v současné době neumožňuje plynulé pravé odbočení ze silnice III/2362 na silnici II/236 a stejně tak
plynulé levé odbočení ze silnice II/236 na silnici III/2362. Při odbočování je nutné v křižovatce najíždět do protisměru nebo dokonce
v křižovatce couvat. Zcela nevyhovující jsou rovněž rozhledové poměry v křižovatce, které mají být úpravou křižovatky zlepšeny.
Cílem vymezení návrhové plochy je možná celková úprava tvarového řešení křižovatky s cílem zlepšení rozhledových poměrů
v křižovatce a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Podkladem pro vymezení návrhové plochy dopravní infrastruktury silniční byl
podrobný terénní dopravně inženýrský průzkum dané křižovatky.
(k odstavci D09 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (CityPlan spol. s r.o., schváleno MD ĆR 15.9.2010)
 Celostátní sčítání dopravy 2010 (ŘSD ČR, 2010)
 Zdice – Severozápadní obchvat – přeložka silnice II/605, vyhledávací studie (Lucida s.r.o., 09/2010)
 Okružní křižovatka u firmy Kostal, dokumentace pro územní rozhodnutí (Lucida s.r.o., 08/2011)
 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem vymezení plochy je úprava tvarového řešení křižovatky peáže silnic II/605 a II/118 s místní obslužnou komunikací
propojující peáž silnic II/605 a II/118 se silnicí II/236 s cílem možného případného budoucího zvýšení kapacity křižovatky
v souvislosti s rozvojem Průmyslové zóny Východ a tedy zvýšenými nároky na odbočování nákladní dopravy z peáže silnic II/605 a
II/118 do průmyslové zóny resp. se zvýšenými nároky na levé odbočení z průmyslové zóny na peáž silnic II/605 a II/118. Návrhová
plocha dopravní infrastruktury silniční vymezená v územním plánu umožňuje úpravu tvarového řešení křižovatky formou okružní
křižovatky, vytváří však prostorové podmínky například pro doplnění či rozšíření odbočovacích pruhů v případě ponechání stykové
křižovatky.
Plocha je vymezena v souladu s Dokumentací pro územní rozhodnutí Okružní křižovatka u firmy Kostal (Lucida s.r.o., 08/2011),
která prověřila možnost úpravy stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní.

a) Komunikace nižšího dopravního významu – místní a účelové komunikace
(k odstavci D10 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
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Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Celostátní sčítání dopravy 2010 (ŘSD ČR, 2010)
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Na nadřazený komunikační systém města, který je tvořen dálnicí D5 a silnicemi II. a III. třídy navazuje relativně hustá síť místních a
veřejně přístupných účelových komunikací nižšího dopravního významu, které zajišťují lokální dopravní obslužnost jednotlivých
území města, obytných souborů a částí města, a které zajišťují dopravní napojení jednotlivých pozemků a objektů na nich. Účelové
komunikace pak v rámci komunikačního systému zajišťují dopravní dostupnost vybraných lokalit, jako jsou například chatové nebo
zahrádkářské kolonie, dostupnost zemědělských a lesních pozemků a zajišťují rovněž prostupnost krajiny.
V rámci samotného jádrového města Zdice je systém místních komunikací nižšího dopravního významu determinován vlastní
urbanistickou strukturou města, charakteristickou převládající relativně hustou uliční sítí v určitých případech ve stísněných
podmínkách historické zástavby a zástavby svahů. Právě z důvodu historicky daných omezených prostorových možností řady
uličních prostorů a relativně nízké intenzity automobilového provozu v těchto ulicích, funguje již v současné době velká část místních
komunikací ve Zdicích jako komunikace se smíšeným provozem (místní komunikace funkční skupiny D, podskupiny D1), jednak jako
obytné zóny nebo jako pěší zóny (v centrální části města), a to i přesto, že tak některé z nich nejsou jako komunikace se smíšeným
provozem stavebně provedeny ani značeny svislým dopravním značením.
V obou oddělených částech obce Černín a Knížkovice je síť místních komunikací velmi omezená. Jedná se totiž v obou případech o
sídla s charakteristickou ulicovou strukturou uspořádání zástavby kolem hlavní komunikace (průjezdní úsek silnice) procházející
středem sídla. Na průjezdní úsek silnice vždy navazují jen relativně krátké, často slepé, úseky místních resp. účelových komunikací,
které téměř ve všech případech fungují jako komunikace se smíšeným provozem, byť tak nejsou stavebně řešeny ani označeny
svislým dopravním značením.
Součástí komunikačního systému města jsou také veřejně přístupné účelové komunikace, jednak komunikace sloužící pro vnitřní
obsluhu rekreačních lokalit (chatových a zahrádkářských osad) a dále četné polní a lesní cesty propojující jednotlivá izolovaná sídla
v krajině.
(k odstavci D11 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Plochy komunikací nižšího dopravního významu nejsou v hlavním výkrese vymezeny jako plochy s rozdílným způsobem využití
dopravní infrastruktura – silniční (DS), protože využití ploch, na rozdíl od ploch silnic, nedominuje automobilová doprava. Zásadního
významu ve využití ploch nabývá u všech komunikací nižšího dopravního významu funkce pěší a cyklistické dopravy, obytná,
pobytová a rekreační funkce. Proto jsou plochy všech komunikací nižšího dopravního významu na území města Zdice integrovány
do ploch veřejných prostranství, nebo jsou vymezeny jako integrální součást ploch s jiným rozdílným způsobem využití.
(k odstavci D12 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
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Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
TP 103 Navrhování obytných a pěších zón (Edip, s.r.o., 2008)
TP 218 Navrhování zón 30 (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem výroku jsou některé nevyhovující technické parametry, především pak šířkové uspořádání, podélné sklony, rozhledové
poměry apod. části stávajících místních komunikací na území města Zdice, které neodpovídají platným právním předpisům, normám
či jiným oborovým předpisům jako jsou například technické podmínky Ministerstva dopravy ČR. Příčinou je jednak historicky daná,
hustá a prostorově omezená uliční síť v historickém jádru města Zdice i v oddělených sídlech Černín a Knížkovice a dále pak
zástavba ve svazích. Cílem výroku je stanovit podmínku dle konkrétních prostorových možností a potřeb jednotlivé místní
komunikace postupně rekonstruovat dle normových parametrů, například v prostorově stísněných podmínkách jednopruhové
komunikace alespoň vybavovat výhybnami apod. Zřízením obytných zón by měl být zajištěn větší uživatelský komfort veřejných
uličních prostorů se zvýšením bezpečnosti pohybu chodců.
(k odstavci D13 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
 TP 103 Navrhování obytných a pěších zón (Edip, s.r.o., 2008)
 TP 218 Navrhování zón 30 (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Chůze patří tradičně mezi nejpřirozenější formy pohybu ve městě. Nepřetržitý růst intenzity automobilové dopravy v našich městech
od počátku minulého století však způsobil postupné vytlačení chodce na samý okraj uličního prostoru, na úzké pásy chodníků.
Automobilu je zatím v ulicích měst přisuzována absolutní preference, prostorově velkoryse dimenzované jízdní pásy jsou doplňovány
parkovacími pruhy a na chodce již nezbývá odpovídající místo.
Je nezbytné vrátit se ke kompaktnímu městu, v němž budou přísně hierarchizovány komunikace na dálkové – rychlostní a sběrné,
kde v zájmu nadřazené dopravní obslužnosti území bude nutné se smířit s vyšším podílem automobilové dopravy a konečně na
obslužné, na nichž je v podstatě vždy zajištěna preference chodců a průjezd těmito ulicemi je pro automobily „znesnadněn“ různými
zklidňujícími a omezujícími opatřeními. Na tomto místě je nezbytné konstatovat, že kupříkladu 50% plošné rozlohy holandských
měst patří do zón, kde je nejvyšší povolená rychlost 30 km/h, tedy do zón, kde chodec je prvořadý a příjemnost pobytu na ulici patří
k vysokým hodnotám prostředí měst.
Prostředky plošného zklidňování dopravy mohou mít charakter dopravně-organizační, spočívající ve snížení rychlosti na vybraných
úsecích komunikací (např. Zóna 30) v podstatě bez nutnosti úprav jejich stavebního řešení a dále charakter stavebně-technický, kdy
uspořádání komunikace a celého dopravního prostoru v podstatě samo o sobě znemožňuje či alespoň znesnadňuje rychlý průjezd
automobilu danou komunikací (např. obytná zóna, pěší zóna). I přesto však obytné nebo pěší zóny musí být vybaveny příslušným
svislým dopravním značením.
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Důvodem zklidňování dopravy v rámci systému místních komunikací s nižším dopravním významem je především zajistit vyšší
uživatelský komfort veřejných prostranství bez dominance automobilové dopravy, zajistit bezpečný provoz chodců resp. cyklistů a
veřejná prostranství uzpůsobit jejich pobytové funkci včetně umožnění např. her dětí a rekreace.
Velký podíl místních komunikací na území jádrového města Zdice a v podstatě všechny místní komunikace v rámci oddělených částí
obce Černín a Knížkovice má již dnes z urbanisticko-dopravního hlediska funkci komunikací se smíšeným provozem kde se chodci
vzhledem k nízké intenzitě provozu celkem běžně pohybují v prostoru společně s automobily a to i v těch případech, kdy je
komunikace řešena s fyzicky odděleným chodníkem od vozovky. Územní plán všechny takové komunikace, které již dnes plní
funkci komunikací se smíšeným provozem a u nichž se zachování takové funkce předpokládá také do budoucna, navrhuje zařadit do
kategorie místní komunikace funkční skupiny D, podskupiny D1 – komunikace se smíšeným provozem a adekvátním způsobem je
postupně stavebně upravit a vybavit. Smyslem je, aby tyto komunikace, které v převážné míře zajišťují jen lokální dopravní obsluhu
místních obyvatel a které mají často charakter krátkých anebo slepě zakončených úseků, byly postupně rekonstruovány
v parametrech obytných zón navrhované v souladu s technickými podmínkami TP 103 – Navrhování obytných a pěších zón
(Navrhování obytných a pěších zón, Technické podmínky, schváleno Ministerstvem dopravy ČR, účinnost od 1. prosince 2008), tedy
optimálně s vozovkou v niveletě chodníku a s prvky zvyšujícími bezpečnost provozu chodců a uživatelský komfort celého veřejného
prostranství.
V případě velké řady místních komunikací nelze ani s jiným řešením než formou obytné zóny s ohledem na velmi omezené
prostorové podmínky řady uličních prostorů počítat.
Důvodem výroku je vytvoření podmínek pro humanizaci všech stávajících veřejných prostranství na území obce, které integrují
komunikace s nižším dopravním významem, s cílem zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů v rámci takových veřejných
prostranství a s cílem posílení obytné, pobytové a rekreační funkce takových veřejných prostranství na úkor dopravy automobilové.
Důvodem výroku je dále vytvoření podmínek pro postupné zkvalitňování technických parametrů stávajících komunikací nižšího
dopravního významu a uvádění těchto komunikací do normového stavu v souladu s požadavky ČSN 736110 Projektování místních
komunikací, se zohledněním aktuálních trendů a zklidňování místních komunikací a humanizace místních komunikací a se
zohledněním zásad uvedených například v rámci aktuálních technických podmínek Ministerstva dopravy ČR týkajících se dané
problematiky (v současné době např. TP 103 Navrhování obytných a pěších zón či TP 218 Navrhování zón 30).
(k odstavci D14 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
 TP 103 Navrhování obytných a pěších zón (Edip, s.r.o., 2008)
 TP 218 Navrhování zón 30 (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem výroku je vytvoření podmínek pro zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území obce a
pro minimalizaci nároků na veřejné investice. Každá křižovatka, sjezd z komunikace nebo připojení nemovitosti na přilehlou
komunikaci, představuje vždy určitý soubor kolizních bodů, které jsou příčinou snížení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikací a příčinou snižování plynulosti dopravy.
Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích je, zejména na dopravně významných komunikacích jako
jsou silnice, vhodné snížit počet křížení s jinými komunikacemi na minimum. ÚP tedy vytváří podmínky, aby k napojení nových
místních komunikací na nadřazený komunikační systém bylo přednostně využito stávajících křižovatek, či vjezdů na komunikace
přednostně před zřizováním křižovatek zcela nových.
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S ohledem na podrobnost řešení ÚP nevymezuje v řadě případů konkrétní polohy dopravního napojení rozvojových ploch na
stávající i navrhovaný komunikační systém. Pro určení konkrétního dopravního napojení rozvojových ploch na komunikační systém
chybějí na úrovni ÚP potřebné informace o konkrétních vybraných, zejména dopravně-inženýrských, podmínkách území a zejména
(s výjimkou rozvojových ploch, jejichž uspořádání je již ověřeno zpracovanou územní studií) chybí informace a povědomí o vnitřním
uspořádání takové rozvojové plochy.
(k odstavci D15 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
 TP 103 Navrhování obytných a pěších zón (Edip, s.r.o., 2008)
 TP 218 Navrhování zón 30 (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem výroku je návrh na rozšíření komunikačního systému města Zdice o nové komunikace pro zajištění dopravního napojení
a/nebo dopravní obsluhy nově vymezovaných ploch přestavby a zastavitelných ploch vyžadujících dopravní obslužnost. Nové
komunikace, které jsou integrální součástí vymezovaných navrhovaných ploch veřejných prostranství, jsou navrhovány přednostně
v prodloužení stávajících komunikací a s ohledem na polohu stávajících křižovatek a vjezdů na komunikace.
Odůvodnění vymezení jednotlivých ploch veřejných prostranství pro nové místní komunikace viz odůvodnění odstavce (C14) tohoto
odůvodnění.
(k odstavcům D16 – D18 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
S ohledem na podrobnost řešení ÚP nevymezuje ÚP konkrétní vnitřní uspořádání komunikačního systému uvnitř v rozvojových
plochách. Pro určení konkrétního vnitřního uspořádání komunikačního systému rozvojových ploch chybějí na úrovni ÚP potřebné
informace o konkrétních vybraných, zejména dopravně-inženýrských, podmínkách území a zejména (s výjimkou rozvojových ploch,
jejichž uspořádání je již ověřeno zpracovanou územní studií) chybí informace a povědomí o vnitřním uspořádání rozvojových ploch
samotných.
Podrobné řešení vnitřního uspořádání komunikačního systému rozvojových ploch musí být předmětem řešení podrobnějších
dokumentací zpracovávaných v rozsahu předmětné rozvojové plochy nebo jejich souboru a to s ohledem na navrhovanou parcelaci,
koncepci uspořádání veřejných prostranství, apod.
Předmětem řešení územní studie, jejíž zpracování je podmínkou využití konkrétní rozvojové plochy nebo souboru rozvojových ploch,
je mimo jiné řešení uspořádání systému veřejných prostranství v ploše a návrh dopravní obslužnosti plochy, tedy návrh systému
komunikací.
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Územní plán s ohledem na měřítko a míru detailu řešení územního plánu nenavrhuje ve většině případů konkrétní vnitřní uspořádání
zástavby, veřejných prostranství včetně komunikací, zeleně apod. v rámci jednotlivých dílčích návrhových ploch s rozdílným
způsobem využití. K tomu účelu slouží regulační plán, územní studie a další podrobnější stupně projektové dokumentace, které
v rámci širších urbanistických souvislostí navrhnou nejen nejvhodnější místo k připojení plochy na stávající komunikační systém, ale
také novou strukturu komunikací vlastní návrhové plochy.
(k odstavci D19 ÚP)
Podklady pro výrok


























zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Teplice 2012 (Proces, s.r.o., 07/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
www.mapy.cz

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem pro vymezení nových ploch veřejných prostranství pro umístění nových veřejně přístupných účelových komunikací je
zlepšení prostupnosti krajiny pro chodce a cyklisty a pro možnost dopravní obslužnosti přilehlých zemědělských obhospodařovaných
pozemků.
V obou případech se jedná o obnovu původních polních cest, v případě plochy Z1 se jedná o obnovu polní cesty ve směru na Trubín
a v případě plochy Z52 se jedná o obnovu úvozové polní cesty mezi Černínem a Levínem, vedenou úvozem lemovaným vegetačním
doprovodem.

G.6.1.3 Doprava v klidu
(k odstavci D20 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
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schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Územní plán plně respektuje stávající plochy a objekty, které slouží pro parkování, odstavování a garážování vozidel obyvatel a
návštěvníků města. Cílem koncepce územního plánu je nesnižovat stávající kapacitu stání, ale vytvářet podmínky naopak pro její
stabilizaci.
Vzhledem k převládající individuální obytné zástavbě na území města Zdice probíhá odstavování vozidel na území města převážně
na vlastních pozemcích rodinných domů, případně na přilehlých veřejných prostranstvích. Plošně rozsáhlejší plochy určené pro
veřejné parkování osobních automobilů se nacházejí v podstatě výhradně v centrální části města, ve vazbě na historické jádro a
jednotlivé stavby a zařízení občanského vybavení. Jedná se především o tyto plochy pro veřejné parkování osobních automobilů:







Pozemní parkoviště na křížení ulic Vorlova a Komenského (kapacita 10 stání)
Pozemní parkoviště v ulici Barákova ve vazbě na pěší zónu (kapacita 13 stání)
Pozemní parkoviště na křížení ulic Vorlova a Barákova (kapacita 5 stání)
Pozemní parkoviště na křížení ulic Husova a Čs. armády ve vazbě na pěší zónu (kapacita 20 stání)
Pozemní parkoviště v ulici Čs. armády ve vazbě na autobusový terminál (kapacita 16 stání)
Pozemní parkoviště v ulici Čs. armády před nákupním střediskem (kapacita 16 stání)

V samotné centrální části města Zdice, v docházkové vzdálenosti historického jádra s koncentrací občanského vybavení, je tak
v současné době k dispozici až 80 veřejných parkovacích stání. Všechna tato parkoviště územní plán respektuje a vymezuje jako
součást stabilizovaných ploch.
Další kapacitní pozemní parkoviště pro osobní automobily se nacházejí například ve vazbě na domov důchodců (14 stání) nebo ve
vazbě na bytové domy v ulici Farčina (18 stání). Tato parkoviště však slouží výhradně uživatelům daných objektů. Tato parkoviště
územní plán plně respektuje a vymezuje je jako součást stabilizovaných ploch.
V severní části města v ulici Hroudská se nachází 80 řadových garáží, které územní plán respektuje a vymezuje jako stabilizované
plochy dopravní infrastruktury silniční (DS).
Ze schváleného Zadání Územního plánu Zdice, z osobních jednání se zástupci zadavatele územního plánu (starosta, místostarosta,
tajemník města) ani z vlastních fyzických terénních průzkumů města Zdice nevyplynuly žádné konkrétní požadavky na explicitní
vymezení ploch pro odstavná či parkovací stání s cílem zvýšení kapacity dopravy v klidu. Parkovací a odstavná stání se budou u
nových objektů resp. u objektů se změnou využití navrhovat v souladu s platnou legislativou. Kromě ploch vymezených v územním
plánu explicitně pro umístění některé konkrétní stavby nebo zařízení pro dopravu v klidu připouští pochopitelně územní plán
v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umisťování parkovišť, individuálních garáží a jednotlivých
parkovacích stání také v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití.
Optimální cestou ke zvýšení stávajících kapacit dopravy v klidu, je-li opravdu žádoucí, bez významného zásahu do urbanistické
struktury území je změna organizace parkování na stávajících komunikacích, jako je např. změna podélných stání na šikmá nebo
kolmá a dále pak postupné zřizování nových parkovacích pruhů podél komunikací v místech, kde to prostorové podmínky umožňují.
Jedná se však o detail, který neodpovídá měřítku územního plánu, proto územní plán taková konkrétní opatření nenavrhuje.
(k odstavcům D21 – D23 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
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schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Zdice – Studie Parkovací plochy u železničního nádraží (Arcia, 01/2012)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Vymezení systému záchytných parkovišť režimu P+R, K+R a B+R vyplývá z požadavku platných Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje, které stanovují úkol pro územní plánování zajistit v územních plánech obcí plochy pro přestupní terminály na
kolejovou hromadnou dopravu, případně autobusovou, včetně záchytných parkovišť P+R a B+R.
Územní plán vytváří všechny předpoklady pro posílení role veřejné hromadné dopravy osob v přepravních vztazích a pro možné
postupné zvýšení podílu přepravní práce ve prospěch veřejné autobusové a železniční dopravy a cyklistické a pěší dopravy a pro
posílení role železniční dopravy v přepravě obyvatel města Zdice a pro zlepšení podmínek cestujících v železniční dopravě mimo
jiné tím, že navrhuje zvýšení kapacity pakovacích stání ve vazbě na železniční stanici Zdice, když severně železniční trati při
severním vyústění nové podchodu pod železniční tratí umožňující přímý přístup k nástupištím vymezuje plochu pro nové parkoviště
na terénu nebo parkovací dům režimu park & ride (P+R)20 pro možnost odstavení vozidel cestujících pokračujících dále ve své cestě
vlakem. V rámci prostoru nově navrhovaného parkoviště P+R severně železniční trati, stejně jako v rámci stávajícího předprostoru
železniční stanice, navrhuje územní plán zřídit odstavné zařízení pro jízdní kola režimu bike & ride (B+R) pro možnost bezpečného a
komfortního odstavení jízdních kol cestujících pokračujících dále ve své cestě vlakem. V rámci stávajícího předprostoru železniční
stanice navrhuje územní plán zřídit dále také pohotovostní stání pro osobní automobily režimu kiss & ride (K+R) pro možnost
rychlého nástupu a výstupu cestujících dále cestujících vlakem.
Územní plán také stabilizuje polohu dopravního terminálu autobusové dopravy na Palackého náměstí a na dopravní terminál
navazující stávající plochu pro parkování automobilů režimu P+R při ulici Čs. armády. Pro zlepšení podmínek cestujících
v autobusové dopravě navrhuje územní plán doplnit stávající parkoviště pro osobní automobily režimu P+R na Palackého náměstí
ve vazbě na dopravní terminál o odstavné zařízení pro jízdní kola typu bike & ride (B+R) pro možnost bezpečného a komfortního
odstavení jízdních kol cestujících pokračujících dále ve své cestě autobusem a o pohotovostní stání pro osobní automobily režimu
kiss & ride (K+R) pro možnost rychlého nástupu a výstupu cestujících.

G.6.1.4 Veřejné hromadná doprava osob
(k odstavcům D24 – D27 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Podkladem pro vymezení plochy přestavby dopravní infrastruktury – silniční (DS) P17 byla studie Zdice – Studie parkovací plochy u železničního
nádraží (Arcia, 23.1.2012).
20
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Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Veřejnou hromadnou dopravu osob na území města Zdice zajišťují jednak regionální linky veřejná autobusové dopravy a osobní
vlakové spoje. Na území města Zdice, s ohledem na jeho plošnou velikost, není zavedena žádná forma městské hromadné dopravy.
Na území města Zdice operují následující regionální autobusové spoje na těchto linkách:













210011 Beroun – Zdice – Bzová
210016 Beroun – Zdice – Hostomice
210019 Zdice – Beroun – Praha
210020 Zdice – Beroun – Praha, Motol / Na Homolce
210021 Beroun – Zdice – Hořovice
210040 Olešná – Zdice – Praha-Nové Butovice
210040 Hořovice – Žebrák - Zdice – Praha-Nové Butovice
210041 Hořovice – Zdice – Praha, Nové Butovice
210042 Zdice – Žebrák – Hořovice
210047 Drozdov – Zdice - Beroun
220031 Kladno – Beroun - Zdice – Žebrák – Hořovice – Příbram
470800 Hořovice – Žebrák – Zdice – Praha, Nové Butovice.

Spojení s hlavním městem Praha a okresním městem Beroun po železnici zajišťují rychlíky Praha – Cheb, které jezdí v obou
směrech v pravidelném dvouhodinovém taktu a dále rychlíky Praha – Beroun – Příbram – České Budějovice, které jezdí v obou
směrech 4x za den a osobní vlaky, které jezdí v obou směrech v pravidelném dvouhodinovém taktu vloženy mezi rychlíky Praha –
Cheb.
Spojení s krajským městem Plzní, ale také s Hořovicemi či Rokycany po železnici zajišťují rychlíky Praha – Cheb, které jezdí v obou
směrech v pravidelném dvouhodinovém taktu a osobní vlaky, které jezdí v obou směrech v pravidelném dvouhodinovém taktu
vloženy mezi rychlíky Praha – Cheb.
Železnice zprostředkovává přímé spojení města Zdice také například s Příbramí a Českými Budějovicemi (4x denně v obou
směrech).

Terminál veřejné autobusové dopravy
Hlavním dopravním uzlem veřejné autobusové dopravy ve Zdicích je terminál veřejné autobusové dopravy na Palackého náměstí,
kudy projíždějí všechny autobusové linky regionální autobusové dopravy operující na území města Zdice. Terminál je v současné
době tvořen celkem osmi autobusovými stáními a návaznou plochou parkoviště pro osobní automobily plnící funkci parkoviště
režimu park & ride (P+R) pro parkování vozidel cestujících, kteří dále pokračují ve své cestě autobusem. Územní plán tento terminál
veřejné autobusové dopravy plně respektuje a vymezuje ho jako stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury – silniční (DS).

Přestupní uzel bus-vlak ve vazbě na železniční stanici Zdice
Hlavním dopravním přestupním uzlem veřejné dopravy mezi módem autobusové a železniční dopravy ve Zdicích je plocha jižně
železniční stanice Zdice, kam zajíždějí vybrané linky veřejné autobusové dopravy operující na území města Zdice. Územní plán
tento přestupní uzel bus-vlak jižně železniční stanice Zdice, včetně ploch pro parkoviště režimu park & ride (P+R) pro parkování
vozidel cestujících, kteří dále pokračují ve své cestě vlakem, plně respektuje a vymezuje ho jako stabilizovanou plochu dopravní
infrastruktury – silniční (DS).

Autobusové zastávky
Územní plán plně respektuje stávající umístění všech autobusových zastávek na území města Zdice, kterými jsou:




Zdice, náměstí (terminál veřejné autobusové dopravy)
Zdice, Černín
Zdice, škola
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Zdice, autoservis
Zdice, Knížkovice
Zdice, rozcestí k žel. st.
Průmyslová zóna východ

S cílem zvýšení operability veřejné autobusové dopravy na území města Zdice a cílem zlepšení pěší dostupnosti autobusových
zastávek z obytných území navrhuje územní plán doplnění (zahuštění) sítě autobusových zastávek na území města o tyto 2
zastávky:


Zastávka na ulici Komenského v prostoru křížení s ulicí U Topírny
Důvodem návrhu nové zastávky je zlepšení pěší dostupnosti autobusových zastávek ze severozápadní části obytného
území jádrového města Zdice, kde navíc v lokalitě Na Samohelce územní plán navrhuje plošně vůbec nejrozsáhlejší rozvoj
bydlení na území celého města (plochy Z27 a Z32a a Z32b), čímž dojde v této části města k výraznému navýšení počtu
obyvatel s nároky na dopravní obslužnost veřejnou autobusovou dopravou. Pro zlepšení pěší dostupnosti nově
navrhované zastávky na ulici Komenského vymezuje územní plán plochu nového veřejného prostranství P10 pro možné
pěší propojení z ulice K Samohelce a Na Nové přímo na ulici Komenského k autobusové zastávce.



Zastávka na ulici Husova v prostoru křížení s ulicí Šrámkova
Důvodem návrhu nové zastávky je zlepšení pěší dostupnosti autobusových zastávek z východní části obytného území
jádrového města Zdice, kde navíc územní plán vymezuje nové rozvojové plochy určené pro novou obytnou zástavbu
(plochy P7 a P12), čímž dojde v této části města k navýšení počtu obyvatel s nároky na dopravní obslužnost veřejnou
autobusovou dopravou.

Obr.: Izochrony dostupnosti stávajících a navrhovaných autobusových zastávek na území města Zdice
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V měřítku a podrobnosti řešení územního plánu není možné přesně bodem určit polohu autobusové zastávky. Její přesná poloha
závisí na mnoha okolnostech, jako jsou např. konkrétní prostorové podmínky a příčné uspořádání daného úseku komunikace,
rozhledové poměry na komunikaci, místa připojení okolních nemovitostí, možnost umístění přechodu pro chodce mezi zastávkami
v opačných směrech jízdy apod. Proto územní plán prostřednictvím bodů a k nim příslušejícího slovního popisu vymezuje rámcově
místo, které je pro umístění nové zastávky vhodné. Konečné umístění nové zastávky určí až podrobnější projektová dokumentace,
nicméně poloha nové zastávky musí co nejblíže odpovídat poloze navržené a specifikované v územním plánu.
Další autobusové zastávky nad rámec těch navržených v územním plánu je přirozeně možné, a to i bez nutnosti změny územního
plánu, dle aktuálních potřeb dopravní obslužnosti území města Zdice.

G.6.1.5 Pěší a cyklistická doprava
(k odstavci D28 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Základní prostupnost každého území pro chodce a cyklisty, a to jak území zastavěného (území sídel), tak volné krajiny, zabezpečuje
ve veřejném zájmu systém veřejných prostranství, doplněný o úseky silnic a dalších dopravně významných komunikací
umožňujících pohyb chodců a cyklistů v dopravním prostoru komunikace.
(k odstavci D29 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
 Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Optimální podmínky pro bezpečný, rychlý, bezkolizní a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů po celém území města jsou základním
předpokladem pro zkvalitnění prostředí celého města, pro oživení a zvýšení atraktivity všech veřejných prostranství, snížení nároků
na dopravní obslužnost území města automobilovou dopravou a s tím související zlepšení obytného a životního prostředí města.
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Dobré podmínky pěší a cyklistické prostupnosti území města, zejména pak prostupnosti volné krajiny a v území krajinářsky
nejatraktivnějších území (například území podél vodních toků), zvyšují atraktivitu území města jednak pro každodenní rekreaci
obyvatel města, ale také pro cestovní ruch.
(k odstavci D30 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Plocha P1 je vymezena pro zajištění pěší a cyklistické prostupnosti v severní části Knížkovic v místě dnes dvou slepých ulic. Obě
koncové ulice, na severu Knížkovic byly historicky propojeny. Územní plán tak navrhuje obnovení původního stavu, především
s cílem propojení východní z obou ulic se západní ulicí, která pokračuje dále na sever do volné krajiny, pro chodce a cyklisty.
Důvodem je umožnění přímého přístupu chodců a cyklistů z východní ulice přímo na sever do volné krajiny prostřednictvím západní
ulice, bez nutnosti vykonání ztraceného spádu.
(k odstavci D31 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Plocha je vymezena v souladu s Dokumentací pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty pro
možnost umístění nové pěší a cyklistické lávky v návaznosti na ulici T. G. Masaryka přes koryto vodního toku s možností
prodloužení i přes silnici II/605 (ulice Husova). Cílem je zlepšení podmínek pěší a cyklistické dostupnosti vrchu Knihov, navrženého
k revitalizaci na lesopark sloužící každodenní rekreaci obyvatel centrální části města Zdice, z jádrového území města.
(k odstavci D32 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Plocha je vymezena pro nové pěší, respektive cyklistické propojení ulice Komenského s ulicemi na Vyhlídce a Na Nové. Důvodem
pro vymezení veřejného prostranství je zlepšení pěší prostupnosti obytného území v západní části jádrového území města Zdice.
Ulice Na Vyhlídce, Na Nové či K Samohelce jsou v současné době zakončeny slepě a postrádají prostorově a technicky odpovídající
přímé pěší a cyklistické propojení ve směru na jih s ulicí Komenského, kde územní plán navrhuje umístění nové autobusové
zastávky právě pro zlepšení pěší dostupnosti autobusové dopravy z obytných souborů v západní části města Zdice, a dále ulicí U
Topírny na pěší a cyklistickou lávku přes Červený potok a dálnici D5 ve směru k železniční stanici Zdice.
(k odstavci D33 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném
znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
 Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
 Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
 www.mapy.cz
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem vymezení hlavních pěších propojení v územním plánu je v rámci celé složité soustavy veřejných prostranství identifikovat
ty prostory, které již dnes zabezpečují resp. po doplnění o nové veřejné prostory i do budoucna mají trvale zabezpečovat páteřní
pěší trasy a propojení na území města. Smyslem hlavních pěších propojení v rámci územního plánu je stabilizovat tato pěší
propojení do budoucna jako trvale veřejně přístupné prostory, zabránit tak jejich případnému zastavění objekty a přerušení pěších
vazeb a vytvořit podmínky pro jejich rekonstrukci a nezbytné stavební úpravy dle normových parametrů pro pohyb chodců a osob
s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Vymezení soustavy hlavních pěších propojení reflektuje propojení jednotlivých obytných souborů města včetně oddělených částí
obce Knížkovice a Černín s centrální částí města, se zařízeními občanského vybavení, lokalitami s koncentrací pracovních
příležitostí a územími každodenní rekreace obyvatel města, která navrhuje trvale zachovat jako součást veřejně přístupných prostorů
a garantovat tak zachování veřejné pěší prostupnosti území ve vymezených směrech:
a)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s částí obce Černín, vedené od ulice Husova ulicí Velízská dále po
účelové komunikace na náves v Černíně, je vymezeno z důvodu zajištění pěší dostupnosti jádrového města Zdice a jeho
centrální části s koncentrací občanského vybavení celoměstského významu z části obce Černín;

b)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s obytným územím rodinných domů v severovýchodní části
kompaktního města, vedené od ulice Husova podél průjezdního úseku silnice II/236 ulicí Žižkova, je vymezeno z důvodu
zajištění pěší dostupnosti celého rozsáhlého území s koncentrací rodinných domů v severovýchodní části kompaktního
města Zdice;

c)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s plánovaným lesoparkem Knihov východně od města, vedené
od ulice Husova ulicí Žižkova a T.G. Masaryka dále přes nově navrhovanou pěší lávku přes silnici II/605 resp. II/118, je
vymezeno z důvodu zajištění pěší dostupnosti vrchu Knihov, který je územním plánem nově navržen k revitalizaci pro
každodenní rekreaci obyvatel města Zdice, z jádrového města Zdice a jeho obytných souborů s vysokou koncentrací
obyvatel;

d)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s Průmyslovou zónou Východ, vedené od ulice Husova ulicí
Žižkova a T.G. Masaryka dále přes nově navrhovanou pěší lávku přes silnici II/605 resp. II/118 a dále podél silnice II/605
resp. II/118 do průmyslové zóny, je vymezeno z důvodu zajištění pěší dostupnosti stávající Průmyslové zóny Východ
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s koncentrací pracovních příležitostí mimo jiné pro obyvatele města Zdice, z jádrového města Zdice a jeho obytných
souborů s vysokou koncentrací obyvatel;
e)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s obytným územím ve východní části kompaktního města,
vedené z Palackého náměstí přes nově vymezované přestavbové území mezi ulicemi Čs. Armády, Našich mučedníků a
Zahradní a Červeným potokem (plocha P12) dále do ulice Našich mučedníků, je vymezeno z důvodu zajištění pěší
dostupnosti jihovýchodní části obytného území jádrového města Zdice, především s ohledem na zajištění pěší
prostupnosti přes nově vymezované rozvojové území;

f)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s železniční stanicí Zdice, vedené z Palackého náměstí přes
přemostění Červeného potoka a dálnice D5 dále podchodem pod železniční tratí na železniční stanici Zdice, je vymezeno
z důvodu zajištění pěší dostupnosti železniční zastávky Zdice z centrální části jádrového města Zdice;

g)

alternativní pěší propojení centrální části města Zdice s železniční stanicí Zdice, vedené od ulice Husova ulicí
Komenského a U Topírny dále před pěší lávku přes Červený potok a dálnici D5 a podchodem pod železniční tratí na
železniční stanici Zdice, je vymezeno z důvodu zajištění pěší dostupnosti železniční stanice Zdice ze západního obytného
území jádrového města Zdice (území kolem ulic Na Vyhlídce, Na Nové, Na Samohelce, Stará Zvonice, Hornická,
Knížkovická ad.) a také od nově navrhované autobusové zastávky na ulici Komenského při křížení s ulicí U Topírny;

h)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s Průmyslovou zónou Západ, vedené od ulice Husova ulicí
Komenského a U Topírny dále podél Červeného potoka po nově navrhované cyklostezce resp. stezce pro chodce a
cyklisty (plocha P26) až na západní okraj města a odsud dále po nově navrhované místní obslužné komunikaci (plocha
Z16) do Průmyslové zóny Západ, je vymezeno z důvodu zajištění pěší dostupnosti navrhované Průmyslové zóny Východ
s koncentrací pracovních příležitostí mimo jiné pro obyvatele města Zdice, z jádrového města Zdice a jeho obytných
souborů s vysokou koncentrací obyvatel;

i)

radiální pěší propojení centrální části města Zdice s částí obce Knížkovice, vedené od ulice Husova ulicemi
Barákova, Vorlova, Stará Zvonice, Knížkovická a opět Vorlova dále podél silnice III/00524 na náves v Knížkovicích, je
vymezeno z důvodu zajištění pěší dostupnosti jádrového města Zdice a jeho centrální části s koncentrací občanského
vybavení celoměstského významu z části obce Knížkovice;

j)

tangenciální pěší propojení od nově navrhované autobusové zastávky na ulici Komenského k ulici K Samohelce
a dále přes ulici Hornická do ulice Knížkovická je vymezeno z důvodu zajištění pěší dostupnosti železniční stanice
Zdice ze západního obytného území jádrového města Zdice (území kolem ulic Na Vyhlídce, Na Nové, Na Samohelce,
Stará Zvonice, Hornická, Knížkovická ad.) a také od nově navrhované autobusové zastávky na ulici Komenského při
křížení s ulicí U Topírny.

(k odstavcům D34 – D37 ÚP)
Podklady pro výrok









zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Zajištění pěší resp. cyklistické prostupnosti území města je základním předpokladem jeho optimálního fungování a utvoření všech
základních prostorových a provozních vazeb v území.
Veřejná prostupnost plošně rozsáhlých rozvojových území pro bydlení je jedním z nástrojů předcházení rizika vzniku tzv. „gated
communities“, tedy uzavřených, veřejnosti nepřístupných a od svého okolí segregovaných obytných enkláv, s rizikem sociálního
vyloučení.
Navrhované koncepční prvky veřejné prostupnosti ploch Z32a, Z32b, Z27 a P12 pro chodce a cyklisty mají zajistit zachování
optimálních podmínek pěší prostupnosti zastavěného území města a zabezpečení základních pěších a cyklistických vazeb v území
města v návaznosti na navazující stabilizovanou síť veřejných prostranství.
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Důvodem vymezení koncepčního prvku veřejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VP-02-N je stabilizovat a zachovat i do budoucna
stávající možnost pěší a cyklistické prostupnosti lesa nad ulicí Komenského z obytného souboru Na Samohelce přímo k areálu
městského koupaliště a navazujícího sportovního areálu. Cílem je zabezpečit optimální podmínky pěší a cyklistické dostupnosti
sportovního a rekreačního zázemí města z vůbec největšího rozvojového území pro bydlení v lokalitě Na Samohelce.
(k odstavcům D38 – D40 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 1. a 3. část
(Ing. Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010)
 Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 2. část (Ing.
Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010).
 www.mapy.cz










Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Řešeným územím města Zdice procházejí tři značené turistické trasy - červená, zelená a modrá, které propojují Zdice s oběma
CHKO v okolí, s CHKO Křivoklátsko na severu a CHKO Český kras na jihu:


Červená turistická trasa
Červená turistická trasa vede od železniční stanice Zdice na východ v souběhu se zelenou turistickou trasou až k rozcestí
Pod Holým vrchem, kde se se zelenou turistickou trasou rozchází a je zakončena jižně v obci Neumětely.



Zelená turistická trasa
Zelená turistická trasa vede od železniční stanice Zdice na východ v souběhu s červenou turistickou trasou až k rozcestí
Pod Holým vrchem, kde se s červenou turistickou trasou rozchází a pokračuje ke Koněpruským jeskyním a do Berouna.



Modrá turistická trasa
Modrá turistická trasa je vedena od železniční stanice Zdice přes dálniční nadjezd kolem kostela v centru města Zdice,
jihozápadně podél silnice II/605, za čerpací stanicí pohonných hmot na konci obce odbočuje po polní cestě směrem do
Knížkovic a přes Knížkovice dále vede lesem pod Vraní skálou do obce Svatá a Hudlice. Na rozcestí Na Hřebeni (severně
od Knížkovic) se z této trasy odděluje zelená trasa vedoucí do Kublova a Karlovy Vsi.

Jako provozně nevhodné se jeví vedení modré turistické trasy podél frekventované peáže silnic II. třídy II/605 a II/118 v rámci ulice
Komenského. Z tohoto důvodu navrhuje územní plán přeložení úseku modré značené turistické trasy Palackého náměstí – západní
konec ulice Komenského na nově navrhovanou cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty podél levého břehu Červeného a
Stroupínského potoka (po jejím vybudování) a odtud dále na sever do Knížkovic po své stávající trase.
Rozsah opatření na značených turistických trasách navrhovaný v rámci územního plánu je třeba chápat jako minimální, zřizování
dalších značených turistických tras v území je možné libovolně dle aktuálních potřeb cestovního ruchu bez nároků na vymezení v
územním plánu.
(k odstavci D41 ÚP)
Podklady pro výrok






zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
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Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 1. a 3. část
(Ing. Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010)
 Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 2. část (Ing.
Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010).
 www.mapy.cz





Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Na území města Zdice se v současné době nenachází žádná pozemní komunikace určená výhradně pro pohyb cyklistů, respektive
pro smíšený pohyb chodců a cyklistů. Území města Zdice je přitom vysoce atraktivní pro pěší i cykloturistiku, protože se nachází na
pomezí dvou chráněných krajinných oblastí, CHKO Křivoklátsko na severu a CHKO Český Kras a CHKO Brdy na jihu. Přes území
města Zdice proto prochází již dnes několik pěších turistických tras i cyklistických turistických tras. Vedení dalších cyklistických
turistických tras přes území města Zdice navrhuje Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (CityPlan,
spol. s r.o., aktualizace CityPlan, spol. s r.o. 2008 a B.I.R.T. Group 2012). Nové cyklotrasy navrhuje generel trasovat na území
města Zdice ve vazbě na přírodní osy v území, tedy ve vazbě na vodní toky Červený potok, Stroupínský potok a Litavku,
segregovaně od motorové dopravy a vytvořit tak cykloturistům optimální podmínky pro jejich bezpečný pohyb územím.
Důvody pro vymezení samostatně vedené cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty podél levého břehu Červeného a
Stroupínského potoka se dají shrnout do těchto bodů:
1.

Zásada pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, stanovená v platných ZÚR Středočeského
kraje, vytvářet podmínky pro budování cyklistických stezek segregovaných od automobilového provozu, a to zejména
v intenzivně urbanizovaném území;

2.

Úkol pro územní plánování, stanovený v platných ZÚR Středočeského kraje, v územních plánech obcí navrhovat
nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména v případech dálkových „cyklotras“, v území
rozvojových oblastí (vč. jejich okolí) a v turisticky atraktivních územích;

3.

Návrh Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (CityPlan, spol. s r.o., aktualizace CityPlan,
spol. s r.o. 2008 a B.I.R.T. Group 2012) na vedení cyklotrasy „Po stopách českých králů“ v úseku Karlštejn –
Žebrák/Točník po navrhované turisticko-rekreační cyklostezce segregované od automobilové dopravy na území města
Zdice podél levého břehu Červeného a Stroupínského potoka;

4.

Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 1. a 3.
část (Ing. Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010) a Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 2. část
(Ing. Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010) řešící stavebně-technické provedení úseku cyklostezky podél Červeného
potoka v úseku ulice Našich mučedníků - Farčina;

5.

Velmi výhodné prostorové podmínky pro vedení samostatné cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty v úseku ulice
Našich mučedníků – silnice II/605 resp. II/118 na západním okraji města podél levého břehu Červeného a Stroupínského
potoka, již v současné době je po levém břehu obou potoků v několika úsecích vedena účelová komunikace umožňující
pěší a cyklistickou prostupnost území, nabízí se tedy tyto stávající úseky propojit, zpevnit povrch a vytvořit souvislou
stezku vedenou v podstatě napříč celým územím města Zdice z východu na západ segregovaně od automobilové dopravy
a zajistit tak bezkolizní a bezpečný pohyb cyklistů napříč územím města Zdice;

6.

Možnost využít cyklostezku nejen pro cykloturistické účely jako součást dálkové cyklotrasy „Po stopách českých
králů“ propojující hrady Karlštejn a Žebrák a Točník, ale také pro každodenní cesty obyvatel města Zdice (do školy, za
prací, za nákupy) a s ohledem na příznivé výškové poměry (stezka vedena zcela po rovině) také pro možnost in-line
bruslení.

Jako podklad pro vymezení ploch veřejných prostranství pro umístění samostatně vedené cyklostezky resp. stezky pro chodce a
cyklisty po levém břehu Červeného a Stroupínského potoka byly použity tyto podklady:
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Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (CityPlan, spol. s r.o., aktualizace CityPlan, spol.
s r.o. 2008 a B.I.R.T. Group 2012)



Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 1. a 3.
část (Ing. Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010)



Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 2. část
(Ing. Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010).

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016
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(k odstavci D42 ÚP)
Podklady pro výrok










zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
www.mapy.cz

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvody pro vymezení samostatně vedené cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty podél levého břehu řeky Litavka v úseku
silnice III/11545 – východní hranice města Zdice se dají shrnout do těchto bodů:
1.

Zásada pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, stanovená v platných ZÚR Středočeského
kraje, vytvářet podmínky pro budování cyklistických stezek segregovaných od automobilového provozu, a to zejména
v intenzivně urbanizovaném území;

2.

Úkol pro územní plánování, stanovený v platných ZÚR Středočeského kraje, v územních plánech obcí navrhovat
nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména v případech dálkových „cyklotras“, v území
rozvojových oblastí (vč. jejich okolí) a v turisticky atraktivních územích;

3.

Návrh Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (CityPlan, spol. s r.o., aktualizace CityPlan,
spol. s r.o. 2008 a B.I.R.T. Group 2012) na vedení cyklotrasy „Litavka“ v úseku Beroun – Jince po navrhované dopravněobslužné cyklostezce segregované od automobilové dopravy na území města Zdice podél levého břehu řeky Litavka;

4.

Velmi výhodné prostorové podmínky pro vedení samostatné cyklostezky resp. stezky pro chodce a cyklisty napříč územím
města Zdice podél levého břehu Litavky, již v současné době je v úseku Chodouň – silnice III/11545 po levém břehu
Litavky vedena zpevněná účelová komunikace umožňující pěší a cyklistickou prostupnost území, cyklostezka resp. stezka
pro chodce a cyklisty vymezovaná v územním plánu je tak prodloužením této účelové komunikace o komunikaci pro
chodce a cyklisty dále podél Litavky na východ;

5.

Možnost využít cyklostezku nejen pro cykloturistické účely jako součást dálkové cyklotrasy „Litavka“ propojující území po
obvodu CHKO Brdy, ale také, s ohledem na příznivé výškové poměry (stezka vedena zcela po rovině), pro možnost in-line
bruslení.

Jako podklad pro vymezení ploch veřejných prostranství pro umístění samostatně vedené cyklostezky resp. stezky pro chodce a
cyklisty po levém břehu řeky Litavka byly použity tyto podklady:


Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (CityPlan, spol. s r.o., aktualizace CityPlan, spol.
s r.o. 2008 a B.I.R.T. Group 2012).

(k odstavcům D43 – D47 ÚP)
Podklady pro výrok










zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 1. a 3. část
(Ing. Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010)

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
 Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 2. část (Ing.
Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010).
 www.mapy.cz
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Stávající značené cykloturistické trasy
Územím města Zdice procházejí v současné době tyto 2 značené cykloturistické trasy Klubu českých turistů:


Místní cykloturistická trasa (IV. třídy) č. 0005 Zbiroh - Žebrák – Zdice procházející řešeným územím směrem od hradu
Žebrák přes Hředle na západě, kolem kostela ve Zdicích k železniční stanici Zdice



Místní cykloturistická trasa (IV. třídy) 0007 Zdice – Lochovice procházející v rámci řešeného území výrobní zónou na jihu
města k železniční stanici Zdice (cykloturistická trasa č. 0007 má přímou vazbu na mezinárodní cykloturistickou trasu č. 3
Praha – Karlštejn – Plzeň - Furth im Wald (SRN) procházející jižně od města Zdice).

Základními deficity současných značených cykloturistických tras na území města Zdice jsou:
1.

Vedení cykloturistických tras výhradně po stávajících silnicích II. a III. třídy, a to například včetně vedení cyklotrasy č. 0005
po dopravně značně frekventované peáži silnic II/605 a II/118 (ulice Komenského) ve Zdicích

2.

Absence cykloturistického propojení města Zdice s Berounem.

Navrhované značené cykloturistické trasy
Veškeré v územním plánu nově navrhované cykloturistické trasy, včetně přeložek stávajících cykloturistických tras na území města
Zdice, vyplývají z Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (CityPlan, spol. s r.o., aktualizace
CityPlan, spol. s r.o. 2008 a B.I.R.T. Group 2012).
Územní plán respektuje bez nároků na změnu trasování na území města Zdice pouze značenou místní cykloturistickou trasu (IV.
třídy) č. 0007 Zdice – Lochovice procházející v rámci řešeného území od jihu ulicí Čs. armády, okolo železniční stanice a dále
přemostěním dálnice D5 a Červeného potoka na Palackého náměstí, kde je ukončena.
Územní plán navrhuje zcela nové vedení značené cykloturistické trasy č. 0005, po níž je na území města Zdice v souladu s
Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje vedena dálková trasa „Po stopách českých
králů“ propojující hrad Karlštejn s hrady Žebrák a Točník a dalšími hrady a zámky v západní části Středočeského kraje. Oproti
stávajícímu vedení cyklotrasy po silnici II/605 resp. II/118 (v rámci ulice Komenského) je v rámci územního plánu navrženo její
přeložení na nově navrhovanou cyklostezku / stezku pro chodce a cyklisty vedenou podél levého břehu Červeného a Stroupínského
potoka a dále ve směru na Hředle s pokračováním po stávající účelové komunikaci podél pravého břehu Stroupínského potoka.
Územní plán navrhuje na území města Zdice v souladu s Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
vedení nové značené cykloturistické trasy „Litavka“ Beroun – Zdice – Lochovice – Jince – Příbram-Březové Hory – Vysoká –
Rožmitál pod Třemšínem podél řeky Litavka. V úseku od jižního okraje správního území města až po silnici III/11545 je vedení
cyklotrasy navrženo po stávající účelové komunikaci po pravém břehu Litavky, od přemostění silnice III/11545 dále k východnímu
okraji řešeného území je pak vedení cyklotrasy “Litavka” navrženo po navrhované cyklostezce / stezce pro chodce a cyklisty po
levém břehu Litavky, segregovaně od automobilové dopravy.
Územní plán navrhuje na území města Zdice v souladu s Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
vedení nové značené cykloturistické trasy „Červený potok (Valdecká)“ Zdice – Praskolesy – Hořovice – Krkavčina v úseku od
napojení na cykloturistickou trasu “Litavka” pod železničním mostem přes LItavku dále přes ulici Čs. armády a mezi železniční tratí a
dálnicí D5 dále na západ na Bavoryni.
Značenou cykloturistickou trasu propojující cykloturistickou trasu „Po stopách českých králů“ s nově navrhovanou cykloturistickou
trasou „Litavka“ podél pravého břehu Červeného potoka navrhuje územní plán s cílem integrace celého systému značených
cykloturistických tras a jeho zokruhování. Vedení propojující cyklotrasy podél břehu Červeného potoka přispívá vyšší atraktivitě trasy
v přírodním zázemí města, navíc je možné využít průchodu trasy pod dálnicí D5 v souběhu s průchodem potoka.
(k odstavcům D48 – D50 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
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Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 1. a 3. část
(Ing. Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010)
 Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby Cyklostezka Beroun – Točník, úsek v k.ú. Zdice, 1. Etapa – 2. část (Ing.
Libor Křižák, K-Projekt Rakovník, 10/2010).
 www.mapy.cz






Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Obecným důvodem k vymezení systému hlavních místních cyklistických tras na území města Zdice je zajistit základní podmínky pro
prostupnost území města Zdice pro cyklisty za účelem každodenních cest (například do zaměstnání, do školy, za nákupy, na úřady
apod.). Cílem je dosažení optimální obslužnosti zastavěného území města Zdice cyklistickou dopravou, především pak jeho
centrální části a všech významných obytných souborů, zařízení občanského vybavení, lokalit s koncentrací pracovních příležitostí
(stávající Průmyslová zóna Východ a navrhovaná Průmyslová zóna Západ) a lokalit sportu a každodenní rekreace a vedení
cyklistických tras pokud možno v rámci přírodních území města (plochy zeleně), v rámci jeho přírodního zázemí a mimo
frekventované komunikace. Ke každodenním cestám na území měst mají být přirozeně využívány rovněž značené cykloturistické
trasy, proto je systém hlavních místních cyklistických tras doplňkem systému značených cykloturistických tras.
Navrhovaný systém hlavních místních cyklistických tras, který navazuje na vedení stávajících značených cykloturistických tras, je
koncipován jako převážně radiální, tvořený hvězdicí radiál propojujících centrum města Zdice s částmi obce Černín a Knížkovice a
se sousedními obcemi.
Navrhovaný systém místních cyklistických tras sestává z následujících součástí a úseků vymezených z následujících důvodů:
a)

radiální cyklistická trasa propojující centrální část města Zdice s částí obce Černín s pokračováním na Levín a
Králův Dvůr, vedená od ulice Husova ulicí Velízská dále po účelové komunikace na náves v Černíně a dále po silnici
III/2362, je vymezená z důvodu zajištění cyklistické dostupnosti jádrového města Zdice a jeho centrální části s koncentrací
občanského vybavení celoměstského významu z části obce Černín a zároveň z důvodu propojení města Zdice se
sousední obcí Králův Dvůr a jeho částí Levín;

b)

radiální cyklistická trasa propojující centrální část města Zdice s průmyslovou zónou východ a pokračující dále
na Králův Dvůr a Beroun, vedená ulicí Husova podél silnice II/605 resp. II/118 přes průmyslovou zónu dále na východ, je
vymezená z důvodu zajištění cyklistické dostupnosti stávající průmyslové zóny východ s koncentrací pracovních
příležitostí mimo jiné pro obyvatele města Zdice z jádrového města Zdice a jeho obytných souborů s vysokou koncentrací
obyvatel; pokračování trasy dále na východ zajišťuje propojení města Zdice se sousedními obcemi Králův Dvůr a Beroun
pro cyklisty;

c)

tangenciální cyklistická trasa propojující část obce Černín s průmyslovou zónou východ je vymezená z důvodu
zajištění cyklistické dostupnosti stávající průmyslové zóny východ s koncentrací pracovních příležitostí mimo jiné pro
obyvatele města Zdice z části obce Černín s koncentrací obyvatel města Zdice;

d)

cyklistická trasa propojující centrální část města Zdice s navrhovanou značenou cykloturistickou trasou č. 0005 Po stopách českých králů a s navrhovanou propojovací cykloturistickou trasou směřující k nově navrhované
cykloturistické trase „Litavka“ je vymezená z důvodu zajištění dostupnosti cykloturistických tras na území města Zdice,
navržených mimo jiné k užívání ke každodenní rekreaci obyvatel města, z centrální části města Zdice s koncentrací
obyvatel;

e)

radiální cyklistická trasa propojující železniční stanici Zdice a značenou cykloturistickou trasu č. 0007
s navrhovanou značenou cykloturistickou trasou „Litavka“ s pokračováním dále na Koněprusy, vedená podél silnice
III/11545, je vymezená z důvodu zajištění dostupnosti železniční stanice Zdice z okolních obcí na východ od Zdic;

f)

radiální cyklistická trasa propojující centrální část města Zdice s částí obce Knížkovice, vedená z Palackého
náměstí podél silnice III/00524 na náves v Knížkovicích, je vymezená z důvodu zajištění cyklistické dostupnosti jádrového
města Zdice a jeho centrální části s koncentrací občanského vybavení celoměstského významu z části obce Knížkovice;

g)

tangenciální cyklistická trasa propojující část obce Knížkovice s průmyslovou zónou západ a značenou
cykloturistickou trasou č. 0005 – „Po stopách českých králů“, vedená podél nově navrhované místní obslužné
komunikace pro obsluhu průmyslové zóny západ, je vymezená z důvodu zajištění cyklistické dostupnosti nově navrhované
průmyslové zóny západ s plánovanou vysokou koncentrací pracovních příležitostí z části obce Knížkovice s koncentrací
obyvatel města; pokračování trasy od navrhované průmyslové zóny dále na jih zajišťuje cyklistické propojení části obce
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Knížkovice se značenou cykloturistickou trasou „Po stopách českých králů“ vedenou podél levého břehu Červeného
potoka.
(k odstavci D51 ÚP)
Podklady pro výrok














zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
www.mapy.cz

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem k návrhu systému odstavných zařízení pro jízdní kola v rámci Územního plánu Zdice je úkol pro územní plánování,
stanovený v platných ZÚR Středočeského kraje, zajistit v územních plánech obcí plochy pro přestupní terminály na kolejovou
hromadnou dopravu, případně autobusovou, včetně záchytných parkovišť P+R a B+R.
Územní plán z výše uvedených důvodů navrhuje na území města Zdice umístění odstavného zařízení pro jízdní kola režimu bike &
ride (B+R) právě ve vazbě na přestupní uzel na železnici, a to jednak ve vazbě na vlastní železniční stanici Zdice, tedy jižně
kolejiště, optimálně ve stávajícím předprostoru železniční stanice a dále pak v rámci plochy pro navrhované parkoviště na terénu při
severním vstupu do pěšího podchodu k nástupištím. Důvodem navrhované lokalizace odstavných zařízení režimu B+R je vytvořit
cyklistům pokračujícím ve své cestě dále vlakem na obou stranách kolejiště ve vazbě na železniční stanici Zdice možnost
bezpečného a komfortního odstavení svého jízdního kola, optimálně tedy v blízkosti jižního i severního vstupu do podchodu
k nástupištím.
Třetí odstavné zařízení pro jízdní kola navrhuje územní plán umístit ve vazbě na dopravní terminál autobusové dopravy na
Palackého náměstí tak, aby cyklisté pokračující dále ve své cestě autobusem měli vytvořeny podmínky pro bezpečné a komfortní
odstavení svých jízdních kol co nejblíže nástupištím autobusů.

G.6.1.6 Železniční doprava
(k odstavcům D52 – D56 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění,
vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
Usnesení vlády ČR č. 766 ze dne 20.12.1995
Sdělení Ministerstva dopravy ze dne 25.2.2004 o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
On-line železniční mapa ČR http://www.cd.cz/mapa/
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Město Zdice leží na železniční trati č. 170 Beroun – Plzeň – Cheb, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru, který je
hlavní dálkovou trasou zajišťující mezinárodní spojení České republiky se sousedními zeměmi (SRN, Slovensko), a která je rovněž
podle mezinárodní dohody AGC zařazena mezi mezinárodní železniční tratě nejvyššího významu s cílem budoucího dosažení
parametrů vysokorychlostní železniční trati a zároveň podle dohody AGTC zařazena mezi důležité železniční tratě mezinárodní
kombinované dopravy (pod označením C-E 40). V evropském kontextu je tato trasa součástí evropského železničního koridoru Paříž
– Frankfurt am Main – Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Žilina – Košice – Lvov. V rámci ČR propojuje města Cheb – Plzeň – Praha
– Česká Třebová – Přerov – Dětmarovice – Mosty u Jablunkova. Na železniční trati č. 170 je situována železniční stanice Zdice.
Trať je dvojkolejná a elektrifikovaná.
V železniční stanici Zdice ústí celostátní železniční trať č. 200 Zdice – Příbram – Protivín.
Na území města Zdice je již dokončena optimalizace (zdvojkolejnění, elektrifikace, úprava směrového i výškového vedení a z toho
vyplývající zvýšení traťových rychlostí, zabezpečení úrovňových přejezdů komunikací apod.) III. železničního tranzitního koridoru
v rámci železniční tratě č. 170 Beroun – Plzeň. Územní plán optimalizovanou železniční trať stabilizuje a vymezuje jí jako plochu
dopravní infrastruktury - železniční, čímž vytváří podmínky pro její dlouhodobou ochranu. Na základě vyjádření zástupce SŽDC (Ing.
Jiří Andrle, SŽDC, s.o., Odbor strategie, e-mail ze dne 11.3.2013) není na území města Zdice provozovatelem železniční
infrastruktury, s výjimkou koridoru VRT, sledován do budoucna žádný záměr na železničních tratích, tedy ani na železniční trati č.
170 ani na železniční trati č. 200. Územní plán proto nevymezuje na území města Zdice koridor pro veřejně prospěšnou stavbu
D203 zahrnující úpravu směrového vedení oblouku v návaznosti na západní zhlaví železniční stanice Zdice, neboť tato úprava
směrového vedení trati je již v plném rozsahu realizovaná.
Konkrétní podmínky a opatření, jejichž dodržování v rámci ochranného pásma dráhy územní plán stanovuje, vyplývají jednak
z platné legislativy na úseku drah a dále z podmínek stanovaných v rámci stanovisek dotčených orgánů státní správy k Návrhu
Územního plánu Zdice.
(k odstavcům D57 – D58 ÚP)
Podklady pro výrok















zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění,
vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
veřejná vyhláška MD ČR, Odboru drah, železniční a kombinované dopravy ze dne 6. dubna 2011 o změně kategorie
celostátní dráhy Oldřichov u Duchcova – Duchcov nákladové nádraží a jejím zařazení do kategorie „vlečka“
Usnesení vlády ČR č. 766 ze dne 20.12.1995
Sdělení Ministerstva dopravy ze dne 25.2.2004 o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Rozvoj_zeleznicni_infrastruktury
Koordinační studie VRT 2003 (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 7/2004)
VRT, Praha – Plzeň, úsek Beroun – Stašov, Koncepční studie (SUDOP Praha a.s., 09/2009)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Železniční vysokorychlostní doprava v EU21
Železniční vysokorychlostní doprava se v současné době ve vyspělých západoevropských zemích stává nosným prvkem osobní a
částečně také nákladní dopravy na železnici, především pro velké přepravní proudy cestujících mezi evropskými centry a
aglomeracemi. Cílem je na území celé Evropské unie vytvořit ucelený systém železničních vysokorychlostních tratí, které budou
vytvářet základní evropskou železniční síť rozšířenou o tratě doplňkové. Systém, který napomůže naplnit myšlenku volného pohybu
osob, kapitálu a zboží po celém území EU, a který bude konkurenceschopný nejen vůči automobilové a autobusové dopravě, ale
také vůči dopravě letecké.

dle http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Rozvoj_zeleznicni_infrastruktury (červen 2010) a Koordinační studie VRT 2003, IKP Consulting
Engineers, s.r.o., 7/2004
21
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Koncipování systému VRT nelze omezit jen na vnitrostátní území jednotlivých členských zemí EU, ale je nezbytné zajistit jejich
vzájemné přeshraniční propojení. Koordinace vedení tras VRT tak vychází z mezinárodních dohod a projektů, které zpracovávají
nadnárodní organizace. Jedná se zejména o dohody AGC (Evropská dohoda o hlavních mezinárodních železničních tratích) a
AGTC a projekty EHK/OSN a EU. Nejvhodnější místa napojení železniční sítě ČR na transevropskou vysokorychlostní síť byla
hledána na základě rozhodnutí Rady ES z října 1993 o tvoření vysokorychlostních tratí, pozemních komunikací, kombinované a
lodní dopravy.
Všechny členské země EU dnes jednoznačně upřednostňují pro spojení v důležitých směrech právě systém VRT, v jehož rámci je
v současné době zařazeno více než 2 000 km tratí, resp. modernizují stávající tratě na návrhovou rychlost minimálně 200 km/h.
Pokud má být také Česká republika napojena na evropské dopravní trasy, je nutno její dopravní infrastrukturu začlenit také do
evropské sítě železničních vysokorychlostních tratí.

Historie projektování VRT na území ČR22
Již na počátku sedmdesátých let byly zpracovány první studie zabývající se problematikou budování vysokorychlostní železnice v
ČR. Začátkem roku 1989 byla přijata koncepce rozvoje železniční dopravy, která byla ovlivněna „Evropskou dohodou o hlavních
mezinárodních železničních tratích“ (Dohoda AGC) a začaly práce na koncepční studii VRT v ČSFR. Vzhledem k poklesu přepravy
po železnici na počátku 90. let byly zadány další studie řešící možné varianty zlepšení železniční infrastruktury, s důrazem kladeným
na ekonomickou stránku.

Územně-technické podklady Koridory VRT v ČR (1995)
Na základě vyhodnocení zpracovávaných studií bylo rozhodnuto o upřednostnění modernizace stávajících tratí, a proto bylo nutno
aktualizovat koncepční studii VRT v ČSFR. Výsledkem této aktualizace byl dokument „Územně-technické podklady Koridory VRT v
ČR“, zpracovaný v roce 1995 firmou SUDOP Praha a.s., odsouhlasený Ministerstvem dopravy a bývalým Ministerstvem
hospodářství na základě jejího projednání s odbory územního plánování, dopravy a životního prostředí tehdejších Okresních úřadů,
který obsahoval návrhy tras a stanovil podmínky, za kterých je výstavba VRT ekonomicky přijatelná.
Tato studie vychází z předpokladu napojení VRT v ČR na západoevropskou vysokorychlostní železniční síť, přičemž po území ČR
by měly být VRT vedeny co nejkratším směrem se zapojením Prahy, Brna a Ostravy. Výsledkem této studie je návrh tras, sloužící
pro zabezpečení územní ochrany koridorů a stanovení podmínek, za kterých bude výstavba VRT rentabilní. Studie vyhodnocuje
jednotlivé trasy z hlediska dopravně provozního, obsluhy území, přepravního potenciálu, vlivu na životní prostředí, technického
řešení a hlediska ekonomických ukazatelů.
Přes komplexnost zpracování „ÚTP Koridory VRT v ČR“ se během následujících let objevily dílčí problémy s jeho zapracováním do
územně plánovacích dokumentací. Zejména šlo o problematiku střetů s určitými lokalitami (chráněná území, rozvojové plochy),
malou podrobnost pro zapracování do územních plánů obcí a měst a koordinaci s ostatními dopravními stavbami. Samostatným
okruhem se stalo řešení zapojení tras VRT do velkých měst a jejich železničních uzlů. Pro řešení těchto problémů byla v letech 1996
– 2002 zpracována řada navazujících a doplňujících dokumentů a studií, zabývajících se konkrétním zadáním. Všechny tyto
dokumentace měly za základ „ÚTP Koridory VRT v ČR“ a všechny v ÚTP uvedená řešení nějakým způsobem modifikují. Těchto
dokumentací bylo zpracováno celkem 27.

Koordinační studie VRT 200323
Je zřejmé, že ve všech výše uvedených dokumentacích, které se mnohdy vzájemně doplňují či nahrazují, bylo obtížné se orientovat
a navíc žádný z dokumentů nenabízel jednoznačné platné řešení vedení VRT. Proto Ministerstvo dopravy ČR přikročilo v roce 2003
k zadání vypracování jednoho uceleného materiálu, který syntetizuje veškeré dosud provedené projekční práce.
Úkolem „Koordinační studie VRT 2003“ bylo zpracovat aktualizaci „ÚTP Koridory VRT v ČR“ jakožto nový, ucelený a přehledný
materiál s cílem minimalizovat variantnost tras, který bude sloužit jako podklad pro proces územního plánování – ochrany tras pro
budoucí realizaci vysokorychlostního systému.
Studie je sestavena na základě předchozích dokumentací, v místech navazujících dokumentací je řešení z „ÚTP Koridory VRT v
ČR“ nahrazeno později vypracovaným aktuálním řešení a trasy jsou vzájemně korektně napojeny podle původních technických
parametrů. V rámci studie byly řešeny 2 kolizní úseky trasy VRT, které byly zjištěny při projednání – průchod CHKO Žďárské vrchy a
propojení tras „K“ a „HB“ mezi Košíkovem a Veverskou Bítýškou.
V rámci studie nebyly aktualizovány ekonomické podmínky pro výstavbu a provoz VRT, tyto údaje jsou platné z původní
dokumentace ÚTP Koridory VRT v ČR. Syntetizované řešení bylo projednáno s určenými krajskými orgány územního plánování,
přičemž byl sledován zejména soulad s územně plánovací dokumentací velkých územních celků.
dle http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Rozvoj_zeleznicni_infrastruktury (červen 2010) a Koordinační studie VRT 2003, IKP Consulting
Engineers, s.r.o., 7/2004
23 Koordinační studie VRT 2003, IKP Consulting Engineers, s.r.o., 7/2004
22
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Územní ochrana VRT
Územní ochrana koridorů VRT je dnes zajišťována podle usnesení vlády ČR č. 741 ze dne 21. července 1999 prostřednictvím
územních plánů velkých územních celků resp. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění prostřednictvím Zásad
územního rozvoje jednotlivých krajů. V zájmu souladu územně plánovacích dokumentací spolupracuje Ministerstvo dopravy ČR s
pořizovateli ÚP VÚC a ZÚR s cílem vyhodnotit stávající varianty tras VRT tak, aby výsledná invariantní trasa byla jako výhled
územně chráněna ve všech stupních územně plánovací dokumentace, především pak v rámci územních plánů.

VRT na území města Zdice
V rámci Koordinační studie VRT 2003 byla trasa VRT v úseku Praha - západ – státní hranice navržena ve dvou variantách, které se
liší trasou v úseku Praha – Hořovice/Žebrák. Vedení severní varianty „Z“ je navrženo mimo Prahu v souběhu s dálnicí D5, zatímco
jižní varianta „R/Z“ je vedena v souběhu s železniční tratí č. 171 Praha – Beroun a od Zadní Třebaně dále v souběhu s železniční
tratí č. 172 Zadní Třebaň – Lochovice.
V ZÚR Středočeského kraje je na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR vymezena územní rezerva pro prověření
vysokorychlostní trati v severní variantě „Z“. Územní plán Zdice tento koridor územní rezervy z vydaných ZÚR Středočeského kraje
přebírá a vymezuje rovněž jako koridor územní rezervy, v šířce shodné s šířkou vymezenou v ZÚR Středočeského kraje. Osa
koridoru VRT převzatého z platných ZÚR Středočeského kraje odpovídá ose VRT navrhované v rámci Koncepční studie VRT, Praha
– Plzeň, úsek Beroun – Stašov (SUDOP Praha, a.s., 09/2009).
(k odstavci D59 ÚP)
Podklady pro výrok











zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění,
vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
Usnesení vlády ČR č. 766 ze dne 20.12.1995
Sdělení Ministerstva dopravy ze dne 25.2.2004 o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
schválené Zadání ÚP Zdice (2012)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Na území města Zdice se nacházejí tyto vlečky:




do výrobního areálu České dřevařské závody Praha
do areálu Pila Zdice
do areálu Korona Lochovice.

Tělesa vleček se ve většině případů nacházejí v rámci uzavřených prostorů provozoven a areálů jmenovaných soukromých firem.
Územní plán Zdice nevymezuje žádné záměry v souvislosti s vlečkami.

G.6.1.7 Vodní doprava
(k odstavci D60 ÚP)
Podklady pro výrok







zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Na území města Zdice se nacházejí vodní toky využívané v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném
znění, jako vodní cesta. Na území města Zdice se nenachází ani žádný vodní tok nebo vodní plocha využívané k rekreační vodní
plavbě nebo k vodácké turistice.
Všechny vodní toky na území města Zdice jsou nesplavné pro všechny druhy plavidel.

G.6.1.8 Letecká doprava
(k odstavci D61 ÚP)
Podklady pro výrok






zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Řešení letecké dopravy není součástí Územního plánu Zdice.
Přímo na území města Zdice se nenachází žádné letiště ani heliport. Nejbližší veřejné mezinárodní letiště se nachází v Praze (cca
40 km), nejbližší neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí se nachází v Plzni – Líních (cca 65 km) a nejbližší neveřejné
vnitrostátní letiště se nachází v Hořovicích (cca 12 km).
Území města Zdice není ani dotčeno žádnými ochrannými pásmy letiště umístěného na území jiné obce.

G.6.2. Technická infrastruktura
(k odstavcům D62 – D67 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), v platném znění
 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění
 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění
 zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 Základní vodohospodářská mapa ČR – 12-41 Beroun (Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1972)

280

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
 Základní vodohospodářská mapa ČR – 12-32 Zdice (Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1972)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Na základě doplňujících průzkumů a rozborů, a konzultací s jednotlivými majiteli, správci nebo provozovateli systémů technické
infrastruktury o vymezených nových plochách přestavby, zastavitelných plochách a územních rezervách, bylo zpracovateli
vyhodnoceno, že pro návrh územního plánu není pro správní území města Zdice potřeba zakládat novou koncepci řešení technické
infrastruktury.
Veškeré systémy technické infrastruktury jsou v území stabilizované a návrh územního plánu chrání a rozvíjí stavby a zařízení
technické infrastruktury jako civilizační hodnoty území zajišťující uspokojování základních potřeb obyvatel z hlediska zásobování
vodou, odvodnění území, likvidace tuhých odpadů, zásobování energiemi, přenosu informací a snižování ohrožení území živelními
nebo jinými pohromami.
Umísťovaní technické infrastruktury v plochách změn v území je mimo působnost územního plánu a musí být řešena v navazujících
správních úkonech (v podrobnějších stupních projektových dokumentací) s hlavní zásadou umisťovat trasy inženýrských sítí na
veřejných prostranstvích.
Návrh územního plánu klade velký důraz na respektování limitů využití území vyplývajících z existence staveb a zařízení technické
infrastruktury za účelem ochrany civilizačních hodnot v území (ochranná pásma) a ochrany obyvatelstva a majetku (bezpečnostní
pásma). Stejně velký důraz klade na respektování ČSN 73 6005 a s ní související předpisy zohledňující potřebu koordinace vedení
technického vybavení území za účelem zajištění optimálního prostorového upořádání jednotlivých systémů veřejné infrastruktury
s ohledem na provozní, bezpečnostní, ekonomické, ekologické a technické řešení. Z tohoto důvodu byl vymezen, v souběhu se
stávající trasou VTL plynovodu, vodovodního přivaděče Želivka a nadzemního vedení VVV a VN, koridor X1, aby umožnil
průchodnost území systémů technické infrastruktury regionální (např. zdvojení vodovodního přivaděče pro účely Průmyslové zóny
západ) a lokální povahy.
Na základě ekonomického a ekologického hodnocení zajišťování potřeb energií pro jednotlivé způsoby využití území se nepřipouští
trojcestné zásobování energiemi a územní plán navrhuje založit koncepci na ekonomicky výhodnějším dvojcestném, které bude
založeno především na využití dostupného systému zásobování elektrickou energií a zemním plynem s možností využít
alternativních zdrojů v podobě energie z biomasy, solární energie, energie tepelných čerpadel apod.

G.6.2.1. Zásobování vodou
(k odstavcům D68 – D73 ÚP)
Podklady pro výrok





















zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění
vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provedení úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Osobní jednání s provozovatelem vodovodů a kanalizací VaK Beroun, a.s.
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 Základní vodohospodářská mapa ČR – 12-41 Beroun (Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1972)
 Základní vodohospodářská mapa ČR – 12-32 Zdice (Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1972)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Město Zdice má vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého je zásobeno téměř veškeré trvale bydlící obyvatelstvo. Vodovodní síť
Zdic je propojena s vodovodními rozvody v místních částech. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s., patřící do skupiny Energie AG. Vodovodní síť je napojena na skupinový vodovod BKDZH, který je veden z Prahy a je
napájen ze zdroje Želivka. Odbočkou DN 200 je připojen zemní dvoukomorový vodojem Zdice o objemu 2 x 1000 m 3 (330,00 /
324,80 m n.m.), ze kterého je gravitačním zásobním řadem voda přiváděna do spotřebiště. U vodojemu je vybudována čerpací
stanice pro dodávku pitné vody do místní části Černín a dále do obce Svatá. Z vodovodní sítě města Zdice jsou zásobovány i místní
část Knížkovice (přes AT stanici Samohelka), obec Chodouň a obec Tmaň včetně místní části Lounín.
Vodovodní sít je převážně z PVC a PE trub DN 80 – 150, kterými jsou postupně nahrazována nevhodná starší potrubí.
Stávající systém zásobování vodou je vyhovující a nevyžaduje zásadní změny.
Zdroje požární vody jsou:



hydrantová síť veřejného vodovodu
vodní nádrže a vodní toky:


rybníky „Pouch“ a „Nový“ ve Zdicích



Červený potok a Litavka ve Zdicích



koupaliště v ul. Komenského ve Zdicích



požární studna u koupaliště ve Zdicích



rybník na návsi Černín

Odůvodnění návrhu řešení
Pro výpočet nárůstu potřeby vody byly použity následující výchozí hodnoty:
 Počet obyvatel na 1 byt = 2,3.
 Specifická spotřeba na obyvatele 100 l/den.
 Specifická potřeba na zaměstnance 30 l/den. Počet zaměstnanců na ha podle charakteru zástavby.
 Součinitel hodinové nerovnoměrnosti Kh = 1,8.
 Součinitel denní nerovnoměrnosti Kd = 1,4
Výpočtem vychází nárůst potřeby pro jednotlivé lokality:

lokalita

Centrum

počet
bytů

počet
počet
obyvatel zaměstnanců

denní
potřeba
m3/den

hodinová
potřeba
m3/hod

202

451

104

51,3

5,4

33

74

93

13

1,3

7

16

0

1,6

0,2

33

74

219

20,5

2,2

Zdice Sever

520

1160

0

116,0

12,2

Zdice Západ

69

153

951

72,4

7,6

864

1928

1367

275

29

Černín
Knížkovice
Zdice Jih

Celkem

Díky napojení na skupinový vodovod Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice, napojenému na pražský vodovod, je kapacita zdrojů
dostatečná i pro rozvojové záměry. Většinu rozvojových ploch lze bez problémů napojit na stávající vodovodní síť jejím
prodloužením.
Problematické je napojení Průmyslové zóny Západ, zejména v případě budování provozů s vyššími nároky na potřebu vody.
Problémem může být nedostatek akumulace vodojemu Zdice a zejména malá kapacita vodovodních řadů v západní části města,
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navazující na průmyslovou zónu. Územní plán proto navrhuje vybudování samostatného přívodního řadu pro Průmyslovou zónu
Západ v souběhu se stávajícím dálkovým řadem skupinového vodovodu.
Ve výrobních provozech se zvýšenou potřebou vody, nebo se zvýšeným požárním nebezpečím je nutno vybudovat vlastní
akumulační nádrže, sloužící současně jako zdroje požární vody. Nutnost vybudování těchto nádrží je třeba posoudit a projednat se
správcem vodovodu pro každý případ samostatně již v rámci projektového záměru.
Ve výkresech jsou kromě přívodního řadu pro Průmyslovou zónu Západ zakresleny pouze směry napojení rozvojových ploch.
Detailní napojení jednotlivých ploch a objektů musí být upřesněno v územním řízení. Vodovodní řady musí být vedeny ve veřejných
prostorech s respektováním zásad koordinovaného vedení sítí.
V dalších krocích projektové přípravy výstavby v rozvojových plochách je nutno řešit požadavky na požární vodu – zajištění
dostatečného zdroje požární ochrany staveb, dle §2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a §
20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

G.6.2.2 Odvádění a likvidace odpadních vod
(k odstavcům D74 – D78 ÚP)
Podklady pro výrok























zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění
vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provedení úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Osobní jednání s provozovatelem vodovodů a kanalizací VaK Beroun, a.s.
Základní vodohospodářská mapa ČR – 12-41 Beroun (Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1972)
Základní vodohospodářská mapa ČR – 12-32 Zdice (Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1972)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Město Zdice má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na městskou čistírnu odpadních vod
v lokalitě Pod Knihovem. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od většiny obyvatel města. V případě přívalových dešťů je
kanalizace odlehčována prostřednictvím odlehčovacích komor přímo do Červeného potoka.
Provozovatelem kanalizace a ČOV je VaK Beroun a.s. Vlastníkem ČOV je Vak Beroun a.s., vlastníkem kanalizace je Město Zdice a
Vak Beroun a.s.
ČOV prošla v letech 2006 – 2008 rozsáhlou rekonstrukcí a její kapacita i technický stav vyhovují současným potřebám. V případě
realizace všech rozvojových záměrů a připojení místních částí Černín a Knížkovice bude nutné rozšíření ČOV.
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Svazek obcí Mikroregion Litavka zahajuje rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci kanalizace, na kterou bude napojena i obec
Chodouň.

Odůvodnění návrhu řešení
Současná kapacita ČOV 3 000 EO postačuje pro v současnosti rozpracované investice, t.j. rekonstrukci kanalizace v centrální a
východní části města a odkanalizování jižní části města včetně obce Chodouň. Bude dočasně postačovat rovněž i pro bytovou
výstavbu v rozvojových plochách, což představuje cca 1 800 EO. Kapacitní problémy mohou nastat po vybudování západní
průmyslové zóny a připojení místních částí Černín a Knížkovice. Územní plán proto počítá s rozšířením ČOV na stávající ploše TI,
podmínkou je vymístění a demolice stávajících objektů ve vlastnictví Ředitelství celní správy.
Kanalizace v rozvojových plochách bude budována zásadně jako oddílná splašková. Dešťové vody z jednotlivých objektů budou
zachycovány přímo na pozemcích jednotlivých nemovitostí. Dešťové vody z komunikací a ostatních veřejných ploch budou
zasakovány ve vhodných plochách co nejblíže místu jejich spadu, nebo svedeny do vhodných recipientů. Vypouštění dešťových vod
do stávající kanalizační sítě lze připustit jen ve výjimečných případech (v centrální části města) po předchozím souhlasu správce
kanalizace.
Ve výkresech jsou kromě stok pro napojení místních částí Černín a Knížkovice zakresleny pouze směry napojení rozvojových ploch.
Detailní napojení jednotlivých ploch a objektů musí být upřesněno v územním řízení. Kanalizační stoky musí být vedeny ve
veřejných prostorech s respektováním zásad koordinovaného vedení sítí.
V rozsáhlejších výrobních provozech je nutno vybudovat vlastní zachycovací nádrže na dešťovou vodu. Nutnost vybudování těchto
nádrží je třeba posoudit a projednat se správcem kanalizace pro každý případ samostatně již v rámci projektového záměru.

G.6.2.3. Zásobování elektrickou energií
(k odstavcům D79 – D83 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), v platném znění,
 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 Konsultace se zástupci ČEZ Distribuce, a.s.
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Územím prochází vedení VVN 110 kV spojující rozvodny 110/22 kV Beroun a Hořovice. Výkonová rezerva rozvodny Beroun činí 51
MVA, rozvodny Hořovice 32 MVA. Z vedení VVN je vyvedena odbočka do trakční měnírny Správy železniční dopravní cesty.
Z rozvoden Beroun a Hořovice vychází síť VN 22 kV, která přímo zásobuje správní území Zdic. Síť je provedena převážně jako
nadzemní, v centrální části města jako kabelová. Na síti je umístěno 19 distribučních stanic 22/0,4 kV. Rozvod NN je proveden
převážně jako kabelový, pouze v některých okrajových částech jako nadzemní. Rozvodná síť je ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
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Systém zásobování elektrickou energií vyhovuje, ale pro vzdálenější budoucnost nemá dostatečnou rezervu. Pro zkvalitnění
zásobování navrhují ZÚR Středočeského kraje výstavbu nové rozvodny 110/22 kV ve Zdicích, která je zařazena i v plánu rozvoje
ČEZ Distribuce, a.s.

Odůvodnění návrhu řešení
Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity tyto výchozí hodnoty:


Příkon pro 1 byt včetně občanské vybavenosti 12 kW, koeficient soudobosti 0,28. Příkon stanoven odhadem z důvodu, že
všechny rozvojové plochy budou současně plynofikovány a předem nelze určit podíl domácností, které budou pro přípravu
TUV a vaření používat elektřinu nebo plyn.



Pro plochy výroby a služeb zvolena hodnota 30 kW/ha a součinitel soudobosti 0,5. Rovněž zde nelze předem určit
charakter výroby, nemělo by však jít o energeticky náročné provozy.

Výpočtem vychází nárůst příkonu pro jednotlivé lokality:

počet bytů

počet obyvatel

plochy pro
výrobu a OV
(ha)

202

451

0

0,62

33

74

1,9

0,07

7

16

0

0,02

33

74

4,5

0,17

Zdice Sever

520

1160

0

1,60

Zdice Západ

69

153

19,1

0,50

864

1928

25,5

3

lokalita

Centrum
Černín
Knížkovice
Zdice Jih

Celkem

soudobý příkon
MW

Územní plán v souladu se ZÚR Středočeského kraje vymezuje rozvojovou plochu Z17 pro výstavbu rozvodny 110/22 kV Zdice.
Plocha je již ve vlastnictví ČEZ Distribuce a je vymezena v souladu s katastrem nemovitostí. Stávající vedení VVN 110 kV i VN 22
kV procházejí po okraji plochy Z17, není tedy třeba vymezovat další plochy pro napojení rozvodny na stávající vedení.
Územní plán přebírá ze Změny č. 1 ÚP města Zdice návrh přeložky vedení VVN situovaný v rámci návrhového koridoru X1. Přeložka
vedení umožní racionálnější využití nejvýznamnějšího rozvojového území pro bydlení Zdice – Sever navrhovaného v územním plánu,
které je stávajícím vedením VVN přetnuto.
Územní plán navrhuje vybudování distribuční stanice včetně podzemního přívodu VN pro návrhové plochy Z7 a Z20 v místní části
Knížkovice. Nová trafostanice je navržena především s ohledem na přiměřené délky NN rozvodů.
Územní plán dále předpokládá vybudování distribučních trafostanic včetně přívodního vedení pro návrhové plochy a jejich skupiny:
 Z15, Z16, Z18, Z19
 Z40, P19
 Z22a, Z22b, Z23a, Z23b, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39
 Z26a, Z26b, Z28
 Z32a, Z32b
 P12
Umístění těchto trafostanic včetně přívodních vedení musí být upřesněno v územním řízení při dodržení těchto podmínek:
 trafostanice musí být přístupné z veřejného prostoru i pro stavební a požární techniku
 přívody VN k trafostanicích v zastavěném území musí být vedeny ve veřejných prostorech

G.6.2.4. Zásobování zemním plynem
(k odstavcům D84 – D86 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
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 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), v platném znění
 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Územím prochází VTL plynovod ve správě RWE Gasnet s.r.o., na kterém jsou umístěny 3 vysokotlaké regulační stanice. Nově
budované lokality jsou napojovány na středotlaký rozvod s NTL regulací u jednotlivých objektů. Většina území je napojena na
nízkotlaký rozvod, napájený ze dvou středotlakých regulačních stanic.
Místní části Černín a Knížkovice nejsou plynofikovány.

Odůvodnění návrhu řešení
Pro výpočet nárůstu potřeby plynu v návrhovém období byly použity tyto výchozí hodnoty:
 Specifická potřeba plynu pro domácnost v bytových domech: 0,75 m3/hod, 1500 m3/rok
 Specifická potřeba plynu pro domácnost v rodinných domech: 1,5 m3/hod, 2000 m3/rok
 Specifická potřeba plynu pro výrobní plochy je uvažována podle obdobných návrhů na 1 ha plochy (konkrétní užití ploch
nelze předem stanovit, nebude se však jednat o energeticky náročnou výrobu): 50 m 3/hod, 100 000 m3/rok
Výpočtem vychází nárůst potřeby plynu pro jednotlivé lokality:
počet bytů

plocha pro
výrobu a OV

potřeba m3/hod

potřeba 1000
m3/rok

202

0

303

404

33+40*

1,9

107

142

7+40*

0

71

94

33

4,5

271

509

Zdice Sever

520

0

608

1040

Zdice Západ

69

19,1

1056

2058

864

25,5

2410

4250

lokalita

Centrum
Černín
Knížkovice
Zdice Jih

Celkem

*Pro výpočet potřeby v místních částech bez plynofikace připočtena stávající zástavba
Územní plán v souladu se Zadáním ÚP Zdice navrhuje trasy STL plynovodu pro připojení místních částí Knížkovice a Černín.
Realizaci plynofikace obou místních částí je nutno podmínit vypracováním technicko ekonomické studie a zjištěním ochoty obyvatel
připojit se na plyn.
Trasa pro plynofikaci Knížkovic současně zajišťuje připojení návrhových ploch pro navrhovanou Průmyslovou zónu Západ.
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Ostatní rozvojové plochy lze připojit na stávající plynovodní síť. Připojení bude provedeno přednostně jako středotlaké s NTL
regulací pro jednotlivé objekty. V centrální části Zdic lze výjimečně připustit s předchozím souhlasem správce sítě připojení na
nízkotlakou síť.
Veškeré plynovody budou vedeny ve veřejných prostranstvích.
S cílem umožnění oboustranného obestavění ulice Žižkova v severní části Zdic obytnou zástavbou, které je v současné době
znemožněno fragmentací území severně Družstevní ulice nadzemním vedením VN a jeho ochranným pásmem blíže ulici Žižkova a
vedením VTL plynovodu včetně bezpečnostního pásma dále od Žižkovy ulice, navrhuje územní plán lokální přeložku VTL plynovodu
severně regulační stanice při Žižkově ulici. Přeložka plynovodu je po dohodě s projektantem této přeložky, společností RWE
Distribuční služby, s.r.o. (Ing. Jaroslav Anýž), nově vedena cca 1 m východně od hrany příkopu podél ulice Žižkova. Uložení
přeložky plynovodu v této poloze je telefonicky projednáno se Správou a údržbou silnic Středočeského kraje (z hlediska střetu s OP
silnice II. třídy), ČEZ (z hlediska polohy v OP nadzemního vedení VN 22 kV), O2 (z hlediska souběhu s telefonním kabelem) a
Českým plynárenským svazem (z hlediska polohy v OP nadzemního vedení VN 22 kV).

G.6.2.5. Zásobování teplem
(k odstavcům D87 – D88 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), v platném znění,
 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Ve městě není vybudován centrální systém zásobování teplem. Dřívější systém centrálního vytápění byl opuštěn a nahrazen
individuálními nebo blokovými zdroji tepla. Pro vytápění se využívá převážně zemní plyn, v místních částech, které nejsou
plynofikovány, se využívají tuhá paliva.

Odůvodnění návrhu řešení
Současný systém zásobování teplem zůstane zachován. Rozhodujícím topným médiem zůstává zemní plyn, jehož podíl se ještě
zvýší plynofikací místních částí Černín a Knížkovice.
Při realizaci výstavby je třeba upřednostňovat využívání netradičních a obnovitelných zdrojů energie.
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G.6.2.6. Telekomunikace
(k odstavcům D89 – D90 ÚP)
Podklady pro výrok














zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Území je dostatečně pokryto kabelovou telekomunikační sítí ve správě Telefonica O2. Telefonní ústředna je umístěna v budově
pošty na náměstí; její kapacita je dostačující.
Rovněž i pokrytí území televizním signálem (vč. kabelových tras) a signálem mobilních operátorů je vyhovující.
Středem dálnice D5, souběžně se silnicí II/605 Praha - Plzeň a III. železničním koridorem Praha - Plzeň protínají území Zdic dálkové
optické kabely.

Odůvodnění návrhu řešení
Stávající systém vyhovuje i pro návrhové plochy, napojení lze provést prodloužením stávajících sítí.
Návrhové plochy neleží v ochranných pásmech radioreléových tras.

G.6.2.7. Odpadové hospodářství
(k odstavcům D91 – D92 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Obecně závazná vyhláška města Zdice č. 39/2001
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Nakládání s komunálním odpadem je upraveno Obecně závaznou vyhláškou č. 39/2001.
Svoz směsného i tříděného komunálního odpadu zajišťuje firma Technické služby Beroun, s.r.o., která provozuje i Sběrný ekodvůr
v Berouně. Netříděný odpad se ukládá na skládce Stašov, kterou spravuje firma ZDIBE, s.r.o.
Město Zdice za přispění Středočeského kraje zřídilo Shromažďovací místo komunálních odpadů Zdice v prostorách Městského
podniku Zdice (bývalý areál kasáren).
Ve Zdicích působí několik soukromých firem, zabývajících se výkupem a zpracováním různých odpadů včetně nebezpečných:
 BARKOV ČR s.r.o.
 WASTE PA, s.r.o.
 KOVOŠROT LORENZ, s.r.o.
Na území Zdic nejsou žádné provozované skládky.

Odůvodnění návrhu řešení
Stávající systém vyhovuje a nevyžaduje zásadní změny. V územním řízení musí být v rozvojových plochách vymezena místa pro
zřízení sběrných hnízd tříděného odpadu, tak aby byla zachována docházková vzdálenost.

G.6.3. Občanské vybavení
(k odstavci D93 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V rámci struktury osídlení Středočeského kraje představuje město Zdice lokální centrum osídlení, tedy jeden z hierarchicky
nejnižších stupňů spádových center v území. Občanské vybavení ve Zdicích by tak s ohledem na lokální význam města mělo být
zastoupeno alespoň spektrem zařízení základního občanského vybavení každodenní potřeby, která obyvatelé obce využívají denně,
a která jsou optimálně vázána na pěší docházkovou vzdálenost z lokalit bydlení. Úplné spektrum občanského vybavení, včetně
občanského vybavení vyššího a specifického, je pro potřeby obyvatel města Zdice dostupné ve vyšších spádových a správních
centrech osídlení, jako je okresní město a obec s rozšířenou působností Beroun nebo hlavní město Praha.
Jako samostatné plochy občanského vybavení jsou v ÚP v souladu s § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., obecných technických
požadavcích na využívání území, v platném znění, vymezena fungující zařízení základního občanského vybavení ve městě, která je
ve veřejném zájmu žádoucí stabilizovat právě v daném místě a pro daný způsob využití, a to zejména s ohledem na jejich vhodné
umístění a dobrou dostupnost v rámci struktury osídlení. Jedná se zejména o dlouhodobě stabilizované areály základních škol
v Komenského ulici a v Žižkově ulici, areály mateřských školek, areál domova pro seniory, budovy městského úřadu, kostel, městské
sportovní areály (včetně koupaliště) a v neposlední řadě areál městského hřbitova.
Ostatní zařízení občanského vybavení, jejichž stávající umístění nebo prostorový rozsah nejsou strategické, jsou zahrnuta jako
integrální součást ploch s jiným způsobem využití, nejčastěji jako součást ploch smíšených obytných v centru města (SC) nebo
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ploch smíšených obytných městských (SM). Integrace zařízení občanského vybavení do ploch smíšených obytných vytváří
podmínky pro vyšší míru flexibility využití zařízení občanského vybavení.
(k odstavcům D94 – D95 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Občanské vybavení je vedle bydlení, práce a rekreace jedna ze základních funkčních složek každého urbanizovaného území a
nezastupitelnou složkou každé obce. Občanské vybavení uspokojuje základní lidské potřeby a nároky na vzdělávání, zdravotnictví a
sociální péči, kulturu, osvětu, sport, zábavu, stravování, ubytování, obchodní prodej, služby, apod.
Pro umisťování občanského vybavení v území je zásadní co možná prostorově a provozně nejtěsnější vazba na bydlení. Blízkost
bydlení a občanského vybavení je základním předpokladem pro zabezpečení optimální dostupnosti občanského vybavení pro
každého bez rozdílu sociálního statutu, věku, pohlaví, zdravotního stavu apod. Bez občanského vybavení, zvláště pak bez
občanského vybavení každodenní potřeby se žádný obyvatel obce neobejde a proto musí být dobře, bezkolizně a pokud možno
bezbariérově přístupné.
Zejména s cílem dosažení maximálně těsné vazby mezi bydlením a občanským vybavením umožňuje územní plán přednostně
umisťování občanského vybavení v plochách smíšených obytných, kde je vzájemné prostorové promísení bydlení a občanského
vybavení základním předpokladem využití ploch.
S ohledem na velikost města, kde je většina staveb a zařízení občanské vybavení většinou koncentrována v jádrovém území města
Zdice, tedy přímo v sídle Zdice, vymezuje ÚP jen minimum ploch explicitně pro občanské vybavení. Jedná se zejména o plochy
rozsáhlejších a dlouhodobě stabilizovaných areálů základních nebo mateřských škol, areál domova pro seniory, a dále o areály
sportu, které mají specifické plošné a prostorové nároky na využití a uspořádání území.
ÚP vytváří dostatečné podmínky pro uspokojení poptávky po rozvoje občanského vybavení adekvátní navrhované míře rozvoje
obytné funkce obce a možnému nárůstu počtu obyvatel obce.
ÚP vymezuje jádra sídel Zdice, Knížkovice a Černín jako plochy smíšené obytné. Tím ÚP vytváří podmínky pro maximální možnou
flexibilitu v umisťování zařízení občanského vybavení v bezprostřední vazbě na obytná území, a zajišťuje urbanisticky vhodný rozvoj
těchto zařízení občanského vybavení přednostně ve vazbě na přirozená spádová jádra sídel jakožto přirozená, historicky vzniklá
jádra komunitního života obyvatel města, resp. ve vazbě na jádro celé struktury osídlení města Zdice, kterým je historické jádro
města Zdice.
Lokalizace občanského vybavení v plochách smíšených obytných je dále prostředkem pro celodenní aktivizaci jádrových území sídel
a jedním z prostředků přirozené sociální kontroly území. Během dne aktivizuje jádra sídel občanské vybavení, zatímco večer a
v noci přebírá tuto roli bydlení.
Lokalizace občanského vybavení v plochách smíšených obytných má také nezastupitelný význam pro sociální soudržnost a pro
formování komunity obyvatel města. Návštěvy a využívání zařízení občanského vybavení obyvateli obce vyvolávají přirozené a
spontánní sociální interakce, zejména setkávání a výměnu názorů a myšlenek.
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(k odstavci D96 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Rozvojové území pro bydlení Na Samohelce (plochy Z32a a Z32b) je v rámci návrhu ÚP Zdice nejrozsáhlejším rozvojovým územím
pro bydlení na území celého města. Návrh ÚP předpokládá zvětšení stávající vilové čtvrti Na Samohelce (obytné území v segmentu
území vymezeném ulicemi Komenského a Vorlova) na téměř dvojnásobek. Obytný soubor Na Samohelce lze již nyní považovat za
jednoznačně prostorově vymezenou komunitu obyvatel čítající odhadem 250 lidí. V případě naplnění navrhovaného rozvoje vilové
čtvrti Na Samohelce dojde ke zvětšení této komunity na odhadem až 500 obyvatel. Taková obytná komunita si již žádá vytvoření
vlastního lokálního centra, se kterým se ztotožní, a které přispěje posílení soudržnosti takové komunity. Z tohoto důvodu stanovuje
územní plán pro plochu Z32b podmínku v rámci regulačního plánu vymezit v ploše Z32b pozemek zařízení občanského vybavení
každodenní potřeby z důvodu zajištění podmínek optimální pěší dostupnosti alespoň mateřské školky, obchodu a optimálně také
zařízení veřejného stravování (hospoda, restaurace, kavárna), a zároveň s cílem vytvoření komunitní centrum celého obytného
souboru Na Samohelce. Právě mateřská škola, obchod a místní hospoda, kavárna či restaurace se v každém obytném území
vytvářejícím komunitu obyvatel nezastupitelně podílejí na rozvoji základních sociálních interakcí členů komunity, zprostředkovávají
prostor a prostředí pro každodenní setkávání obyvatel komunity, pro jejich rozhovory a výměnu názor.
Dle internetové publikace Principy a pravidla územního plánování by kapacita zařízení předškolní výchovy v obci měla odpovídat
poměru 40 míst na 1000 obyvatel. Při přepokládaném cílovém počtu obyvatel obytného souboru Na Samohelce 500 obyvatel je
účelné zřídit pro tento obytný soubor mateřskou školu s alespoň jedním oddělením s kapacitou 20 míst.
(k odstavci D97 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport jsou vymezeny dle §6, odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických
požadavcích na využívání území, v platném znění.
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V současné době se ve městě Zdice nachází jediný sportovní areál – TJ Lokomotiva Zdice, v ul. Komenského. Jeho součástí je
sportovní hala, tenisové kurty, venkovní koupaliště, atletický stadion a fotbalové hřiště. V sevřené poloze mezi dálnicí D5 a
Červeným potokem je umístěno kynologické cvičiště, v jižní části správního území města izolovaně od zástavby pak areál střelnice.
V samostatných částech obce se s výjimkou travnatého fotbalového hřiště západně od Černína sportovní plochy nenachází.
Územní plán podporuje intenzifikaci využití stabilizovaných zařízení pro tělovýchovu a sport s omezenou územní či provozní
kapacitou. Stávající sportovní zařízení města sice pokrývají základní potřeby obyvatel, územní plán však vytváří podmínky pro
rozšíření nabídky a kvality služeb vymezením ploch pro rozšíření stávajících sportovních zařízení.
Pro rozšíření sportovního areálu u městského koupaliště na levém břehu Červeného potoka je vymezena plocha P2, zejména s
cílem prostorového a provozního scelení sportovního areálu koupaliště a tenisových kurtů a s cílem vytvoření podmínek pro možné
doplnění nových sportovních zařízení. Cílem je zlepšení podmínek obyvatel města pro každodenní rekreaci a zvýšení kapacity
sportovních zařízení na území města zejména s ohledem na předpokládaný nárůst počtu obyvatel města.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dále umožňují umisťování sportovních ploch a zařízení v rámci ploch
s jiným způsobem využití jako integrální funkční součást příslušné plochy. V plochách smíšených obytných a plochách bydlení je
umožněno umísťování samostatných venkovních sportovních a tělovýchovných zařízení na pozemcích přiléhajících k objektům
bydlení či objektům smíšené funkce. V rámci ploch veřejné zeleně je možné umísťování menších venkovních otevřených hřišť
s cílem podpory funkce této plochy jako veřejného prostranství.
(k odstavcům D98 – D100 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Město má k dispozici vlastní městský hřbitov na severním okraji historického jádra města. Kapacita městského hřbitova je
v současné době dostatečná a plocha hřbitova je respektována a vymezená jako stabilizovaná.
Z důvodu možného plošného rozšíření stávajícího městského hřbitova dále na sever vymezuje územní plán plochu Z29 Směr na
sever představuje s ohledem na sevřenost areálu městského hřbitova z jihu, západu a východu obytnými územími jedinou
rozvojovou možnost. S ohledem na možnost budoucího využití kapacity hřbitova také pro sousední obce vymezuje územní plán dále
plochu územní rezervy R6 pro možné další budoucí rozšíření plochy hřbitova dále na sever.
(k odstavci D101 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Plochy občanského vybavení jsou vymezeny v hlavním výkrese plně v souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

G.6.4. Veřejná prostranství
(k odstavci D102 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Systém veřejných prostorů: teorie, vymezení, aplikace (doktorská disertační práce, Ing.arch. Veronika Šindlerová, 2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Jedním ze základních cílů řešení územního plánu je zabezpečit optimální podmínky prostupnosti celého území obce a zabezpečit
optimální podmínky dostupnosti ploch veřejných prostranství ze všech obytných území.
Systém veřejných prostranství je základním systémem každého území, základní kostrou území zabezpečující jeho základní
fungování prostřednictvím prostorových a provozních vazeb mezi jednotlivými částmi území a prostřednictvím přístupnosti
jednotlivých částí území, jednolitých ploch, pozemků a staveb na nich.

ad a)
V souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, je obecným požadavkem na vymezování ploch vytvářet a chránit
bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a v zastavitelných plochách, chránit stávající cesty umožňující
bezpečný průchod krajinou a vytvářet nové cesty, je-li to nezbytné.
Optimální prostorová spojitost systému veřejných prostranství je jedním z hlavních cílů utváření tohoto systému. Cílem územního
plánu je vytvořit podmínky pro postupné odstraňování bariér veřejné prostupnosti území, jakými jsou například liniové dopravní
stavby nebo plošně rozsáhlé, veřejnosti nepřístupné a prostorově vyhrazené soukromé areály.

ad b)
Vysoká míra veřejné prostupnosti území přispívá k jeho vyšší míře integrace a soudržnosti jako celku.

ad c)
Historické návsi resp. náměstí hlavních obytných sídel Zdice, Černín a Knížkovice, někdejších samostatných obcí, jsou autentickým
dokladem vývoje osídlení území města Zdice a dodnes si zachovaly úlohu centrálních veřejných prostranství města, úlohu jader
místních komunit, společenství obyvatel města a jeho hlavních obytných území. Úlohu centrálních veřejných prostranství města jako
krystalizačních bodů rozvoje města a života v něm je nutné důsledně chránit a dále rozvíjet a posilovat.

ad d)
Zásada je stanovena z důvodu zajištění optimálního vztahu mezi hlavními obytnými sídly města Zdice, tedy mezi jádrovým územím
města, sídlem Zdice a dvěma dalšími hlavními obytnými sídly venkovského charakteru Černín a Knížkovice, původně třemi
samostatnými obcemi, dnes součástmi správního území jednoho města. Územní plán sice navrhuje jednotlivá sídla na území města
rozvíjet jako svébytné urbanistické celky a zachovat jejich prostorová oddělení, přesto však nelze opomíjet, že všechna sídla jsou
administrativně součástí jednoho územně samosprávného celku, jedné obce, jednoho města. Příslušnost všech třech hlavních
obytných sídel k jedné obci a tedy k jedné komunitě obyvatel, je důvodem pro zajištění co nejtěsnějších provozních vazeb mezi
těmito sídly, resp. primárně mezi Černínem a Knížkovicemi vůči jádrovému území – sídlu Zdice jako přirozenému spádovému jádru
celé sídelní struktury města. Jedině těsné propojení Černína a Knížkovic se Zdicemi pro chodce a cyklisty vytvoří podmínky pro
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optimální sociální soudržnost obyvatel celého města, pro vzájemnou komunikaci a interakce obyvatel města, pro jejich střetávání a
výměnu informací a názorů.

ad e)
Bariéra dálnice D5, železniční trati a s nimi souběžných vodních toků představuje hlavní prostorovou a provozní bariéru území města
a je příčinou trvalé desintegrace severní a jižní části města. Bariéra odděluje severní obytnou část území města od železniční
stanice, od významné Průmyslové zóny Jih s koncentrací pracovních příležitostí, ale také od turisticky vysoce atraktivního území
CHKO Český kras a blízké CHKO Brdy.
(k odstavci D103 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Systém veřejných prostorů: teorie, vymezení, aplikace (doktorská disertační práce, Ing.arch. Veronika Šindlerová, 2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Veřejná prostranství jsou definována § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru. Jejich vymezení v ÚP vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění.
Všechna významná veřejná prostranství utvářející základní kostru systému veřejných prostranství na území města Zdice a zajišťující
prostupnost území města Zdice a jeho vazby na okolní volnou krajinu vymezuje územní plán jako samostatné stabilizované plochy
veřejných prostranství (PV) respektive jako plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV).
Ostatní veřejná prostranství jsou integrována do jiných ploch s rozdílným způsobem využití, kde je v souladu s podmínkami pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití umožněno jejich zachování a případný další rozvoj.
(k odstavcům D104 - D105 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Územní studie Lokalita Č. Z3/13 ÚP města Zdice, Na Vápenici - Samohelka (Ing.arch. Jan Uchytil, 12/2013)
Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
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 Jak stavět v CHKO Křivoklátsko aneb Jak žít a nechat žít (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2009)
 Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Křivoklátsko (AOPK ČR, Správa CHKO
Křivoklátsko, ???)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
 Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, 29.10.2012
 Mapa stabilního katastru 1826-46
 Mapa Müllerova mapování 1720
 Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Viz odůvodnění bodu C14 tohoto ÚP.
(k odstavci D106 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, jsou pozemky veřejných
prostranství zpravidla také součástí ploch bydlení, ploch rekreace, ploch občanského vybavení, ploch smíšených obytných, nicméně
umisťování veřejných prostranství je v souladu s podmínkami pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití, stanovenými
v tomto ÚP, možné také v rámci dalších typů ploch s rozdílným způsobem využití, například v rámci ploch výroby a skladování nebo
ploch dopravní infrastruktury.
(k odstavcům D107 – D108 ÚP)
Podklady pro výrok










zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Systém veřejných prostorů: teorie, vymezení, aplikace (doktorská disertační práce, Ing.arch. Veronika Šindlerová, 2013)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Viz odůvodnění bodů D36 – D39 tohoto ÚP.
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(k odstavcům D109 - D110 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 Systém veřejných prostorů: teorie, vymezení, aplikace (doktorská disertační práce, Ing.arch. Veronika Šindlerová, 2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, stanovuje Požadavky na vymezování
ploch (Část druhá této vyhlášky), které se použijí při vymezování ploch v územních plánech. V souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení,
rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
V souladu s vyhláškou je tedy nutné v rámci území města Zdíce zajistit minimálně 5% podíl ploch veřejných prostranství
(nezapočítávají se pozemní komunikace) z celkové rozlohy návrhových ploch (BH, BI – plochy bydlení, RZ – plochy rekreace, OV,
OM, OS, OH – plochy občanského vybavení a SC, SM, SV, SR – plochy smíšené obytné) větších než 2 ha.
Vymezení ploch veřejných prostranství uvnitř plošně rozsáhlých zastavitelných ploch není v měřítku a podrobnosti řešení ÚP
zpravidla možné, s výjimkou případů, kdy je vnitřní uspořádání rozvojových ploch prověřeno územní studií, která je relevantním
podkladem pro zpracování ÚP.
ÚP proto v souladu s ustanovením vyhlášky vymezuje plochy, v nichž stanovuje podmínku vymezení těchto veřejných prostranství
v rámci podrobnější dokumentace. Jedná se o všechny zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení a plochy
smíšené obytné o rozloze větší než 2 hektary. Všechny takto vymezené plochy jsou zároveň vymezeny jako plochy, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, která má být nástrojem, v rámci něhož bude vymezení
příslušných veřejným prostranství vyřešeno.

G.7. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace ,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
G.7.1. Koncepce uspořádání krajiny
(k odstavcům E01 – E03 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění
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 vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných
pásem vodních zdrojů, v platném znění
 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
 Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
 Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
 Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
 Mapa stabilního katastru 1826-46
 Mapa Müllerova mapování 1720
 Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
 Evropská úmluva o krajině
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

a)

krajina na území města

Krajina Zdic je dokladem historického vývoje osídlení a rozvoje ekonomických činností na pozadí geomorfologicky velmi zajímavého
terénu údolí Litavky a jejích přítoků ohraničeného výraznými hřebeny vrchovin Křivoklátska a Českého krasu.
Krajinářská osa území - široké údolí Litavky bylo výrazně přeměněno rozvojem zástavby Zdic, průmyslovými areály. Negativně do
krajiny okolí Zdic zasáhly vedení železničních tratí a dálnice D5.
Části města Černín a Knížkovice jsou dosud dokladem harmonického vývoje krajiny a osídlení bez výraznějších negativních zásahů.
Volná krajina je využívána především zemědělsky a lesnicky, cenným prvkem krajiny jsou dnes již většinou nevyužívané sady na
svazích Hřebene a Tkalců. Návrší na severním okraji Zdic spadá do CHKO Křivoklátsko
Na základě analýzy území vymezil zpracovatel následující krajinné prvky a prostory, které se pozitivně uplatňují v krajinném rázu
území města. Jsou to:
a)

významné krajinné osy řeky Litavky, Červeného a Stroupinského potoka,

b)

významné krajinné dominanty vrcholů Homole, Plešivec, návrší 408 m n. m. nad Knížkovicemi, Hřeben, Tkalce, Pravá
hora, Hříbce, návrší s kapličkou v Černíně, Knihov, svahy návrší nad ulicí Komenského se skalními výchozy ve Zdicích a
vrcholy Holého vrchu včetně pohledů a průhledů,

c)

významnou stavební dominantu kostela Narození P. Marie ve Zdicích,

d)

významné vyhlídkové body návrší s kapličkou v Černíně a návrší nad ulicí Komenského ve Zdicích,

e)

významný krajinný prostor jižně orientovaných svahů návrší Homole – Hřeben – Pravá hora.

Hodnotnou součástí krajiny jsou i drobné krajinné prvky prvků jako jsou skalní útvary (zejména návrší na ulicí Komenského ve
Zdicích, solitérní stromy a skupiny stromů.
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b)

popis a odůvodnění navrženého řešení

Územní plánování představuje v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině jeden z hlavních nástrojů, kterým lze koncepčně
ovlivňovat budoucí vzhled a parametry uspořádání krajiny. Územní plán je nástrojem, který stanovuje podmínky využívání volné
krajiny a krajinářsky hodnotných prvků území. Územní plánování má zásadní úkoly v podobě ochrany stávajícího krajinného rázu a
podpory údržby krajinného rámce sídel.
Podoba krajiny bezprostředně ovlivňuje lidský a sociální kapitál. Péče o krajinu v její kulturní podobě stejně tak jako péče o přírodní
a přírodě blízké prvky krajiny je nezastupitelnou povinností jejích obyvatel. Volná krajina plní významné funkce nezbytné pro
dlouhodobě udržitelnou koexistenci člověka a krajinného prostředí.
Principem návrhu je co nejvíce vyvážený vztah volné krajiny a zastavěného (urbanizovaného) území, který utváří komplexní obraz
města. Krajina je definována jako prostor pro ekonomickou činnost (zemědělství a lesnictví) a volnočasové aktivity. Na stejné úrovni
jsou i funkce krajiny pro ochranu přírodního dědictví a pro zajištění přírodních procesů nezbytných pro obnovu přírodních zdrojů a
zdravého životního prostředí.
K zajištění ochrany krajiny a zajištění její funkčnosti v území jsou definovány základní požadavky, jež musí být respektovány při
rozhodování o změnách v území. Tyto požadavky reflektují právní zajištění ochrany krajiny a přírodních zdrojů i požadavky Politiky
územního rozvoje ČR a dalších dokumentů uvedených dále.
Požadavky se týkají zejména ochrany zemědělské půdy a ploch lesů, ochranu charakteru krajiny a dalších přírodních hodnot
v území (viz kap. C.7.2 tohoto Odůvodnění ÚP) a ochranu krajinného rázu.
Definice koncepce uspořádání krajiny v ÚP vychází z reálného stavu města a dále zohledňuje:
a)

požadavky schváleného Zadání ÚP Zdice,

b)

požadavky na udržitelný rozvoj území definované stavebním zákonem a souvisejícími právními předpisy,

c)

priority územního plánování stanovené Politikou územního rozvoje ČR a ZÚR Středočeského kraje,

d)

požadavky ZÚR Středočeského kraje vyplývající z koncepce ochrany přírodních hodnot a cílových charakteristik krajiny,

e)

výsledky rozboru udržitelného rozvoje obsaženého a vyhodnocení vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje v ÚAP
ORP Beroun (aktualizace 2012),

f)

právní předpisy týkající se ochrany přírody krajiny a přírodních zdrojů, zejména právní předpisy týkající se ochrany přírody
a krajiny a přírodních zdrojů:
-

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

-

vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb.,

-

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se
stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů,

-

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

-

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

G.7.2. Vymezení ploch v krajině
(k odstavcům E04 – E17 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných
pásem vodních zdrojů, v platném znění
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zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Evropská úmluva o krajině

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

a)

využití ploch na území města

Jako plochy v krajině jsou vymezeny všechny plochy mimo zastavěné území města, tedy plochy zemědělské (NZ, NZt a NZs),
plochy lesní (NL, NLx), plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy přírodní (NP) a plochy smíšené nezastavěného území –
sportovní (NSs).
Území města má rozlohu 1380 ha. Rozloha zemědělské půdy činí 690 ha (50 % z rozlohy města), z toho je 489 ha orné půdy, 122
ha trvalých travních porostů, 57 ha zahrad a 22 ha sadů. Uvedený stav je z evidence katastru nemovitostí k 31. 12. 2011 a nemusí
ukazovat reálnou situaci.
Lesy pokrývají plochu 420 ha, což je 30,4 % z plochy města. Specifikem území jsou plochy lesu s rekreačním využitím ve vazbě na
zastavěné území Zdic (Knihov, Farčina).
Plochy vodní tvoří dle údajů z katastru nemovitostí 2 % z území města, jejich rozloha je celkem 28 ha. Hydrografická síť je tvořená
vodními toky vodní toky Litavka, Stroupínský potok, Červený potok a jejich menšími přítoky. Vodní plochy představují zejména
rybníky u koupaliště ve Zdicích a dále menší plochy v jednotlivých částech města.
Do kategorie ploch přírodních jsou zařazeny zejména remízy, zarostlá lada, vegetační doprovody cest včetně zaniklých,
doprovodné porosty vodních toků apod.
Sportoviště mimo nezastavěná území v krajině představují střelnice jižně od Zdic a hřiště v Černíně.

b)

popis a odůvodnění navrženého řešení

Plochy zemědělské (NZ, NZt a NZs)
Plochy zemědělské půdy patří mezi přírodní zdroje a hodnoty území. Návrh územního plánu respektuje zemědělskou půdu, i když
zčásti je navržen zásah pro výstavbu a pro krajinářská opatření.
Plochy zemědělské zahrnují v návrhu územního plánu vedle vlastní zemědělské půdy i drobné krajinné prvky ovlivňující pozitivně
ekologickou stabilitu a biodiverzitu, a účelové cesty umožňující prostupnost krajiny, které zahrnuty v samostatných plochách.
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Plochy zemědělské - travní porosty jsou vymezeny v územích, kde není žádoucí z důvodů ochrany půd před erozí, ochrany před
povodněmi ev. z dalších důvodů provozovat intenzívní zemědělskou výrobu.
Plochy zemědělské - sady jsou vymezeny v územích, kde je žádoucí uchovat nebo obnovit ovocnářskou produkci.

Plochy lesní (NL, NLx)
Územní plán respektuje a chrání plochy lesní jako přírodní hodnotu, významnou součást krajiny a přírodní zdroj. Plochy lesní se
specifickým využitím mají navíc podstatný význam pro rekreaci obyvatel města.
Využití ploch lesů je místy omezeno ve prospěch zajištění funkčnosti systému ÚSES. Toto omezení neznamená zastavení těžby
dřeva, ale nahrazení holosečných metod metodami extenzivnějšími. Podstatný je požadavek na přechod k přirozené skladbě
porostů.
V ÚP jsou navrženy změny v krajině, jejichž cílem je převést zanedbané sady na lesní plochy na jižních svazích mezi Knížkovicemi
a Černínem. I u těchto ploch se předpokládá orientace přírodní složení porostů. Důvodem tohoto návrhu je zajištění vysoké
ekologické stability, biodiverzity a také zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní ochrany v plochách, kde jsou stávající
opuštěné sady lokalizovány.

Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Plochy vodní a vodohospodářské jsou v návrhu územního plánu stabilizovány a chráněny jako přírodní hodnota, významný krajinný
prvek a přírodní zdroj.
Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny dle parcel KN a zahrnují i část břehových a doprovodných porostů.

Plochy přírodní (NP)
Stávající plochy přírodní jsou územním plánem stabilizovány a doplněny zejména ve vztahu k řešení ÚSES.
Nové plochy přírodní jsou vymezeny v plochách skladebných částí ÚSES, kde není dosud odpovídající využití. Z tohoto pohledu je
podstatné, že plochy zeleně přírodního charakteru vymezené v částech ÚSES umožnují (v souladu se specifikací cílového stavu
uvedenou v kap. E.3 ÚP) i extenzivní luční hospodaření.
Plochy přírodní jsou dále navrženy k doplnění drobných krajinných prvků. Účelovým návrhem je návrh protierozního průlehu nad
zástavbou v lokalitě Za Litavou.
Důvodem stabilizace ploch přírodních a návrhu nových ploch přírodních je zvýšení ekologické stability a biodiverzity, zvýšení
retenční schopnosti krajiny a zajištění protierozní ochrany půd.

Plochy smíšené nezastavěného území - sportovní (NSs)
Sportoviště mimo zastavěná území jsou stabilizována, nejsou navrženy jejich rozšíření ani další nové plochy.

G.7.3. Územní systém ekologické stability
(k odstavcům E18 – E22 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných
pásem vodních zdrojů, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
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Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Evropská úmluva o krajině
Generel lokálního systému ekologické stability zpracovaný pro širší území Žebrák – Zdice (Ing. Vladimír Michalec, 1993)
metodická příručka Rukověť projektanta místního ÚSES (ČÚOP, 1995)
sdělení MMR ČR č.j. 3044/2013 / 2013-81 ze dne 28.1.2013

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

a)

popis řešení

Na území města je navržen systém ekologické stability na regionální a lokální úrovni.
Regionální úroveň představují regionální biocentrum RBC 1418 a regionální biokoridory RBK 1161 a RBK 1189, které jsou
upřesněny dle vymezení v ZÚR Středočeského kraje. RBC 1418 a RBK 1189 zasahují území města jen malou částí. RBK 1161
prochází územím města ve směru V – Z severně od Černína. Jsou v něm umístěna dvě vložená lokální biocentra (LBC) 2 a 12.
Na lokální úrovni je ÚSES tvořen několika dílčími systémy. První z nich prochází pod masivem Hřeben mezi Knížkovicemi a
Černínem. Tento systém tvoří LBC 2 (zprostředkuje vazbu na RBK 1161), 5, 7 a 9, které jsou propojeny lokálními biokoridory (LBK)
1, 6 a 8.
LBK 6 dále pokračuje k LBC 11, z něhož je veden LBK 21, který se napojuje na dílčí systém vázaný na Stroupinský a Červený
potok. Systém vedený v údolí potoků tvoří LBC 16, 19 a 24 propojené LBK 17 a 20.
Poslední dílčí systém je vázaný na tok Litavky. Tvoří ho LBC 14 a LBK 13 a 16. LBK 13 propojuje tento dílčí systém s dílčím
systémem potoků.

b)

odůvodnění řešení

Vymezení ÚSES jako nedílné součásti ÚP je provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 2) a stavebním zákonem.
Na regionální úrovni vychází vymezení ÚSES ze ZÚR Středočeského kraje, které definují závazný rozsah skladebných částí ÚSES
na nadregionální a regionální úrovni a požadavky na jejich upřesnění v územních plánech.
V souladu s právní úpravou je územním plánem vymezen ÚSES na lokální úrovni. Podkladem je Generel lokálního systému
ekologické stability (Ing. Vladimír Michalec, 1993) zpracovaný pro širší území Žebrák – Zdice.
Požadavek na vymezení ÚSES je definován též v zadání ÚP.
Z metodického hlediska jsou respektovány Rukověť projektanta ÚSES a sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Z aktualizace ÚAP ORP Beroun z roku 2012 byla převzata nová čísla skladebných částí ÚSES na lokální úrovni.
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c)

vymezení skladebných částí ÚSES na regionální úrovni

Vymezení RBC 1418 a RBK 1161 a 1189 je provedeno v souladu se ZÚR Středočeského kraje. Hranice prvků jsou oproti ZÚR
upřesněny do měřítka územního plánu.
Vložené LBC 2 (původně LBC 11) V koutech – hranice je upřesněna na hranice pozemků.
Vložené LBC 12 (původně LBC 12) Na hříbcích – hranice je upřesněna na hranice pozemků.

d)

vymezení skladebných částí ÚSES na lokální úrovni

Neaktuálnost generelu z roku 1993 a změny ve vymezení regionálního ÚSES v ZÚR oproti předchozímu podkladu (územně
technický podklad) jsou důvodem pro změny ve vymezení lokálního ÚSES v porovnání s uvedeným generelem a předchozí ÚPD.
Původní LBK 4 a 7 jsou nahrazeny RBK 1161. Původní LBC 13 je zrušen, protože je vázán na RBK 1161 v předchozí trase
(změněno v ZÚR). Původní LBC 30 je zrušen a nahrazen novým LBC 16 v jiné poloze.
LBC 5 (původně LBC 10) Pod lesem - hranice je upřesněna na hranice parcel, LBC je rozšířeno jihovýchodním směrem v souladu
se stavem biotopů v terénu.
LBC 7 (původně LBC 15) Pod Tkalcem - je posunuto jižním směrem na pozemky opuštěných sadů. Toto vymezení lépe reaguje
na reálný stav biotopů.
LBC 9 (původně LBC 5) Pod vraným – beze změny.
LBC 11 (původně LBC 17) Samohelka - hranice je upřesněna na hranice parcel, LBC je rozšířeno východním směrem v souladu
se skutečným stavem biotopů.
LBC 14 (původně LBC 32) Pod nádražím – hranice je upřesněna dle hranic parcel v souladu se skutečným stavem biotopů. LBC
je zmenšeno tak, aby nezasahovalo do již zastavěných pozemků.
LBC 16 Zdice – Červený potok – nově vymezené na ploše orné půdy a opuštěných pozemků na Červeném potoce.
LBC 19 (původně LBC 28) Pod koupalištěm – hranice jsou upřesněny podle hranic parcel.
LBC 21 Heřman – beze změny.
LBC 24 (původně LBC 8) V lazech – beze změny.
LBK 1 (původně LBK 3) LBC 5 – RBK 1161 – hranice jsou upřesněny do logičtější polohy v sousedství komunikace.
LBK 6 (původně LBK 2) LBC 5 – LBC 11 – hranice jsou upřesněny na hranice parcel.
LBK 8 (původně LBK 1 ) LBC 9 – LBC 7 – v jižní části LBK posunuto více na jih do polohy při terénním zlomu.
LBK 13 (původně LBK 31) LBC 14 – Levín, LBC 16 – Levín – hranice jsou upřesněny na hranice parcel.
LBK 15 (původně LBK 31) LBC 14 – Chodouň – hranice jsou upřesněny na hranice parcel.
LBK 17 (původně LBK 26) LBC 16 – LBC 19 – hranice jsou upřesněny na hranice parcel.
LBK 18 (původně LBK 18) LBC 19 – Bavoryně – hranice jsou upřesněny na hranice parcel.
LBK 20 (původně LBK 29) LBC 19 – LBC 24 – hranice jsou upřesněny na hranice parcel.
LBK 21 (původně LBK 29) LBC 11 – LBK 20 – hranice beze změny, LBK ukončen po napojení jsou na LBK 20.

e)

interakční prvky

Interakční prvky nejsou vymezeny jako závazná část ÚSES. Tento krok je proveden v souladu s výkladem Ministerstva pro místní
rozvoj ČR poskytnutým k dotazu při řešení jiného ÚP. MMR ČR ve svém sdělení č.j. 3044/2013 / 2013-81 ze dne 28.1.2013 uvádí,
že interakční prvky nemohou být závaznou částí ÚSES, neboť jejich závaznost nevyplývá z obecně závazného právního předpisu.
Interakční prvek je jako pojem definován pouze v metodické příručce Rukověť projektanta ÚSES.
Interakční prvky jsou tedy v ÚP stabilizovány formou ploch s odlišným způsobem využití (plochy vodní a vodohospodářské, plochy
lesní a plochy přírodní).

f)

zákres skladebných částí ÚSES v ÚP

Zákres skladebných částí ÚSES je v ÚP provedeno ve dvou úrovních:
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-

hranice skladebné části definuje rozsah území, na něž se vztahují podmínky pro zajištění a ochranu ÚSES, definuje její
význam (biocentrum nebo biokoridor) a hierarchickou úroveň (lokální, regionální, nadregionální),

-

specifikace využití formou vymezení plochy s rozdílným
a potřebu změn k zajištění funkčnosti skladebné části (stav / návrh).

způsobem

využití

definuje

cílový

stav

Tato forma zákresu jednoznačně informuje o rozsahu území, na něž se vztahují omezení vyplývající z ochrany a zajištění funkčnosti
ÚSES a zároveň dává přehled o potřebě změn v území.

g)
cílový stav skladebných částí ve vztahu k vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití
Cílový stav skladebných částí je definován v ÚP v kap. E. 3 (výroky E18 a E19). V grafické části jsou uvnitř hranic vymezeny plochy
s rozdílným způsobem využití. Vzájemný vztah cílového stavu a vymezení ploch je následující.
cílový stav

využití

poznámka

Extenzivně využívaný les s převážně
přirozeným složením

Plocha lesní (NL)

Vymezení ÚSES nevylučuje hospodaření. Obnova
porostů musí směřovat k přirozenému složení
odpovídající stanovišti. Těžba především výběrným
či podrostním způsobem s využitím přirozené
obnovy. Obnova většinou průběžná, nepřetržitá.

Extenzivně využívaný les s přirozeným
složením

Plocha lesní (NL)

Dtto, příměs nepůvodních dřevin je nepřípustná.

Přirozené stromové porosty

Plocha přírodní (NP)

Přirozeně se vyvíjející stromové porosty s druhovým
složením odpovídajícím původním lesním
společenstvům s minimem zásahů (pouze nezbytná
údržba).

Extenzivně využívané louky

Plocha přírodní (NP)

Louky s 1 – 2 sečemi ročně, bez použití umělých
hnojiv, při první seči ponechání nesečených plošek,
při zakládání a obnově porostů využít osivo ve
složení dle místních podmínek.

Vodní tok

Plocha vodní
a vodohospodářská (W)

Vodní toky s břehovými porosty, žádoucí je
revitalizace k obnově přirozeného charakteru toku

Vodní plocha

Plocha vodní
a vodohospodářská (W)

Vodní plochy s břehovými porosty s ponecháním
volné hladiny i litorální vegetace

Detaily k podmínkám změn a úprav využití, obhospodařování a údržby ploch skladebných částí ÚSES určí orgán ochrany přírody,
tedy Odbor životního prostředí MěÚ Beroun.

h)

návrh ÚSES ve vztahu k plochám změn v krajině

Pro zajištění funkčnosti skladebných částí USES jsou návrhem ÚP vymezeny plochy změn v krajině K2, K3, K4, K5b, K6, K7, K8, K9,
K10, K11, K12, K13, K14, K16, K21, K22b, K23b, K24, K27a, K28a, K29a, K32, K33, K34, K35, K36, K39, K40 část, K41 část, K42,
K43, K44, K45, K46, K47 a K51.

i)

omezení možnosti výstavby v plochách ÚSES

ÚP omezuje možnost umístění staveb, které obecně v nezastavěném území umožňuje §18, odst. 5 stavebního zákona ve
skladebných částech ÚSES. Z výčtu uvedeného ve zmíněném právním ustanovení lze ve skladebných částech umístit pouze stavby
pro ochranu přírody, nezbytné technické infrastruktury a pěších a cyklistických stezek a to za podmínky, že tyto stavby neomezí
funkčnost prvku v systému.
Podmínka zachování ekologické stability a funkčnosti je obecnou podmínkou pro veškeré činnosti v plochách skladebných částí
ÚSES.
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G.7.4. Prostupnost krajiny
(k odstavcům E23 – E25 ÚP)
Podklady pro výrok































zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
Dokumentace pro stavební povolení Revitalizace vrchu Knihov (Arcia s.r.o., 10/2012, 04/2013)
Dokumentace pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty (Arcia s.r.o., 11/2012)
Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na období 2007-2016 (AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 2007)
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky O zřízení CHKO „Křivoklátsko“
Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Mapa stabilního katastru 1826-46
Mapa Müllerova mapování 1720
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Evropská úmluva o krajině

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Prostupnost krajiny na území města je zprostředkována sítí silnic a účelových polních a lesních cest. Oproti minulému stavu, který je
patrný z reziduí v krajině i z parcelního stavu dle katastrální mapy, mnohé cesty zanikly nebo byly záměrně zrušeny.
ÚP stabilizuje síť vybraných polních a lesních cest formou ploch veřejných prostranství (PV). Doplnění této sítě je provedeno
zejména s ohledem na rozvoj pěší a cyklistické turistiky a spojení jednotlivých částí města samostatnými cestami pro pěší a cyklisty.
Důležité je, že případné doplnění sítě je možné ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.
Vymezení systému prostupnosti krajiny vychází z průzkumů zpracovatele, požadavků města a ZÚR Středočeského kraje.

G.7.5. Protierozní opatření
(k odstavcům E26 – E27 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
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zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Evropská úmluva o krajině
metodická příručka Rukověť projektanta místního ÚSES (ČÚOP, 1995)
data o erozní ohroženosti půd (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, aplikace SOWAC GIS)
Generel lokálního systému ekologické stability zpracovaný pro širší území Žebrák – Zdice (Ing. Vladimír Michalec, 1993)
ortofotomapa na www.mapy.cz

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Na území města nejsou vybudována specifická protierozní opatření. V ochraně půd před erozí hrají roli erozi odolnější povrchy –
trvalé travní porosty, sady, lesy..
Územní plán vymezuje plochu pro realizaci průlehu nad zástavbou v lokalitě Za Litavou, jehož úlohou je snížit riziko zanesení
splachů do zastavěného území při přívalových deštích. Vymezení vychází z průzkumů zpracovatele.
Protierozní funkci budou mít i skladebné části ÚSES.

G.7.6. Ochrana před povodněmi
(k odstavcům E28 – E31 ÚP)
Podklady pro výrok















zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
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ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Evropská úmluva o krajině
Červený potok – záplavová území (Povodí Vltavy, s.p., 03/2006)
Litavka – záplavová území (Povodí Vltavy, s.p., 03/2007)
Povodňový plán města Zdice (Ing. Jan Papež, 11/2004)
Protipovodňová ochrana Zdic – Červený potok, dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení (Hydroprojekt
CZ, 06/2006)
 Základní vodohospodářská mapa ČR – 12-41 Beroun (Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1972)
 Základní vodohospodářská mapa ČR – 12-32 Zdice (Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1972)










Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Jižní část území města Zdice je vystavena riziku záplav všech tří vodních toků protékajících městem. Vodní toky Litavka, Červený i
Stroupínský potok mají stanoveno záplavové území, jež stanovil Okresní úřad v Berouně na žádost Povodí Vltavy a.s. Plzeň.
Vedle ohrožení povodněmi je slabou stránkou také nepostačující přirozená retenční schopnost území, což výrazně zvyšuje riziko
záplav.
Při porovnání současného a potřebného stupně ochrany před povodněmi v zastavěném území lze konstatovat, že je dostatečně
chráněno záplavové území řeky Litavky (ochrana na Q20), což však neplatí v případě Červeného potoka (ochrana na Q20, návrhová
ochrana na Q50).

Odůvodnění návrhu řešení
Společnost Hydroprojekt CZ vypracovala pro Povodí Vltavy, s.p. návrh řešení protipovodňových opatření na Červeném potoce.
Územní plán vymezuje v souladu s touto dokumentací koridor pro umístění vedení těchto protipovodňových opatření na Červeném
potoce po jeho obou březích. Koridor pro protipovodňová opatření je vymezen jako koridor pro umístění vedení veřejně prospěšné
stavby. Důvodem pro vymezení koridorů pro umístění protipovodňových opatření na Červeném potoce je ochrana jihovýchodního
okraje historického jádra města Zdice a ochrana dosud nezastavěného území mezi historickým jádrem města a Červeným potokem.
Toto území vykazuje právě s ohledem na bezprostřední vazbu na historické jádro města zvýšený potenciál rozvoje zástavby nejen
pro bydlení, ale také pro občanské vybavení celoměstského významu.
Konstrukci a stavební provedení protipovodňových opatření na levém břehu Červeného potoka je nezbytné prostorově koordinovat
s navrhovanou cyklostezkou resp. stezkou pro chodce a cyklisty podél Červeného a Stroupínského potoka.

G.7.7. Rekreační využívání krajiny
(k odstavcům E32 – E35 ÚP)
Podklady pro výrok
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
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Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (09/2006)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (08/2007)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (B.I.R.T. Group, 09/2013)
Cyklistický generel města Berouna (DHV CR, spol. s r.o., 10/2007)
Evropská úmluva o krajině

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Rekreační využití krajiny na území města je orientováno na rekreační a volnočasové aktivity obyvatel města a dále na pěší a
cyklistickou turistiku v souvislosti s hodnotnou krajinou CHKO Křivoklátsko a blízkého CHKO Český kras a CHKO Brdy.
Pro volnočasové aktivity obyvatel jsou využívány zejména lesoparky Knihov a Farčina, lesy na návrší nad ulicí Komenského,
zalesněný ostroh s kapličkou v Černíně, hřiště v Černíně a střelnice ve Zdicích. Tyto plochy jsou územním plánem stabilizovány. Pro
rozšíření lesoparků Knihov a Farčina jsou vymezeny plochy změn v krajině.
Pro vedení turistických tras a cyklotras tras jsou využívány silnice a účelové polní a lesní cesty. ÚP stabilizuje síť vybraných polních
a lesních cest formou ploch veřejných prostranství (PV). Doplnění sítě je provedeno zejména s ohledem na rozvoj pěší a cyklistické
turistiky.

G.7.8. Dobývání ložisek nerostných surovin
(k odstavcům E36 – E38 ÚP)
Podklady pro výrok






















zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
zákon č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění
schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Politika územního rozvoje ČR
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 (Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2006)
Evropská úmluva o krajině
www.geofond.cz
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Na území města Zdice jsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb rud (16. – 19. století). Evidence poddolovaných území
je prováděna Státní geologickou službou (SGS) dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu,
ve znění pozdějších předpisů. Poddolovaná území jsou evidována jako:


bodová - představují buď jednotlivá důlní díla (např. šachta, krátká štola nebo štola s neznámým průběhem a rozsahem,
chodbice) nebo větší plochy, v rámci kterých leží důlní díla, jejichž přesnou polohu a rozsah nelze z použitých podkladů
přesněji určit.



polygony - zahrnují plochy se známým nebo předpokládaným výskytem hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby
nebo průzkumu nerostných surovin. Důlní díla jsou v rámci ploch rozložena nepravidelně, v různých hloubkách a mohou
zde být i zcela nepoddolované úseky. Možné postižení terénu hornickou činností je tedy většinou podstatně menší než je
rozsah zákresů a pro konkrétní lokality je nutné vyžádat si upřesnění na pracovišti SGS Kutná Hora.
24

V řešeném území jsou vymezena tato poddolovaná území :
a)

1679 – Černín – Zdice

b)

1563 – Hředle – Jezevčí Skála

c)

1613 – Svatá – Vraní Skála

d)

1626 – Černín u Zdice

e)

1641 – Svatá 2 – Fridrich

f)

1604 – Černín – Hřeben

Stará důlní díla jsou evidována v registru vedeném SGS dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve
znění pozdějších předpisů Starým důlním dílem se zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní
provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám a rovněž opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož
původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.
V řešeném území jsou evidována tato stará důlní díla:
a)

1495 – štola č. 1 – Černín

b)

1496 – štola č. 2 – Černín

c)

1497 – štola č. 3 – Černín

d)

272 – Trubín – důl Černín

V řešeném území je evidováno pouze jediné sesuvné území: Zdice (aktivní).

24

Zdroj : www.geofond.cz – 22.5.2013
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G.8. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých
plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry
pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití)
G.8.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů
(k odstavci F01 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Základním cílem stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je vytvoření předpokladů pro zajištění
kvalitního udržitelného rozvoje urbanizovaného a přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot včetně ochrany krajinného rázu.
V souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, jsou stanoveny obecné
požadavky na vymezování ploch a koridorů dle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití (plochy s rozdílným způsobem
využití). Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů se vymezují ke stanovení územních podmínek,
zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení
ochrany veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, architektonických a
urbanistických hodnot.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridory jsou stanoveny pro všechny vymezované plochy a koridory, a
v souladu s bodem I. odst. (1) písmenem f) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. stanovují hlavní, přípustné, podmíněně přípustné
a nepřípustné využití:
1. hlavní využití
-

převládající (dominující) využití dané plochy

2. přípustné využití
-

další využití dané plochy přímo související s hlavním využitím

3. podmíněně přípustné využití
-

využití území je vázáno na splnění některé konkrétní věcné podmínky stanovené v rámci podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití (např. splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku apod.)

-

přípustnost využití posoudí pro konkrétní případ stavební úřad (tzv. "správní uvážení"), rozhodnutí může vzít v úvahu
současnou míru zatížení území, potřebnost navrhovaného způsobu využití v dané ploše apod.
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-

podmíněně přípustné využití může být stanoveno také pro konkrétní zastavitelné plochy nebo plochy přestavby, a to
zejména v případě, kdy je nutno stanovit přísnější podmínku využití plochy s ohledem na respektování limitů využití
území nebo ochranu hodnot v území.

4. nepřípustné využití
-

všechna využití, která nejsou uvedena jako hlavní, přípustná nebo podmíněně přípustná

-

explicitně vyloučený způsob využití.

Způsob stanovení hlavního (převládajícího) využití:
V podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů se obvykle stanovuje jeden hlavní (převládající) způsob
využití, nicméně pro přesnější popis podmínek pro využití ploch může být hlavní (převládající) způsob využití charakterizován více
rozličnými aktivitami.
V některých případech je navíc potřebné a žádoucí stanovit více druhů hlavního (převládajícího) využití, což vyplývá například
z podstaty smíšenosti využití území (smíšené obytné plochy zahrnující v různém poměru hlavně bydlení a občanskou vybavenost)
nebo ze specifického charakteru plochy (plochy občanského vybavení – specifické s umožněním multifunkčních zařízení kulturních,
sportovních, zdravotnických apod.).
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Princip stanovení hlavního (převládajícího) způsobu využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů
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G.8.1.1 Plochy bydlení
(k odstavci F02 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch bydlení jsou stanoveny plně v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
Plochy bydlení jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
dále podrobněji členěny na následující typy ploch:
 Plocha bydlení – v bytových domech (BH)
 Plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI)
Hlavním důvodem pro podrobnější členění typů ploch bydlení je odlišení různých nároků na způsob využití území a umisťování
staveb pro různé formy bydlení, s rozlišením na přednostní bydlení hromadné v bytových domech a na bydlení individuální
v rodinných domech.
Plochy pro bydlení v bytových domech (BH) ve spojení s podmínkami prostorového uspořádání území zajišťují podmínky pro
udržitelný rozvoj funkce bydlení přednostně v bytových domech, plochy bydlení v rodinných domech městského a příměstského
charakteru (BI) ve spojení s podmínkami prostorového uspořádání území zajišťují podmínky pro udržitelný rozvoj funkce bydlení
přednostně v rodinných domech.

G.8.1.2 Plochy rekreace
(k odstavci F03 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch rekreace jsou stanoveny plně v souladu s § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
Plochy rekreace jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch rekreace:
 Zahrádkové osady (RZ)
Hlavním důvodem pro podrobnější členění typů ploch rekreace je odlišení různých nároků na způsob využití území a umisťování
staveb pro různé formy rekreace.
Důvodem ke stanovení plochy rekreace v zahrádkových osadách je potřeba zabezpečit podmínky pro optimální provozování
zahrádkové činnosti s vyloučením všech rušivých vlivů jako je např. nadměrná dopravní zátěž automobilovou dopravou v rámci
zahrádkových osad, nebo například objemově a funkčně nevhodná zástavba.
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G.8.1.3 Plochy občanského vybavení
(k odstavci F04 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch občanského vybavení jsou stanoveny plně v souladu s § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Plochy občanského vybavení jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch občanského vybavení:
 Veřejná infrastruktura (OV)
 Komerční zařízení malá a střední (OM)
 Tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
 Hřbitovy (OH)
Důvodem stanovení podrobnějšího členění ploch občanského vybavení je zajistit na území obce primárně podmínky pro stabilizaci a
rozvoj staveb a zařízení občanského vybavení zřizovaného ve veřejném zájmu, tedy občanského vybavení veřejného.
Plochy sportu jsou stanoveny z důvodu potřeby stabilizace a vytvoření podmínek pro rozvoj explicitně staveb a zařízení sportu, jako
občanského vybavení se specifickými plošnými a prostorovými nároky na umisťování staveb a zejména pro specifický význam
sportu jako složky občanského vybavení přispívající výrazně k příznivému fyzickému rozvoji a zdraví obyvatel obce.
Plochy hřbitovů jsou samostatně stanoveny zejména z důvodu hygienických a z důvodu ochrany hodnoty pietního území.

G.8.1.4 Plochy smíšené obytné
(k odstavci F05 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch smíšených obytných jsou stanoveny plně v souladu s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Plochy smíšené obytné jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch:
 Plocha smíšená obytná - v centru města (SC)
 Plocha smíšená obytná - městská (SM)
 Plocha smíšená obytná - venkovská (SV)
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 Plocha smíšená obytná - rekreační (SR)
Hlavním důvodem pro podrobnější členění typů ploch smíšených obytných je odlišení různých nároků na způsob využití území a
umisťování staveb z hlediska
1.

charakteru zástavby pro bydlení s rozlišením na zástavbu pro hromadné bydlení (v plochách SC a SM) a na zástavbu
pro individuální bydlení v rodinných domech (v plochách SV, SR)

2.

smíšenosti funkce bydlení s různými charaktery a typy občanského vybavení (občanské vybavení veřejné x komerční,
celoměstského x místního významu, každodenní potřeby) nebo s dalšími funkcemi doplňkovými k bydlení (nerušící
výroba a služby, chovatelská a pěstitelská činnost pro individuální potřebu, zahrady ad.)

Zatímco v rámci ploch smíšených obytných v centru města (SC) je požadovaná přednostní kombinace hromadného bydlení
s občanským vybavením celoměstského významu, v plochách smíšených obytných městských (SM) je to naopak přednostní
kombinace hromadného bydlení s občanským vybavením místního významu. Důvodem ke stanovení ploch smíšených obytných
venkovských (SV) je zajištění vyšší míry smíšenosti rodinných domů venkovského charakteru se zařízeními občanského vybavení
místního významu a s drobnou a řemeslnou výrobou nerušící bydlení a chovatelskou a pěstitelskou činností pro individuální potřebu.
Plochy smíšené obytné rekreační jsou pak vymezeny z důvodu možného smíšení bydlení s individuální rekreací v chatách a
chalupách.

G.8.1.5 Plochy veřejných prostranství
(k odstavci F06 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch veřejných prostranství jsou stanoveny plně v souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Plochy veřejných prostranství jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch veřejných prostranství:
 Veřejná prostranství (PV)
 Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV)
Plochy veřejných prostranství jsou dále podrobněji členěny s ohledem na potřebu rozlišení různých cílových charakterů veřejných
prostranství, a to s ohledem na míru uplatnění zpevněných a nezpevněných ploch a vegetace, hlavně vzrostlých stromů a s ohledem
na charakter využití a převládající aktivity ve veřejných prostranstvích: společenské využití, kulturní využití, rekreační využití, obytný
charakter, pobytové a pohybové aktivity apod.

G.8.1.6 Plochy dopravní infrastruktury
(k odstavci F07 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
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 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch dopravní infrastruktury jsou stanoveny plně v souladu s § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Plochy dopravní infrastruktury jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch dopravní infrastruktury:
 Silniční doprava (DS)
 Drážní doprava (DZ)
Plochy dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji členěny plně v souladu s § 9 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, s ohledem na potřebu vytvoření zcela odlišných a specifických podmínek pro umisťování staveb
pro různé druhy dopravy na území obce.

G.8.1.7 Plochy technické infrastruktury
(k odstavci F08 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch technické infrastruktury jsou stanoveny plně v souladu s § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Plochy technické infrastruktury jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch:
 Plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI)
 Plocha technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO)
Plochy technické infrastruktury jsou dále podrobněji členěny plně v souladu s § 10 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, s ohledem na potřebu vytvoření zcela odlišných a specifických podmínek pro umisťování staveb
pro různé druhy technického vybavení města.

G.8.1.8 Plochy výroby a skladování
(k odstavci F09 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch technické infrastruktury jsou stanoveny plně v souladu s § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Plochy výroby a skladování jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch:
 Lehká výroba (VL)
 Drobná a řemeslná výroba (VD)
 Zemědělská výroba (VZ)
 Výroba energie – fotovoltaická elektrárna (VE)
Plochy výroby a skladování jsou dále podrobněji členěny z důvodu možného ovlivnění umisťování různých charakterů výroby
v různých částech území obce, především s ohledem na vztah ploch výroby a skladování k plochám bydlení a rekreace s ohledem
na rozdílné nároky na dopravní obslužnost.

G.8.1.9 Plochy systému sídelní zeleně
(k odstavci F10 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem pro stanovení ploch systému sídelní zeleně nad rámec vyhlášky je potřeba vymezit a ochránit místně specifická území a
těmto územím stanovit takové podmínky pro jejich využití, které nejsou dovoditelné z § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní zeleně – plochy zeleně - soukromé a vyhrazené (ZS) je potřeba v rámci ÚP Zdice
vymezit samostatně plochy zeleně plnící roli sídelní zeleně v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006
Sb., tedy roli ekologicko-stabilizační, rekreační a kompoziční v sídle, podobně jako veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) nebo
plochy přírodní (NP), ale na rozdíl od těchto ploch v režimu veřejně nepřístupných ploch a ploch určených primárně k soukromému
užívání, tedy ploch zpravidla oplocených nebo jinak vyhrazených vůči okolním veřejným prostranstvím, a to zpravidla mimo lesní a
zemědělské pozemky v zastavěném i nezastavěném území.
Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní zeleně – plochy zeleně – ochranné a izolační (ZO) je potřeba v rámci ÚP Zdice
vymezit samostatně plochy zeleně plnící roli sídelní zeleně v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006
Sb., tedy roli ekologicko-stabilizační, rekreační a kompoziční v sídle, podobně jako veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) nebo
plochy přírodní (NP), ale na rozdíl od těchto ploch primárně s izolační a ochranou funkcí, sloužící primárně k izolaci koridorů a ploch
dopravní a technické infrastruktury nebo průmyslových areálů od ploch určených zejména k bydlení. Důvodem vymezení je dále
stanovit podmínky jejich využití odpovídající jejich specifickému účelu v rámci zastavěného i nezastavěného území.

G.8.1.10 Plochy vodní a vodohospodářské
(k odstavci F11 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
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 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch vodních a vodohospodářských jsou stanoveny plně v souladu s § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území.
Plochy vodní a vodohospodářské jsou v ÚP zastoupeny jediným typem plochy s rozdílným způsobem využití, a sice plochami
vodních ploch a toků (W), které zajišťují důslednou ochranu všech významných vodních ploch a vodních toků jako klíčových
přírodních hodnot a významných krajinných prvků na území města Zdice.

G.8.1.11 Plochy zemědělské
(k odstavci F12 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch zemědělských jsou stanoveny plně v souladu s § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území.
Plochy zemědělské jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch:
 Plocha zemědělská (NZ)
 Plocha zemědělská – travní porosty (NZt)
 Plocha zemědělská – sady a zahrady (NZs)
Plochy zemědělské jsou dále podrobněji členěny z důvodu odlišení různých charakterů zemědělské půdy, zejména různé intenzity,
formy a charakteru zemědělského hospodaření a cílového stavu zemědělské půdy z hlediska jejího využití a s ním související
ekologické stability.

G.8.1.12 Plochy lesní
(k odstavci F13 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch lesních jsou stanoveny plně v souladu s § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
Plochy lesní jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
dále podrobněji členěny na následující typy ploch:
 Plocha lesní (NL)
 Plocha lesní se specifickým využitím (NLx)
Plochy lesní jsou dále podrobněji členěny z důvodu odlišení různých charakterů využití lesů. Samostatný typ plochy lesní se
specifickým využitím (NLx) je stanoven z důvodu vytvoření podmínek pro zvýšenou míru využití lesů na vrchu Knihov a dalších lesů
v bezprostřední vazbě na zastavěné území města Zdice pro každodenní rekreaci obyvatel města.

G.8.1.13 Plochy přírodní
(k odstavci F14 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)





Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch přírodních jsou stanoveny plně v souladu s § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
Plochy přírodní jsou v ÚP zastoupeny jediným typem plochy s rozdílným způsobem využití, a sice plochami přírodními (NP), které
zajišťují důslednou ochranu všech hodnotných přírodních a přírodě blízkých ploch mimo plochy lesního půdního fondu, zejména za
účelem zvýšení ekologické stability a retenční kapacity krajiny a s cílem zajištění funkčnosti prvků ÚSES na území města Zdice.

G.8.1.14 Plochy smíšené nezastavěného území
(k odstavci F15 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)





Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití ploch smíšených nezastavěného území jsou stanoveny plně v souladu s § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území.
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Plochy smíšené nezastavěného území jsou v ÚP zastoupeny jediným typem plochy s rozdílným způsobem využití, a sice plochami
smíšenými nezastavěného území - sportovními (NSs), které jsou vymezeny s cílem stanovení specifických podmínek umisťování a
provozování areálu střelnice v rámci nezastavěného území, tedy ve volné krajině.

G.8.1.15 Koridory pro umístění vedení dopravní infrastruktury
(k odstavci F16 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)





Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury jsou stanoveny plně v souladu s § 9 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Plochy koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy:
 Koridor dopravní infrastruktury - silniční (DS.k)
 Koridor dopravní infrastruktury - železniční (DZ.k)
Plochy koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury silniční (DS.k) jsou v ÚP Zdice stanoveny z důvodu zajištění podmínek
pro umisťování liniových staveb komunikací, pro které zatím nejsou zpracovány dostatečně přesné podklady, které by mohly být
podkladem pro vymezení konkrétních ploch s rozdílným způsobem využití a je proto příslušným koridorem nutné pro možné
umístění liniové stavby komunikace chránit území větší, než budou skutečné plošné nároky na stavbu komunikace.
Plochy koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury železniční (DZ.k) jsou v ÚP Zdice stanoveny z důvodu stanovení
specifických podmínek využití koridoru pro budoucí umístění VRT.

G.8.1.16 Koridory pro umístění vedení technické infrastruktury
(k odstavci F17 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, duben
2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky pro využití koridorů pro umístění vedení technické infrastruktury jsou stanoveny plně v souladu s § 10 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Plochy koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy:
 Koridor technické infrastruktury (TI.k)
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 Koridor technické infrastruktury – protipovodňová opatření (TIp.k)
Koridory technické infrastruktury jsou dále podrobněji členěny plně v souladu s § 10 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, s ohledem na potřebu vytvoření zcela odlišných a specifických podmínek pro umisťování staveb
pro různé druhy liniových vedení technické infrastruktury. Zatímco koridor technické infrastruktury (TI.k) je stanoven z důvodu
územní ochrany koridoru pro možné přeložky a zdvojení elektrických vedení severně od jádrového území města Zdice, koridor
protipovodňových opatření je stanoven s ohledem na nutné vytvoření podmínek pro umisťování liniových staveb protipovodňových
opatření na Červeném potoce.
(k odstavci F18 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Veškeré plochy s rozdílným způsobem využití a koridory pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury jsou vymezeny a
graficky zobrazeny ve výkrese I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území plně v souladu s bodem I. odst. (3) písmenem b) Přílohy č.
7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

G.8.2. Podmínky prostorového uspořádání území
G.8.2.1 Maximální výška zástavby
(k odstavcům F19 – F23 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Maximální výška zástavby je stanovena plošně nad stabilizovanými nebo navrhovanými plochami určenými k zástavbě ve formě tzv.
zón prostorového uspořádání určujících maximální výšku zástavby.
Účelem je stanovit celistvé části území s jednotnou převládající shodnou cílovou maximální výškou zástavby. Členění na jednotlivé
zóny prostorového uspořádání určující maximální výšku zástavby vychází ze stávající převládající výšky zástavby a zohledňuje
stávající výškové členění zástavby, dominanty v zástavbě, které vymezuje jako samostatné zóny (např. kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve Zdicích, areály základních škol apod.).
Způsob stanovení maximální výšky zástavby ekvidistantními plochami vychází z předpokladu, že zástavba respektující tvar terénu je
ve vztahu k ochraně krajinného rázu příznivější a nevytváří v území negativní prostorové bariéry a zásahy a nežádoucí výškové
dominanty.
Zástavba výrazně utváří charakter krajiny, její reliéf, uspořádání a měřítko. Výška zástavby stanovená ekvidistantními plochami
zohledňuje optimálně morfologii / konfiguraci stávajícího terénu – tedy jeden z hlavních (určujících) znaků krajinného rázu. Na
schématu „posouvání objektu“ po pozemku, který je svažitý, je názorně doloženo zohlednění sklonu terénu ve vztahu k regulaci
maximální výšky zástavby:
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Schéma řezu s vyjádřením maximální výšky zástavby

Schéma názorných ukázek stanovení maximální výšky zástavby ekvidistantní plochou na charakter zástavby a utváření veřejných prostranství.
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Stanovení maximální výšky zástavby údajem v metrech je jednoznačným a nezpochybnitelným údajem výškového uspořádání
zástavby v území.
Ve většině případů (vyjma ploch pro umístění staveb, které kladou specifické nároky na výšku podlaží) je převládající maximální
výška stávající zástavby representovaná přepočítaným počtem podlaží za teoretického předpokladu průměrné konstrukční výšky
podlaží objektu 3,0 m (obvyklá konstrukční výška podlaží pro obytné stavby či vybrané stavby občanského vybavení apod.)
V plochách určených pro umístění staveb se specifickými nároky na výšku podlaží (např. sportovní zařízení, výrobní objekty, kulturní
a církevní zařízení apod.), kde nelze vycházet z předpokládané průměrné konstrukční výšky, je maximální výška zástavby určena na
základě hrubého měření v terénu a dále ve vztahu k okolní zástavbě a s ohledem na ochranu krajinného rázu.
Převládající maximální výška zástavby a podlažnost ve stabilizovaných plochách byla zjištěna na základě detailních fyzických
terénních průzkumů území uskutečněných v průběhu let 2012 a 2013.
Určením maximální výšky zástavby nicméně nelze předurčit i maximální možnou podlažnost, která v případech nízké a drobné,
zejména vesnické zástavby oddělených sídel, významně ovlivňuje urbanistickou kvalitu sídla a krajinný ráz okolního území.
Podlažnost je určena zejména v obytných plochách a v dalších plochách na okraji sídel nebo ve volné krajině, kde výška zástavby
není dostatečnou regulací ve vztahu ke krajinnému rázu (stanovení podlažnosti zajišťuje regulaci využití celé stanovené maximální
výšky zástavby – např. v zóně maximální výšky zástavby 9 metrů s omezením podlažnosti na maximálně 1 nadzemní podlaží a
podkroví nelze realizovat více než jedno nadzemní podlaží s podkrovím, přitom bez stanovení podlažnosti by bylo možné v rámci
výšky 9 metrů realizovat minimálně 2 plnohodnotná nadzemní podlaží, za předpokladu minimalizace konstrukčních výšek podlaží
dokonce až tři nadzemní podlaží. Důvodem takového typu omezení je umístění zástavby ve volné krajině nebo na okrajích sídel, kde
je z urbanistického hlediska žádoucí docílit menší výšky hlavní hmoty objektu a neumožňovat vznik dominantní zástavby s ohledem
na ochranu krajinného rázu a citlivé začlenění nové zástavby do krajiny.
Maximální výška zástavby je ve stabilizovaných plochách s již existující zástavbou ve většině případů stanovena s rezervou zhruba
2 metry, a to dle konkrétního umístění a dle převládajícího charakteru zástavby a s tím souvisejícím odlišným možnostem stanovení
skutečné výšky zástavby existujících objektů čistě terénním šetřením v podrobnosti řešení územního plánu. Stanovená výšková
rezerva cca 2 metry je stanovena z důvodu eliminace rizika, že zpracovatelem byla v rámci terénního šetření převládající výška
stávající zástavby, která má být v ÚP stabilizována, určena s ohledem na měřítko zpracování ÚP a plošný rozsah prováděných
průzkumů v terénu nepřesně.
Stávající zástavba, která i přes stanovenou výškovou rezervu bude stanovenou maximální výšku zástavby přesahovat, bude
přirozeně zachována bez nároků na její nutné snížení. Důvodem je nemožnost zpětně vymáhat nově definované podmínky v území
(absence retroaktivity ÚP). Jakékoli stavební úpravy stávající zástavby přesahující půdorysně nebo výškově stávající vnější obrys
zástavby a vyžadující územní rozhodnutí či územní souhlas, budou již muset plně respektovat podmínky prostorového uspořádání a
tedy také stanovení maximální výšky zástavby stanovené v ÚP.
Obvyklé zvyšování zástavby ve stabilizovaném území může mít zejména v menších venkovských sídlech negativní dopady na
historicky vzniklou urbanistickou strukturu a také na krajinný ráz.
(k odstavci F24 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Výjimky ze stanovených maximálních výšek zástavby stanovuje ÚP z důvodu podrobnosti řešení ÚP, které umožňuje pouze
stanovení podmínek pro uspořádání zástavby, nikoli podmínek pro řešení konkrétních staveb a objektů.

ad a)
V podrobnosti řešení územního plánu nelze předvídat konkrétní nároky jednotlivých staveb umístitelných v dané ploše na jejich
technologická zařízení a vybavení. Nemožnost umístit či stavebně řešit tato technologická zařízení v rámci stanovené maximální
výšky zástavby musí být prokázána v podrobnějších dokumentacích staveb (územní studie, studie stavby, dokumentace pro územní
řízení).
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Technologická zařízení objektů umístitelných potenciálně na území města Zdice zpravidla neovlivňují vizuální vnímání výšky staveb.
Jedná se zpravidla o standardní komíny na střechách, výdechy vzduchotechniky či klimatizace, zařízení hromosvodu a bleskosvodu,
nejrůznější televizní a telekomunikační antény apod.

ad b)
V podrobnosti řešení územního plánu nelze předvídat konkrétní a specifické nároky na případné stavební a technické řešení
liniových staveb dopravní infrastruktury v území.

ad c)
V podrobnosti řešení územního plánu nelze předvídat detailní prostorové nároky na jednotlivé potenciální stavby a zařízení
technické infrastruktury a předvídat jejich specifické požadavky.

ad d)
Územní plán s ohledem na podrobnost a měřítko řešení nestanovuje maximální výšku zástavby pro každou jednotlivou plochu
veřejného prostranství (PV, ZV) nebo plochu zeleně soukromé (ZS) zvlášť, ale plochy veřejných prostranství (PV a ZV) a plochy
zeleně soukromé (ZS) zahrnuje do ostatních vymezených zón prostorového uspořádání s tím, že pro všechny ploch s rozdílným
způsobem využití PV, ZV a ZS stanovuje ÚP paušálně na území celé obce maximální výšku zástavby 6 m. Ochranu charakteru
ploch PV, ZV a ZS jako ploch v podstatě zcela vylučujících jakoukoli zástavbu budovami potvrzuje ÚP stanovením omezené
maximální výšky zástavby. V plochách PV, ZV a ZS mohou být zahrnuty drobné stavby, jež nebylo účelné vymezovat samostatnou
plochou s rozdílným způsobem využití a jejichž umístění je umožněno stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití PV, ZV či ZS (např. drobné sakrální stavby, zastávky MHD, altány, pergoly apod. umístitelné v plochách veřejných
prostranství či v plochách zeleně soukromé).
(k odstavci F25 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Územní plán s ohledem na podrobnost a měřítko řešení nestanovuje maximální výšku zástavby pro každou jednotlivou plochu
veřejného prostranství (PV, ZV) nebo plochu zeleně soukromé (ZS) zvlášť, ale plochy veřejných prostranství (PV a ZV) a plochy
zeleně soukromé (ZS) zahrnuje do ostatních vymezených zón prostorového uspořádání s tím, že pro všechny ploch s rozdílným
způsobem využití PV, ZV a ZS stanovuje ÚP paušálně na území celé obce maximální výšku zástavby 6 m. Ochranu charakteru
ploch PV, ZV a ZS jako ploch v podstatě zcela vylučujících jakoukoli zástavbu budovami potvrzuje ÚP stanovením omezené
maximální výšky zástavby.
(k odstavci F26 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Vizuální vnímání výšky zástavby je dáno výškou hlavních hmot jednotlivých budov, tedy hmot budov mezi úrovní terénu a úrovní
střechy nad převládajícím podílem půdorysu budov. Výška hlavních hmot jednotlivých budov podmiňuje vnímání výšky zástavby jak
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z horizontu chodce pohybujícího se v úrovni terénu v zástavbě mezi budovami, tak vnímání výšky zástavby z dálkových pohledů
z okolí zástavby a tedy vnímání zástavby ve vztahu k okolní volné krajině.
Vizuální vnímání výšky zástavby přitom není narušeno lokálními výškovými dominantami charakteru drobných věžiček, zvýšených
arkýřů či nástaveb nad rovinou střechy přesahujících převládající výšku zástavby. Vizuální uplatnění těchto drobných výškových
dominant je v celkovém působení hmoty zástavby zpravidla zanedbatelné, v lokálním kontextu je přitom vizuální uplatnění lokálních
dominant naopak žádoucí, zejména v exponovaných polohách v kompozici sídel a jeho veřejných prostranství, kde se lokální
dominanty uplatňují jako kompoziční prvky či orientační body v území obce.
S ohledem na výše uvedené je žádoucí umožnit územním plánem realizaci drobných výškových dominant přesahujících výškově
převládající výšku zástavby.
Z důvodu eliminace rizika zneužití možnosti překročit maximální stanovenou výšku zástavby lokální dominantou stanovuje územní
plán podmínku zdůvodnit řádně opodstatněnost lokální dominanty. Přitom územní plán rovněž limituje výšku lokální dominanty nad
stanovenou maximální výškou zástavby tak, aby lokální dominanta nedosahovala nepřiměřených výšek narušujících charakter
okolní zástavby.

G.8.2.2 Typy struktury zástavby
(k odstavci F27 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Důvodem pro stanovení podmínek pro cílové uspořádání a charakter zástavby pro jednotlivé stanovené typy struktury zástavby je
vytvoření podmínek pro zachování a další rozvoj různorodých urbanistických struktur v rámci jednotlivých sídel na území města
Zdice, vytvoření podmínek pro ochranu krajinného rázu a zejména pak z důvodu ochrany identifikovaných urbanistických a
architektonických hodnot území města Zdice.
Jednotlivé stanovené typy struktury zástavby se liší s ohledem na uplatnění 3 klíčových charakteristik struktury zástavby:
1. MÍRA SOUDRŽNOSTI ZÁSTAVBY (kompaktní x otevřená x volná x rozvolněná)
Míra soudržnosti zástavby vyjadřuje hustotu zastavění, intenzitu využití pozemků a schopnost zástavby utvářet a formovat
jednoznačně veřejné prostranství.

Schéma různých stupňů míry soudržnosti zástavby

a) kompaktní zástavba – zástavba je orientovaná převážně do přilehlého veřejného prostranství, vytváří převážně souvislou
hranu veřejného prostranství, formuje a utváří veřejné prostranství
b) otevřená zástavba – zástavba je orientována do přilehlého veřejného prostranství i na sebe navzájem (boční fasády budov
jsou orientovány jedna k druhé); i přesto však otevřený typ zástavby ještě stále více či méně formuje a utváří veřejné
prostranství, nevytváří však zcela souvislou hranu veřejného prostranství, jako kompaktní typ zástavby
c) volná zástavba – jednotlivé objekty jsou volně umisťovány v prostoru a na pozemcích, jsou orientovány zpravidla libovolně
do všech stran; zástavba nevytváří a neformuje jednoznačně veřejná prostranství
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d) rozptýlená / rozvolněná zástavba – jednotlivé objekty jsou volně umisťovány v prostoru v takových vzájemných
rozestupech, že je lze pokládat za solitérní objekty, které společně neutvářejí žádnou čitelnou strukturu zástavby; zástavba
nevytváří a neformuje jednoznačně veřejná prostranství
2. VZTAH ZÁSTAVBY K VEŘEJNÉMU PROSTRANSTVÍ (zástavba bloková x nebloková)
Vztah zástavby k veřejnému prostranství vyjadřuje schopnost zástavby formovat a utvářet veřejné prostranství, tedy míru
utváření souvislé uliční resp. stavební čáry – linie souběžné s přilehlým veřejným prostranstvím, které je tímto způsobem více či
méně formováno.

a) bloková zástavba – jednotlivé objekty společně utvářejí převážně souvislou uliční nebo stavební čáru souběžnou
s přilehlým veřejným prostranstvím; blokový typ je vždy tvořen kompaktním nebo otevřeným typem zástavby.
b) nebloková zástavba – jednotlivé objekty jsou volně umisťovány v prostoru resp. na pozemcích a nevytvářejí převážně
souvislou uliční nebo stavební čáru souběžnou s přilehlým veřejným prostranstvím; neblokový typ je vždy tvořen volným
nebo rozptýleným typem zástavby; neblokový typ zástavby vytváří převážně neuspořádanou urbanistickou strukturu,
umisťování objektů je umožněno libovolně
3. MOHUTNOST / HŘMOTNOST ZÁSTAVBY (hmotná x drobná)
Mohutnost / hřmotnost zástavby vyjadřuje objemovou charakteristiku zástavby a měřítko zástavby.

a) hmotná zástavba – objemná až hřmotná zástavbu městského charakteru – mohutné vícepodlažní domy (zejména bytové
domy, administrativní objekty, školy apod.)
b) drobná zástavba – měřítkově drobná zástavba venkovského charakteru – drobné domy (zejména rodinné domy, rekreační
chaty apod.)
Výjimkou je areálový typ struktury, kdy hmotný typ struktury představují velkoplošné skladové / výrobní / logistické haly a
drobný typ struktury představují areály tvořené různými objekty převážně pavilónového charakteru (nemocnice, školy apod.,
tedy soubory staveb, které by v jiných typech struktury měly charakteristiku hmotného typu zástavby).
(k odstavci F28 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Typy struktury zástavby vycházejí ze stávajícího charakteru zástavby v řešeném území a jsou vymezeny na základě detailní znalosti
území a předpokladu respektování stávající prostorové struktury stabilizovaného území obce. Typy struktur jsou tedy stanoveny
převážně v souladu se stávající zástavbou na území města Zdice.
Stanovené podmínky se nevztahují na změny dokončených staveb (dle § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.). Důvodem je jednak
nemožnost zpětně vymáhat nově definované podmínky v území (absence retroaktivity ÚP), zároveň je však nutno regulovat plochy
stabilizované (případné nahrazení stávající zástavby, dostavby proluk, umisťování nových objektů ve stabilizovaných plochách
apod.).

G.8.2.3 Intenzita využití pozemků v plochách
(k odstavci F29 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Územní plán stanovuje podmínky pro intenzitu využití pozemků v plochách změn pro bydlení, rekreaci a výrobu a skladování
v souladu s § 43 odst. (1) stavebního zákona a Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., oddílem I., odst. (1), bodem f).
Důvodem pro stanovení intenzity využití pozemků ve všech plochách změn pro výrobu a skladování je zejména ochrana krajinného
rázu, ochrana ovzduší (snížení prašnosti zachycením polutantům na vegetaci), ochrana před hlukem, zlepšení mikroklimatu
(zvlhčení vzduchu) a v případě Průmyslové zóny Západ pak také ochrana příznivého vztahu mezi zástavbou průmyslové zóny a
obytnou zástavbou blízkých Knížkovic. Vysoký podíl vegetačního krytu na stavebních pozemcích pro výrobu a skladování přispěje
k optimální integraci nové zástavby do přírodního rámce území města a zabezpečí optimální přechod zástavby do navazující volné
krajiny.
Důvodem pro stanovení intenzity využití pozemků v plochách změn pro výrobu a skladování je explicitní požadavek platných Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní prostředí, konkrétně pak
požadavek (191) i):
„Při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v minimální hodnotě 40% s přihlédnutím ke specifikům
umístění a velikosti areálu. Při umísťování zástavby na vysoce bonitních půdách se doporučuje zvážit požadavek na vyšší koeficient
zeleně.“

G.9. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
G.9.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
(k odstavci G01 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v souladu s § 2, odst. 1, písm. l, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezeny stavby
pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území města, tj. zejména navržené plochy a koridory pro dopravní a
technickou infrastrukturu.
V souladu s § 170, odst. 1, písm. a, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jde-li o
veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání
pro stanovený účel.
Podrobné odůvodnění jednotlivých veřejně prospěšných staveb je uvedeno v následující tabulce:
kód

veřejně prospěšná stavba

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
VD01

úprava tvarového řešení křižovatky silnice II/236 a
III/2362 v části obce Černín (plocha P21)

VPS je vymezena z důvodu zcela nevyhovujících technických a
prostorových parametrů křižovatky silnic II/236 a III/2362 v části
obce Černín s důsledky ve snížení bezpečnosti provozu na
křižovatce. Tvarové řešení křížení obou silnic v ostrém úhlu
v současné době neumožňuje plynulé pravé odbočení ze silnice
III/2362 na silnici II/236 a stejně tak plynulé levé odbočení ze
silnice II/236 na silnici III/2362. Při odbočování je nutné
v křižovatce najíždět do protisměru nebo dokonce v křižovatce
couvat. Zcela nevyhovující jsou rovněž rozhledové poměry
v křižovatce. Cílem vymezení VPS je úprava tvarového řešení
křižovatky silnic II/236 a III/2362 v části obce Černín.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury a
zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

VD02

úprava tvarového řešení křižovatky (okružní
křižovatka) na křížení silnice II/605 resp. II/118 Zdice Levín s místní obslužnou komunikací propojující silnici
II/605 resp. II/118 se silnicí II/236 Zdice – Černín
(plocha P22)

VPS je vymezena v souladu s Dokumentací pro územní
rozhodnutí Okružní křižovatka u firmy Kostal (Lucida s.r.o.,
08/2011), která prověřila možnost úpravy stávající stykové
křižovatky na křižovatku okružní.
VPS je vymezena z důvodu možného zlepšení prostorových
parametrů křižovatky peáže silnic II/605 a II/118 s místní
obslužnou komunikací propojující peáž silnic II/605 a II/118 se
silnicí II/236 s ohledem na zvýšené nároky na odbočování
těžkých nákladních vozidel z a do Průmyslové zóny Východ.
Důvodem vymezení plochy je úprava tvarového řešení
křižovatky peáže silnic II/605 a II/118 s místní obslužnou
komunikací propojující peáž silnic II/605 a II/118 se silnicí II/236
s cílem možného případného budoucího zvýšení kapacity
křižovatky v souvislosti s rozvojem Průmyslové zóny Východ a
tedy zvýšenými nároky na odbočování nákladní dopravy z peáže
silnic II/605 a II/118 do průmyslové zóny resp. se zvýšenými
nároky na levé odbočení z průmyslové zóny na peáž silnic II/605
a II/118. Návrhová plocha dopravní infrastruktury silniční
vymezená v územním plánu umožňuje úpravu tvarového řešení
křižovatky formou okružní křižovatky, vytváří však prostorové
podmínky například pro doplnění či rozšíření odbočovacích
pruhů v případě ponechání stykové křižovatky.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury a
zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

VD03

místní komunikace pro dopravní napojení a dopravní
obsluhu rozvojových ploch Z22a, Z22b, Z26b, Z36,
Z37a, Z37b, Z38, Z39 v severní části města Zdice
(plocha Z6)

VPS je vymezena pro vytvoření nové sítě místních komunikací
pro zajištění dopravního napojení a dopravní obslužnosti území
navrhovaného obytného souboru Zdice – Sever (plochy Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) a pro
napojení obytného souboru na sítě technického vybavení.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro dopravní napojení a obsluhu nově navrhovaných
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kód

veřejně prospěšná stavba

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

rozvojových ploch.
VD04

samostatně vedená cyklostezka podél Červeného
potoka (plochy P13, P14, P23, P24, P25)

VD05

místní komunikace pro dopravní napojení zastavitelné VPS je vymezena pro možnost dopravního napojení nově
plochy Z23a východně ulice Žižkova v severní části
navrhované zastavitelné plochy Z23a na přiléhající stávající
města Zdice (plocha Z24)
silnici II/236 a pro napojení plochy na sítě technické
infrastruktury vedené pod silnicí II/236.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro dopravní napojení a obsluhu nově navrhovaných
rozvojových ploch.

VD06

místní komunikace pro dopravní napojení zastavitelné VPS je vymezena na základě požadavku Městského úřadu
plochy Z55 v Černíně u Zdic (plocha P4)
Beroun, Odboru dopravy a správních agend, ze dne 5.5.2015
(stanovisko k Návrhu ÚP Zdice pro veřejné projednání dle § 52
stavebního zákona) na vyřešení připojení lokality Z55 v Černíně
dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a
jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ČSN 73 6110 na
veřejně přístupnou kapacitně dostatečnou pozemní komunikaci.
Plocha je vymezena v trase existující přístupové komunikace
k rozestavěnému rodinnému domu v ploše Z55 v šířce 8 m (v
souladu s §22 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro dopravní napojení a obsluhu nově navrhovaných
rozvojových ploch.

VD07

samostatně vedená cyklostezka podél Litavky, včetně
nové lávky při ústí Červeného potoka do Litavky,
v úseku silnice III/11545 – východní hranice města
Zdice (plochy Z50, Z51)

VPS je vymezena pro novou cyklostezku podél levého břehu
Litavky, jako součást cyklotrasy Litavka“ navrhované Generelem
cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje –
Aktualizace 2012. Cílem vymezení VPS je zajištění pěší a
cyklistické prostupnosti břehů Litavky, rozšíření potenciálu
vodních toků na území města Zdice pro každodenní rekreaci
obyvatel obce (procházky, jízda na kole, běh, jízda na
kolečkových bruslích apod.) a v neposlední řadě zvýšení
atraktivity území města Zdice pro cestovní ruch zapojením
města Zdice do regionální sítě cykloturistických a pěších
turistických tras.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro nemotorovou dopravu s cílem veřejné podpory ekologicky
šetrných druhů dopravy na území Středočeského kraje.

VD08

místní komunikace pro dopravní napojení navrhované

VPS je vymezena z důvodu zajištění dopravního napojení nově
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VPS je vymezena pro novou cyklostezku podél levého břehu
Stroupínského resp. Červeného potoka, jako součást regionálně
významné cyklotrasy „Po stopách českých
králů“ navrhované Generelem cyklistických tras a cyklostezek na
území Středočeského kraje – Aktualizace 2012.
Důvodem vymezení VPS je zajištění pěší a cyklistické
prostupnosti břehů Stroupínského a Červeného potoka, rozvoj
potenciálu vodních toků na území města Zdice pro každodenní
rekreaci obyvatel města (procházky, jízda na kole, běh, jízda na
kolečkových bruslích apod.) a v neposlední řadě zvýšení
atraktivity území města Zdice pro cestovní ruch zapojením
města Zdice do regionální sítě cykloturistických a pěších
turistických tras.
Pro 3 úseky cyklostezky je již zpracovaná dokumentace pro
stavební povolení a pro zadání stavby.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro nemotorovou dopravu s cílem veřejné podpory ekologicky
šetrných druhů dopravy na území Středočeského kraje.
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kód

veřejně prospěšná stavba

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

průmyslové zóny západ (zastavitelná plocha Z15) na
silnici III/1171 (plocha Z16)

vymezované Průmyslové zóny Západ, dále z důvodu možného
dopravního napojení části obce Knížkovice pro automobilovou
dopravu přímo na dálnici D5 bez nutnosti průjezdu jádrovým
městem Zdice a dále pro možné pěší a cyklistické propojení
Knížkovic s cyklostezkou / stezkou pro chodce a cyklisty a
cyklotrasami a pěšími turistickými trasami vedenými po levém
břehu Červeného a Stroupínského potoka.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro dopravní napojení a obsluhu nově navrhovaných
rozvojových ploch.

VD09

místní komunikace pro dopravní napojení
zastavitelných ploch Z44a, Z44b a Z48 v jižní části
města Zdice (plocha Z46)

VPS je vymezena pro prodloužení ulice Za Litavou z území obce
Chodouň na území města Zdice dále na sever, pro potřeby
zajištění dopravního napojení, dopravní obslužnosti a napojení
rozvojových ploch pro bydlení v jižní části města Zdice
v návaznosti a obytné území sousední obce Chodouň na sítě
technického vybavení.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro dopravní napojení a obsluhu nově navrhovaných
rozvojových ploch.

VD10

veřejně přístupná účelová komunikace pro
znovuobnovení prostupnosti krajiny pro chodce a
cyklisty a pro možnost dopravní obsluhy přilehlých
zemědělských pozemků (plocha Z1)

VPS je vymezena pro zlepšení prostupnosti krajiny v původní
stopě historické cesty doložené v mapách stabilního katastru
(mapování v letech 1826-1843) a z důvodu zlepšení podmínek
pěšího a cyklistického propojení části města Černín s krajinou a
zlepšení pěší a cyklistické prostupnosti krajiny v okolí Černína.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro zlepšení podmínek veřejné prostupnosti volné krajiny a pro
zlepšení podmínek obhospodařování zemědělských pozemků.

VD11

veřejně přístupná účelová komunikace pro
znovuobnovení prostupnosti krajiny pro chodce a
cyklisty a pro možnost dopravní obsluhy přilehlých
zemědělských pozemků (plocha Z52)

VPS je vymezena pro zlepšení prostupnosti krajiny v původní
stopě historické cesty doložené v mapách stabilního katastru
(mapování v letech 1826-1843) a
z důvodu zlepšení podmínek pěšího a cyklistického propojení
části města Černín s krajinou a zlepšení pěší a cyklistické
prostupnosti krajiny v okolí Černína ve směru na Králův dvůr.
Plocha je vymezena pro obnovu původní úvozovou polní cesty
navazující na stávající polní cestu vedoucí úvozem od silnice
III/2362 směrem na jihovýchod.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro zlepšení podmínek veřejné prostupnosti volné krajiny a pro
zlepšení podmínek obhospodařování zemědělských pozemků.

VD12

veřejné parkoviště na terénu případně vícepodlažní
parkovací dům pro osobní automobily jako součást
systému park & ride (P+R) pro parkování vozidel
cestujících přestupujících dále na vlak (plocha P17)

VPS je vymezena pro umístění parkoviště na terénu nebo
parkovacího domu režimu park & ride (P+R) při severním vstupu
do podchodu k nástupištím železniční stanice Zdice. Územní
plán vytváří vymezením této VPS opatření pro zvýšení
parkovacích kapacit ve vazbě na železniční stanici Zdice
předpoklady pro posílení role veřejné hromadné dopravy osob
v přepravních vztazích a pro možné postupné zvýšení podílu
přepravní práce ve prospěch veřejné autobusové a železniční
dopravy a cyklistické a pěší dopravy a pro posílení role
železniční dopravy v přepravě obyvatel města Zdice a pro
zlepšení podmínek cestujících v železniční dopravě.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
s cílem zabezpečení dostatečných kapacit veřejných
parkovacích stání typu P+R ve vazbě na železniční stanici
Zdice.

VD13

místní komunikace pro chodce a cyklisty propojující

VPS je vymezena pro zajištění pěší a cyklistické prostupnosti
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kód

veřejně prospěšná stavba

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

dvě koncové (slepé) ulice v severní části části města
Knížkovice (plocha P1)

v severní části Knížkovic v místě dnes dvou slepých ulic. Obě
koncové ulice, na severu Knížkovic byly historicky propojeny.
Územní plán tak navrhuje obnovení původního stavu, především
s cílem propojení východní z obou ulic se západní ulicí, která
pokračuje dále na sever do volné krajiny, pro chodce a cyklisty.
Důvodem je umožnění přímého přístupu chodců a cyklistů
z východní ulice přímo na sever do volné krajiny prostřednictvím
západní ulice, bez nutnosti vykonání ztraceného spádu.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro nemotorovou dopravu s cílem veřejné podpory ekologicky
šetrných druhů dopravy na území Středočeského kraje.

VD14

místní komunikace pro chodce a cyklisty pro
zachování pěší a cyklistické prostupnosti mezi
plochami Z38 a Z39 směrem do navazující volné
(plocha Z35)

VPS je vymezena pro zabezpečení veřejné pěší a cyklistické
prostupnosti z nově navrhovaného obytného území Zdice –
Sever do navazující volné krajiny severně obytného území přes
obytné plochy.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro nemotorovou dopravu s cílem veřejné podpory ekologicky
šetrných druhů dopravy na území Středočeského kraje.

VD15

pěší a cyklistická lávka přes silnici II/605 resp. II/118
(ulice Husova) mezi ulicemi T.G. Masaryka a úpatím
vrchu Knihov (plocha P5)

VPS je vymezena v souladu s Dokumentací pro provádění
stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší a cyklisty pro
možnost umístění nové pěší a cyklistické lávky v návaznosti na
ulici T. G. Masaryka přes koryto vodního toku s možností
prodloužení i přes silnici II/605 (ulice Husova). Cílem je zlepšení
podmínek pěší a cyklistické dostupnosti vrchu Knihov,
navrženého k revitalizaci na lesopark sloužící každodenní
rekreaci obyvatel centrální části města Zdice, z jádrového území
města.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro nemotorovou dopravu s cílem veřejné podpory ekologicky
šetrných druhů dopravy na území Středočeského kraje.

VD16

nová pěší komunikaci propojující ulici Komenského
s ulicemi Na Vyhlídce a Na Nové (plocha P10)

VPS je vymezena pro nové pěší, respektive cyklistické propojení
ulice Komenského s ulicemi na Vyhlídce a Na Nové. Důvodem
pro vymezení VPS je zlepšení pěší prostupnosti obytného území
v západní části jádrového území města Zdice. Ulice Na
Vyhlídce, Na Nové či K Samohelce jsou v současné době
zakončeny slepě a postrádají prostorově a technicky
odpovídající přímé pěší a cyklistické propojení ve směru na jih
s ulicí Komenského, kde územní plán navrhuje umístění nové
autobusové zastávky právě pro zlepšení pěší dostupnosti
autobusové dopravy z obytných souborů v západní části města
Zdice, a dále ulicí u Topírny na pěší a cyklistickou lávku přes
Červený potok a dálnici D5 ve směru k železniční stanici Zdice.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro nemotorovou dopravu s cílem veřejné podpory ekologicky
šetrných druhů dopravy na území Středočeského kraje.

VD17

místní komunikace pro dopravní napojení plochy
přestavby P12 z ulice Zahradní (plocha P8)

VPS je vymezena pro možnost dopravního napojení nově
navrhované plochy přestavby P12 na přiléhající stávající
komunikační systém jádrového území města Zdice a pro
napojení plochy na sítě technické infrastruktury vedené v rámci
ulice Zahradní.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro dopravní napojení a obsluhu nově navrhovaných
rozvojových ploch.

VD18

místní komunikace pro dopravní napojení plochy
přestavby P12 z ulice Našich mučedníků (plocha P6)

VPS je vymezena pro možnost dopravního napojení nově
navrhované plochy přestavby P12 na přiléhající stávající
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komunikační systém jádrového území města Zdice a pro
napojení plochy na sítě technické infrastruktury vedené v rámci
ulice Našich mučedníků.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro dopravní napojení a obsluhu nově navrhovaných
rozvojových ploch.
VD19

místní komunikace pro dopravní napojení plochy
přestavby P12 z přístupové komunikace k ČOV
(plocha P9)

VPS je vymezena pro zajištění pěší a cyklistické prostupnosti
z jádrového území města Zdice přes nově navrhovanou plochu
přestavby P12 směrem k břehům Červeného potoka, tedy do
území s vysokým potenciálem pro každodenní rekreaci všech
obyvatel jádrového území města Zdice. Plocha je zároveň
vymezena pro možné dopravní napojení plochy přestavby P12
směrem z jihu.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro dopravní napojení a obsluhu nově navrhovaných
rozvojových ploch.

VD20

místní komunikace pro dopravní napojení a dopravní
obsluhu zastavitelných ploch Z32a a Z32b a Z27
(plocha Z45)

VPS je vymezena pro prodloužení ulice Nad Skálou dále na
západ pro zajištění dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy
jižní části rozvojové lokality Na Samohelce a pro zajištění
napojení této části rozvojové lokality na sítě technické
infrastruktury. Důvodem pro vymezení VPS je dále zajištění pěší
a cyklistické prostupnosti jižní části rozvojové lokality Na
Samohelce ze stávajícího obytného území (v návaznosti na ulice
K Samohelce a Nad Skálou) na západ do lesoparku nad ulicí
Komenského.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro dopravní napojení a obsluhu nově navrhovaných
rozvojových ploch.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VT01

rozvodna Zdice – západ (plocha Z17)

VPS je vymezena pro realizaci rozvodny elektrické sítě,
v návaznosti na koridor přeložky vedení VN. Plocha je
zpřesněním plochy vymezené v platných ZÚR Středočeského
kraje pro rozvodnu VN 110 kV na území města Zdice, pro
potřeby posílení elektrického výkony na území města Zdice,
zejména pak s ohledem na plánovaný rozvoj výrobních ploch
v nově navrhované Průmyslové zóně Západ.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné technické infrastruktury,
konkrétně pak v rozvoji přenosové soustavy elektrické energie
na území Středočeského kraje.

(k odstavci G02 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Koridory pro umístění vedení veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny v souladu s § 2, odst. 1, písm. l, zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit,
jsou vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území města, tj. zejména navržené plochy a
koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
V souladu s § 170, odst. 1, písm. a, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jde-li o
veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání
pro stanovený účel.
Podrobné odůvodnění jednotlivých koridorů pro umístění vedení veřejně prospěšných staveb je uvedeno v následující tabulce:
kód

koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
VD.k01

koridor pro umístění vedení stavby zkapacitnění a
přeložky místní 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 (koridor X3)

Koridor VPS je vymezen z důvodu vytvoření podmínek pro
možné zkapacitnění a přeložky místní komunikace mezi silnicí
II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín
přes Průmyslovou zónu Východ a pro úpravu tvarového a
technického řešení křižovatky se silnicí II/236 Zdice – Černín.
Cílem je zlepšení podmínek dopravní obslužnosti severní a
severovýchodní části jádrového města Zdice pro automobilovou
dopravu ve směru od východu, od Berouna a Králova Dvora.
V současné době je s ohledem na nevyhovující šířkové a
směrové parametry místní komunikace vedoucí přes
Průmyslovou zónu Východ propojující silnici II/236 s peáží silnic
II/605 a II/118 veškerá automobilová z obytného území v severní
a severovýchodní části jádrového území města Zdice vedena
ulicí Žižkova a Husova přes historické jádro Zdice. Optimalizace
technických parametrů, zejména šířkového uspořádání,
směrového vedení a napojení místní komunikace přes
Průmyslovou zónu Východ na silnici II/236 by umožnila vedení
automobilové dopravy z obytného území v severní a
severovýchodní části jádrového území města Zdice mimo
historické jádro města Zdice, a sice přes ze Zdic po silnici II/236
na sever a poté po optimalizované komunikaci přes
Průmyslovou zónu Východ na silnici II/605 resp. II/118 na Králův
Dvůr.
Koridor VPS je vymezen na podnět veřejného subjektu,
konkrétně města Zdice.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury
pro dopravní obslužnost území automobilovou dopravou.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VT.k02

koridor pro umístění zdvojení nadzemního vedení
VVN a přeložky VN (koridor X1)

Koridor X1 je vymezen pro zajištění prostorové koordinace
liniových vedení technického vybavení území města I. a II.
kategorie (zejména vodovodní přivaděč Želivka, vysokotlaký
plynovod, vedení VVN 110 kV, a vedení VN 22 kV) do
sdruženého koridoru mimo zastavěné území hlavních sídle
Zdice, Knížkovice a Černín, a zároveň pro možné umístění
vedení přeložek liniových vedení technické infrastruktury v rámci
tohoto koordinovaného sdruženého koridoru.
Cílem vymezení koridoru je minimalizace další nežádoucí
vizuální i provozní fragmentace území města, sídlení struktury a
krajiny. Koridor technické infrastruktury je navržen tak, aby
umožnil průchodnost systémů technické infrastruktury regionální
a lokální povahy, dosud chaoticky vedených severní části města
územím ve vzájemném koordinovaném souběhu. Souběh sítí
technické infrastruktury umožní efektivnější využití území, cílem
je také minimalizace záborů půdního fondu.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné technické infrastruktury,
a dále v ochraně krajinného rázu a zemědělského půdního
fondu.

VT.k03

protipovodňová opatření na levém břehu Červeného
potoka (koridor X2)

Koridor VPS je vymezen pro umístění staveb protipovodňových
opatření na Červeném potoce dle Dokumentace pro územní
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kód

koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

rozhodnutí a pro stavební povolení Protipovodňová ochrana
Zdic – Červený potok, vypracované podle požadavku správce
vodního toku - Povodí Vltavy s.p.
Důvodem pro vymezení koridoru je vytvořit podmínky pro
snížení rizika a negativních důsledků záplav s intenzitou stoleté
vody (Q100) na Červeném potoce ve Zdicích, ochránit
nemovitosti situované v záplavovém území Q100 a umožnit také
plošný rozvoj města do dosud nezastavěných území mezi
historickým jádrem města a Červeným potokem (plochy P12 a
P16).
Veřejný zájem spočívá v ochraně území před rizikovými
přírodními jevy, konkrétně před rizikem záplav z Červeného
potoka.

G.9.2. Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
(k odstavci G03 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Veřejně prospěšná opatření jsou vymezena v souladu s § 2, odst. 1, písm. m, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezena
opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a
archeologického dědictví, tj. zejména navržený územní systém ekologické stability.
V souladu s § 170, odst. 1, písm. b, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jde-li o
veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních
schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví.
V rámci ÚP Zdice jsou opatření pro snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami chápána v principu
totožně s opatřeními pro zvyšování retenčních schopností území. Všechna opatření nestavební povahy v rámci oblasti
protipovodňové ochrany a zlepšování retence v území byla vymezena jako opatření pro zvyšování retenčních schopností území.
ÚP vymezuje plochy změn v krajině dotvářející prvky územního systému ekologické stability jako veřejně prospěšná opatření.
ÚP nevymezuje žádná opatření pro ochranu archeologického dědictví.
Podrobné odůvodnění jednotlivých veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, je uvedeno
v následující tabulce:
kód

veřejně prospěšné opatření

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
VK01

332

protierozní opatření – průleh (plocha K49)

VPO je vymezeno pro vytvoření přírodního ochranného průlehu
určeného k ochraně obytné zástavby v oblasti Za Litavou. Smyslem
je ochrana před splachy z polí při přívalových deštích.
Veřejný zájem spočívá ve zvýšení retenční schopnosti území a
v ochraně území před rizikovými přírodními jevy, konkrétně před
rizikem půdní eroze.
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kód

veřejně prospěšné opatření

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
VU01

LBC 2 - plocha přírodní (plocha K2)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU02

LBC 2 - plocha přírodní (plocha K3)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU03

RBK 1161 - plocha přírodní (plocha K4)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU04

LBC 5 - plocha přírodní (plocha K5)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU05

LBK 6 - plocha lesní (plocha K6)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU06

LBC 5, LBK 6 - plocha přírodní (plocha K7)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU07

LBC 16 - plocha přírodní (plocha K43)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU08

RBK 1161 - plocha přírodní (plocha K8)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU09

LBC 16 - plocha přírodní (plocha K42)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU10

RBK 1161 - plocha přírodní (plocha K9)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU11

RBK 1161 - plocha přírodní (plocha K10)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU12

RBK 1161 - plocha přírodní (plocha K11)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU13

RBK 1164, LBC 12 - plocha přírodní (plocha K12)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU14

LBC 14 - plocha přírodní (plocha K44)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU15

LBC 14 - plocha přírodní (plocha K45)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU16

LBC 12 - plocha přírodní (plocha K13)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.
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důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

kód

veřejně prospěšné opatření

VU17

RBK 1161 - plocha přírodní (plocha K14)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU18

LBC 14 - plocha přírodní (plocha K46)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU19

LBC 21 - plocha přírodní (plocha K16)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU20

LBC 9 - plocha lesní (plocha K21)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU21

LBK 6 - plocha lesní (plocha K22b)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU22

LBK 6 - plocha lesní (plocha K23b)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU23

LBK 8 - plocha přírodní (plocha K24)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU24

LBC 7 - plocha lesní (plocha K27a)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU25

LBC 7 - plocha lesní (plocha K28a)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU26

LBC 7 - plocha lesní (plocha K29)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU27

LBK 6 - plocha přírodní (plocha K32)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU28

LBK 6 - plocha přírodní (plocha K33)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU29

LBK 6 - plocha přírodní (plocha K34)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU30

LBK 6 - plocha přírodní (plocha K35)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU31

LBK 6 - plocha přírodní (plocha K36)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU32

LBC 24 - plocha přírodní (plocha K39)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.
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specifikace veřejného zájmu

kód

veřejně prospěšné opatření

VU33

LBC 19, LBK 17 - plocha přírodní (plocha K40)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU34

RBC 1418 - plocha přírodní (plocha K47)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU35

LBC 19, LBK 17, LBK 20 - plocha přírodní (plocha Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
K41)
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU36

RBK 1161 - plocha lesní (plocha K50)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU37

LBK 21 - plocha přírodní (plocha K51)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

(k odstavci G04 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Veřejně prospěšná opatření jsou vymezena v souladu s § 2, odst. 1, písm. m, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezena
opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a
archeologického dědictví, tj. zejména navržený územní systém ekologické stability.
V souladu s § 170, odst. 1, písm. c, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jde-li o
asanaci (ozdravění) území.
ÚP nevymezuje žádné plochy pro asanaci (ozdravění) území, tedy pro činnost, při níž se provádí zásadní změny v důsledku změn
podmínek po živelní pohromě nebo náhlé havárii.
(k odstavci G05 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
jsou vymezeny a zobrazeny v samostatném výkrese plně v souladu s bodem I. odst. (3), písm. c) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006
Sb.
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G.10. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo,
s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a
případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního
zákona
G.10.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo
(k odstavci H01 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s § 101 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze v ÚP určit pozemky
(včetně staveb na nich) pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství, pro které má obec nebo kraj anebo stát předkupní
právo.
Veřejně prospěšnými stavbami jsou dle § 2 odst. (1) písmene l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, stavby pro veřejnou infrastrukturu (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení a veřejná
prostranství) určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu. ÚP proto jako veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze
uplatnit předkupní právo, vymezuje plochu pro rozšíření městského hřbitova jako plochu pro rozvoj veřejného občanského vybavení.
Podrobné odůvodnění jednotlivých ploch veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo, je uvedeno
v následující tabulce:
kód

veřejně prospěšná stavba

PO01

rozšíření městského hřbitova,
občanské vybavení – hřbitovy
(plocha Z29)

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

VPS je vymezena z důvodu možného plošného rozšíření stávajícího městského
hřbitova ve Zdicích dále na sever. Směr na sever představuje s ohledem na
sevřenost areálu městského hřbitova z jihu, západu a východu obytnými územími
jedinou rozvojovou možnost.
Veřejný zájem spočívá v zajištění optimální kapacity zařízení veřejného občanského
vybavení, konkrétně veřejných pohřebišť.

(k odstavci H02 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s § 101 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze v ÚP určit pozemky
(včetně staveb na nich) pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství, pro které má obec nebo kraj anebo stát předkupní
právo. ÚP Zdice vymezuje veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo.
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Veřejně prospěšnými stavbami jsou dle § 2 odst. (1) písmene l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, stavby pro veřejnou infrastrukturu (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení a veřejná
prostranství) určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu. Proto ÚP vymezuje veřejná prostranství, která neplní
primárně úlohu dopravní, tedy, která neplní úlohu primárně pozemních komunikací pro motorová vozidla, chodce nebo cyklisty, nebo
která nejsou součástí ÚSES, jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.
ÚP vymezuje jako veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, všechny navrhované plochy veřejných prostranství
(PV), v nichž nepřevažuje dopravní funkce (taková veřejná prostranství jsou vymezena jako VPS pro dopravní infrastrukturu
s možností vyvlastnění) a plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV), které nejsou součástí prvků ÚSES (takové plochy
jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření pro územní systém ekologické stability s možností vyvlastnění).
Potřebnost koncepčního přístupu k tvorbě, ochraně a rozvoji soustavy veřejných prostranství města Zdice, kterého lze dosáhnout
nejlépe ze strany obce, se odráží ve vymezení všech navrhovaných veřejných prostranství s možností uplatnit předkupní právo ve
prospěch města Zdice.
Podrobné odůvodnění jednotlivých ploch veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, je uvedeno v následující
tabulce:
důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

kód

veřejné prostranství

PP01

veřejná zeleň – park Na
Samohelce (plocha Z33)

VPS je vymezena v rozsahu stávajícího remízu s cílem zachování hodnoty vzrostlé
přírodní zeleně a s cílem využití remízu jako budoucí centrální plochy veřejné
zeleně navrhovaného obytného území Na Samohelce.
Veřejný zájem spočívá v zajištění optimální dostupnosti dostatečné výměry ploch
veřejných prostranství na území obce.

PP02

plocha veřejných prostranství veřejná zeleň – park Zdice Družstevní
(plocha Z25)

VPS je vymezena z podnětu města Zdice pro možnost realizaci prodloužení
kompozičního a rekreačního pásu veřejné zeleně probíhajícího v současné době
mezi zástavbou ulic Erbenova a Poncarova dále na východ, severně zástavby ulice
Družstevní. Důvodem vymezení pásu veřejné zeleně je vytvořit optimální podmínky
pro každodenní rekreaci obyvatel rozvíjejícího se obytného souboru v severní části
Zdic. ÚP vytváří podmínky pro možné umístění dětského hřiště, otevřených
sportovních hřišť a dalšího mobiliáře a zařízení pro rekreaci a sport v pásu veřejné
zeleně. V současné plochy pro možné rekreační vyžití a rekreační sport pro
obyvatele severní části Zdic chybí.
Plocha veřejné zeleně propojuje stávající plochy soukromých zahrad na východě a
stávajícího pásu veřejné zeleně na západě, čímž přispěje k vytvoření souvislého
veřejně přístupného pásu rekreační zeleně v severní části města.
Veřejný zájem spočívá v zajištění optimální dostupnosti dostatečné výměry ploch
veřejných prostranství na území obce.

(k odstavci H03 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, jsou vymezeny a zobrazeny v samostatném
výkrese plně v souladu s bodem I. odst. (3), písm. c) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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G.11. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona
(k odstavci I01 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na udržitelný rozvoj území (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Dalibor Vostal,
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., RNDr. Milan Svoboda, 06/2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Stanovení kompenzačních opatření vyplývá z § 50 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Kompenzační opatření stanoví příslušný orgán ochrany přírody v případě významného negativního vlivu na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení vydaných ZÚR z hlediska
těchto vlivů.
Vyhodnocení vlivů ÚP Zdice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyloučil významný vliv ÚP Zdice na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast a nestanoví proto žádná kompenzační opatření.
Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, k Posouzení vlivů provádění
územního plánu na životní prostředí (č.j. 167022/2014/KUSK) ze dne 4.2.2015 nejsou kompenzační opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona stanovena.

G.12. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho
prověření
(k odstavcům J01 – J02 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Politika územního rozvoje ČR
 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., 11/2011)
 Územní plán města Zdice (Ateliér URBIA, Ing.arch. Willy Hána, 06/2003)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 1 (DOMA a.s., Ing.arch. Ivo Slamják, 08/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 2 (Ing.akad.arch. Petr Foglar, 10/2006)
 Územní plán města Zdice – Změna č. 3 (AURS, spol. s r.o., 11/2012)
 Urbanistická studie Zdice - Sever (doma a.s., 10/2004)
 Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Zdice (DHV CR, spol. s r.o., 02/2012)
 ÚAP Středočeského kraje, aktualizace 2013
 ÚAP ORP Beroun, úplná aktualizace 2012 (Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, 12/2012)
 Zdice – Severozápadní obchvat – přeložka silnice II/605, vyhledávací studie (Lucida s.r.o., 09/2010)
 Okružní křižovatka v ulici Komenského ve Zdicích, studie stavby (Lucida s.r.o., 08/2011)
 Okružní křižovatka u firmy Kostal, dokumentace pro územní rozhodnutí (Lucida s.r.o., 08/2011)
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 Koordinační studie VRT 2003 (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 7/2004)
 VRT, Praha – Plzeň, úsek Beroun – Stašov, Koncepční studie (SUDOP Praha a.s., 09/2009)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, územní plán vymezí
plochy a koridory pro územní rezervy (dle § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, se jedná o plochy a koridory, jejichž
potřebu a plošné nároky je nutno prověřit).
Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití (a tedy umisťování staveb v souladu se stanoveným
způsobem využití) lze jen na základě pořízení změny územního plánu.
Odůvodnění vymezení jednotlivých ploch a koridorů územních rezerv je uvedeno v následující tabulce.
označení
plochy /
koridoru

kód
rozdílného
způsobu
využití

popis územní rezervy

odůvodnění vymezení plochy / koridoru územní rezervy

PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV
R1

BI

Rozvoj bydlení
v severní části Zdic

R2

NZ

Navrácení
Důvodem vymezení je zamezení dalšímu rozvoji a modernizaci stávající
zemědělského využití fotovoltaické elektrárny a možnost navrácení území zpět do zemědělského
území stávající
využití po ukončení životnosti elektrárny.
fotovoltaické elektrárny

R3

BI

Konverze zahrádkové
kolonie na bydlení

Důvodem vymezení je zamezení dalšímu rozvoji zahrádkové osady na severu
Zdic a umožnění její budoucí konverze na funkci bydlení. Plocha zahrádkové
osady navazuje na obytné území v severní části Zdic a v případě vybudování
odpovídající přístupové komunikace (pro ní vymezuje ÚP plochu P4) je plocha
výhodně konvertibilní na funkci bydlení. Cílem je zhodnotit pozemky
v zastavěném území a pro rozvoj bydlení využít přednostně právě pozemky
v zastavěném území.

R4

BI

Rozvoj bydlení
v severní části Zdic

Důvodem vymezení je ochrana území pro možné budoucí dotvoření
severovýchodního okraje obytného souboru ve Zdicích. Využití plochy je
vázáno na přeložení vedení vysokého napětí a na vybudování odpovídající
přístupové komunikace ze severu (v ploše P4) a proto je plocha prozatím
vymezena jako plocha územní rezervy k budoucímu prověření využití.
Plocha je jako zastavitelná pro bydlení vymezena částečně v rámci Změny č.
1 ÚP města Zdice.

R5

BH

Rozvoj hromadného
bydlení v severní části
Zdic

Důvodem vymezení je ochrana území pro možné budoucí dotvoření a
urbanistické dokončení severozápadního okraje obytného souboru
hromadného bydlení ve Zdicích. ÚP vymezuje pro návrhové období územního
plánu dostatečné kapacity ploch pro rozvoj hromadného bydlení, v případě
jejich postupného naplňování je ovšem do budoucna vhodné další rozvoj
hromadného bydlení směřovat do území v bezprostřední vazbě na stávající
obytný soubor hromadného bydlení s cílem jeho postupného urbanistického
dokončení.

R6

OH

Rozšíření městského
hřbitova

Důvodem vymezení je ochrana území pro možné budoucí další rozšíření
areálu městského hřbitova dále na sever nad rámec plochy stabilizované a
zastavitelné plochy Z29. S ohledem na prostorově sevřenou polohu areálu
hřbitova z východu, jihu a ze západu obytnými územími je rozvoj hřbitova
směrem na sever jeho jedinou rozvojovou možností a proto je pro tento účel
žádoucí chránit příslušné území.
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Důvodem vymezení je ochrana území pro možné budoucí dotvoření
severovýchodního okraje obytného souboru ve Zdicích. Využití plochy je
vázáno na přeložení VTL plynovodu blíže silnici a proto je plocha prozatím
vymezena jako plocha územní rezervy k budoucímu prověření využití.
Plocha je jako zastavitelná pro bydlení vymezena v rámci Změny č. 3 ÚP
města Zdice (plocha Z3-5).

339

Územní plán Zdice - Odůvodnění

označení
plochy /
koridoru

kód
rozdílného
způsobu
využití

R7

popis územní rezervy

odůvodnění vymezení plochy / koridoru územní rezervy

SV

Urbanistické dotvoření
obytného území
východního okraje
Knížkovic

Důvodem pro vymezení plochy je možné budoucí urbanistické dotvoření a
dokončení v současné době rozestaveného obytného území na východním
okraji Knížkovic. Územní plán vymezuje v rámci sídla Knížkovice dostatečnou
kapacitu návrhových rozvojových ploch pro bydlení a rozvoj směřuje
v návrhovém období přednostně do území podél ulice Polní tak, aby byla
přednostně tato ulice oboustranně obestavěna. V případě postupného
naplňování návrhových ploch pro bydlení podél ulice Polní je pro další rozvoj
bydlení v Knížkovicích žádoucí využít zbytek území mezi historickým jádrem
Knížkovic, ulicí Polní a silnicí III/00524.
Plocha územní rezervy je jako návrhová plocha pro rozvoj bydlení vymezena
v platném Územním plánu města Zdice.

R8

NZ

Navrácení
Důvodem vymezení je zamezení dalšímu rozvoji a modernizaci stávající
zemědělského využití fotovoltaické elektrárny a možnost navrácení území zpět do zemědělského
území stávající
využití po ukončení životnosti elektrárny.
fotovoltaické elektrárny

R9

VD

R10

VD

R11

VD

R12

VD

Konverze obytných
ploch uvnitř
Průmyslové zóny Jih
na plochu výroby a
skladování

R13

VL

V rámci území Průmyslové zóny Jih je dodnes několik reziduálních ploch
bydlení (např. původní dělnická osada v ulici Nerudova) obklopených
plochami výroby a skladování. Obytné objekty v rámci Průmyslové zóny Jih
jsou sice v současné době obydlené, jejich další rozvoj či modernizace je
však, s ohledem na zvýšenou hlukovou a emisní zátěž z provozu Průmyslové
zóny Jih a z provozu na železniční trati, nežádoucí. Cílem je postupné úplné
vymístění funkce bydlení z Průmyslové zóny Jih a postupná konverze
nynějších obytných objektů na funkce přímo související s výrobou a
skladováním (kanceláře apod.) nebo jejich asanace a využití území pro rozvoj
zástavby pro výrobu a skladování.

R14

BI

Propojení obytných
území na pravém
břehu Litavky na
území Zdic a
Chodouně

Na pravém břehu Litavky se v jižní části obytného území města Zdice
přirozeným postupným vývojem rozvinul malý obytný soubor, v bezprostřední
vazbě na obytné území sousední obce Chodouň, podél ulice Za Litavou.
S ohledem na vyloučení možnosti propojování zastavěných území sousedních
obcí vyplývající z platných ZÚR Středočeského kraje je území mezi obcí
Chodouň a obytným souborem ne území města Zdic ponecháno jako
nezastavitelné. Propojení obou obytných území do jednoho kompaktního
obytného souboru je však v tomto konkrétním případě urbanisticky žádoucí.

KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV
RK1

DZ.k

Vysokorychlostní trať
Praha - Plzeň

Plocha koridoru je vymezena na základě platných ZÚR Středočeského kraje,
na základě schválené Změny č. 2 ÚP města Zdice a na podkladě
dokumentace VRT, Praha – Plzeň, úsek Beroun – Stašov, Koncepční studie
(SUDOP Praha a.s., 09/2009).
Důvodem vymezení je ochrana území pro možné budoucí vybudování
vysokorychlostní železniční trati Praha – Plzeň – SRN. Dle mezinárodní
dohody AGC železniční spojení Praha – Beroun -Zdice – Plzeň – hranice
ČR/SRN zařazeno mezi mezinárodní železniční tratě nejvyššího významu
s cílem budoucího dosažení parametrů vysokorychlostní železniční trati.

(k odstavci J03 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jsou v územní rezervě
zakázány změny v území (§ 2 odst. 1 písm. a), které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Dočasné stavby
jsou přípustné, neboť stavební úřad předem omezí dobu jejich trvání (viz § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění).
(k odstavci J04 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich (ÚÚR, MMR, Brno, prosinec 2011)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Územní rezervou se v souladu s § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
rozumí plocha nebo koridor se stanoveným využitím, jehož potřebu a plošné nároky je nutno prověřit.
Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití (a tedy umisťování staveb v souladu se stanoveným
způsobem využití) lze jen na základě pořízení změny územního plánu.
Pokud má dojít k povolení prověřovaného účelu, záměr, pro který byla plocha územní rezervy vymezena, je třeba změnou územního
plánu převést z územní rezervy na navrhovanou (zpravidla zastavitelnou) plochu nebo koridor. 25
(k odstavci J05 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Plochy územních rezerv jsou vymezeny a zobrazeny ve výkresech I.1 Výkres základního členění území a I.2a Hlavní výkres –
Způsob využití území plně v souladu s oddílem I. odst. (3), písm. a) a b) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

G.13. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci
(k odstavcům K01 – K03 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze v územním plánu
vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které
budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a
prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci“).
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Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich (ÚÚR, MMR, Brno, prosinec 2011)
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Důvodem vymezení všech ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, v UP Zdice, je
splnění podmínky vyplývající z § 7 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, „pro každé dva
hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou
plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1.000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace“ v rámci předmětné dohody o parcelace. S ohledem na měřítko a podrobnost řešení ÚP a tomu odpovídající míru
znalostí a poznání o konkrétních podmínkách území a s ohledem na absenci podrobnějšího územně plánovacího podkladu, není
přímo v úrovni ÚP možné ani žádoucí pro plošně rozsáhlé zastavitelné plochy vymezit explicitně požadovanou související plochu
veřejného prostranství. Vymezení související plochy veřejného prostranství je vhodné a účelné provést ve větším detailu řešení a
v podrobnější dokumentaci, na základě níž bude potom mezi vlastníky dotčených pozemků uzavřena předmětná dohoda o parcelaci.
V případě, že je pro danou zastavitelnou plochu stanovena zároveň také podmínka zpracování územní studie, musejí být dodrženy
obě podmínky zároveň, přičemž dohoda o parcelaci bude uzavřena na základě této územní studie.
Všechny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, splňují podmínku vyplývající z § 7
odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb.: jedná se o zastavitelné plochy o plošné výměře větší než 2 hektary a jsou určeny pro bydlení,
rekreaci, občanské vybavení anebo využití smíšené obytné.
Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, jsou vymezeny a zobrazeny ve výkrese I.1
Výkres základního členění území plně v souladu s bodem I. odst. (3), písm. a) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

G.14. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a
vložení dat o této studii do evidence územ ně plánovací
činnosti
(k odstavci L01 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s § 43 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze v územním plánu
vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.
V souladu s § 30 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění, územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému
ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
ÚP Zdice vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování v území podmíněno pořízením územní studie, s ohledem na jejich význam
z hlediska urbanistické koncepce města, a to z těchto konkrétních důvodů:
ozn. ve název územní
výkr. I.1 studie

plochy změn
dotčené
územní studií

US-01

Z2a, Z2b
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Černín - východ

odůvodnění stanovení podmínky pořízení územní studie

Důvodem stanovení podmínky pořízení územní studie je zejména lokalizace plochy
v rámci III. zóny CHKO Křivoklátsko a z této polohy vyplývající specifické nároky na
prostorové uspořádání a architektonické řešení zástavby, které je nutné prověřit ve
větší podrobnosti, než umožňuje podrobnost řešení územního plánu. Plocha se
nachází v poddolovaném území, které představuje další limit jejího využití, nutný
k prověření. Územní studie musí dále s ohledem na rozsah plochy a na složitou
konfiguraci terénu (prudký svah) prověřit podmínky dopravního napojení a dopravní
obslužnosti, uspořádání veřejných prostranství a způsob napojení plochy na sítě
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ozn. ve název územní
výkr. I.1 studie

plochy změn
dotčené
územní studií

odůvodnění stanovení podmínky pořízení územní studie

technického vybavení.
US-02

Průmyslová zóna Z15, Z18, Z19 Důvodem stanovení podmínky pořízení územní studie je zejména značný plošný
Západ
rozsah ploch pro založení nové Průmyslové zóny Západ, lokalizovaných v relativně
exponované poloze na mírném svahu nad údolím Stroupínského potoka, v blízkosti
hranice III. zóny CHKO. Cílem je návrh uspořádání zástavby Průmyslové zóny Západ
nekonfliktní z hlediska vlivů na krajinný ráz.
Podmínka zpracování územní studie je převzata z vydané Změny č. 3 ÚP města
Zdice.

US-03

Zdice – Na
Hroudě

Z31

Důvodem stanovení podmínky pořízení územní studie je zejména plošný rozsah
rozvojové plochy pro bydlení a nutnost v podrobnějším měřítku prověřit uspořádání
veřejných prostranství a podmínky dopravního napojení, dopravní obslužnosti a
napojení plochy na sítě technického vybavení.
Plocha je navíc ve střetu hned s několika významnými limity využití území, zejména
s poddolovaným územím a nadzemním vedením VN. Prověření příslušných střetů by
mělo být také obsahem řešení studie.
Podmínka zpracování územní studie je převzata z vydané Změny č. 3 ÚP města
Zdice.

(k odstavci L02 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
S ohledem na plošný rozsah ploch, jejich charakter a umístění je nezbytné zajistit nástroji územního plánování zpracování
podrobnějšího koncepčního podkladu, který zajistí budoucí koordinované a účelné využití daných ploch, a to zejména ve vztahu
k rozvoji veřejné dopravní a technické infrastruktury a zajištění dostatečného množství veřejných prostranství a veřejné zeleně.
(k odstavci L03 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Pořizovatel v souladu s § 30 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, podává po schválení možnosti využití studie jako
podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace návrh na vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti.
Povinnost stanovení lhůty pro vložení dat o pořízené územní studii vyplývá z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění.
Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti byla stanovena přiměřeně k množství ploch
podmíněných zpracováním územní studie, které zakládá předpoklad převážně postupného pořizování těchto územně plánovacích
podkladů.
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(k odstavci L04 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Plochy, ve kterých je zpracování územní studie podmínkou pro rozhodování, jsou vymezeny a zobrazeny ve výkrese I.1 Výkres
základního členění území plně v souladu s oddílem I. odst. (3), písm. a) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

G.15. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 6
(vyhlášky č. 500/2006 Sb.), stanovení, zda se bude jednat o
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regu lačního
plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
(k odstavci M01 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. ledna 2012, sp. Zn. 4 Ao 7/2011-75
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s § 61 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro
umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí,
dále stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a
vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
V souladu se schváleným Zadáním ÚP Zdice byly na základě konsultací se zástupci města Zdice, určeným zastupitelem pro ÚP
Zdice a pořizovatelem ÚP Zdice určeny v rámci návrhu řešení ÚP Zdice 2 rozvojové plochy, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu.
Pro obě plochy, ve kterých je podmínkou rozhodování v území vydání regulačního plánu, je stanoven shodně způsob pořízení
regulačního plánu z podnětu. Město Zdice tak sice ztrácí možnost následného uplatnění institutu plánovací smlouvy v dalších
řízeních v území, získává ale naopak možnost kontrolovat proces pořízení regulačního plánu od jeho počátku až po jeho vydání, na
rozdíl od regulačního plánu na žádost, kde je zpracování regulačního plánu včetně jeho projednání s dotčenými orgány státní správy
či vlastníky a provozovateli veřejné infrastruktury čistě v gesci žadatele o vydání regulačního plánu a město Zdice do celého procesu
pořízení regulačního plánu vstupuje až ve fázi řízení o regulačním plánu. Rizikem pořízení regulačního plánu na žádost tak je
skutečnost, že celý proces pořízení regulačního plánu se právě z důvodu nesouhlasu města s návrhem řešení předloženým
žadatelem o vydání regulačního plánu v rámci řízení o regulačním plánu zablokuje. Dalším důvodem pro pořízení regulačního plánu
z podnětu je složitá majetková držba obou ploch a nutnost zajistit koordinaci dalšího využití obou ploch „shora“, tedy institutem
nezávislým na parciálních zájmech sledovaných jednotlivými dílčími vlastníky pozemků a nemovitých věcí. Pro účely následného
přerozdělení veřejných a soukromých zájmů v území slouží v rámci regulačního plánu vymezené veřejně prospěšné stavby a
veřejně prospěšná opatření.
ÚP Zdice vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování v území podmíněno vydáním regulačního plánu, z těchto konkrétních důvodů:

344

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
plochy změn

ozn. ve název regulačního dotčené regulačním
výkr. I.1 plánu
plánem
odůvodnění stanovení podmínky vydání regulačního plánu
RP-01

Na Samohelce

Z32b, Z33

Důvodem stanovení požadavku vydání regulačního plánu jako podmínky
rozhodování v území je neurčitost územních podmínek dané plochy, nutnost
ověřit širší územní vztahy využití dané plochy a stanovit regulační podmínky a
jednoznačná pravidla pro koordinaci většího množství vlastníků, a to zejména
s přihlédnutím k potřebám umístění veřejných prostranství, k potřebám dopravní
obslužnosti a napojení jednolitých pozemků na sítě technického vybavení,
umístění veřejného občanského vybavení v ploše a v neposlední řadě stanovit
podrobnější podmínky konkrétního vymezování pozemků a staveb na nich, které
nelze v podrobnosti řešení územního plánu adekvátně zajistit.
Jednotlivá dílčí územní rozhodnutí či ekvivalentní instituty umisťování a
povolování staveb nemohou v dané ploše vést k efektivnímu a komplexnímu
řešení všech klíčových otázek, které jsou předmětem regulačního plánu.
Účelné uspořádání zástavby velkého množství rodinných domů v ploše Z32b
včetně nezbytné veřejné infrastruktury nemůže být upravena v daném případě
přímo územním plánem a je nutné ji prověřit a zezávaznit v rámci regulačního
plánu.
Rozvojová plocha na Samohelce je plošně vůbec nejrozsáhlejší rozvojovou
plochou pro bydlení vymezovanou v rámci ÚP Zdice. Plocha je přitom
lokalizována v pohledově značně exponované poloze na jižním svahu údolí
Stroupínského a Červeného potoka, na okraji sídla Zdice, v bezprostřední
blízkosti hranice III. zóny CHKO Křivoklátsko. Důvodem stanovení požadavku
vydání regulačního plánu jako podmínky rozhodování v území je tedy také
ochrana krajinného rázu a vytvoření podmínek pro plynulý a přirozený přechod
zástavby severního okraje sídla Zdice do navazující volné krajiny a především do
území CHKO Křivoklátsko.

RP-02

Území se
zvláštním
statutem

P12

Důvodem stanovení požadavku vydání regulačního plánu jako podmínky
rozhodování v území je neurčitost územních podmínek dané plochy, nutnost
ověřit širší územní vztahy využití dané plochy a stanovit regulační podmínky a
jednoznačná pravidla pro koordinaci většího množství vlastníků, a to zejména
s přihlédnutím k potřebám umístění veřejných prostranství, k potřebám dopravní
obslužnosti a napojení jednolitých pozemků na sítě technického vybavení,
umístění veřejného občanského vybavení v ploše a v neposlední řadě stanovit
podrobnější podmínky konkrétního vymezování pozemků a staveb na nich, které
nelze v podrobnosti řešení územního plánu adekvátně zajistit.
Jednotlivá dílčí územní rozhodnutí či ekvivalentní instituty umisťování a
povolování staveb nemohou v dané ploše vést k efektivnímu a komplexnímu
řešení všech klíčových otázek, které jsou předmětem regulačního plánu.
Účelné uspořádání zástavby velkého množství rodinných domů v ploše P12
včetně nezbytné veřejné infrastruktury nemůže být upravena v daném případě
přímo územním plánem a je nutné ji prověřit a zezávaznit v rámci regulačního
plánu.
Rozvojová plocha P12 je vymezena v bezprostřední vazbě na historické jádro
města Zdice a navíc ve velmi exponované poloze v rámci údolní nivy Červeného
potoka a v blízkosti další přírodní hodnoty, vrchu Knihov. Důvodem stanovení
požadavku vydání regulačního plánu jako podmínky rozhodování v území je tedy
také ochrana kulturní hodnoty historického jádra města Zdice a vytvoření
podmínek pro optimální integraci nově navrhované zástavby v ploše P12 do
urbanistické struktury historického jádra. Důvodem je také ochrana přírodní
hodnoty údolní nivy Červeného potoka a vytvoření podmínek pro přirozený
přechod zástavby k břehům potoka jako významné krajinné ose v území města
Zdice.

(k odstavci M02 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
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 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Povinnost stanovení lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu vyplývá z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění,
oddílu I., odst. (2), bodu d). Lhůta pro pořízení regulačního plánu je stanovena přiměřeně k rozsahu ploch podmíněných vydáním
regulačního plánu, a zohledňuje obvyklou časovou náročnost procesu pořízení regulačního plánu z podnětu dle stavebního zákona.
(k odstavcům M03 – M04 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Povinnost stanovení zadání regulačního plánu v rozsahu dle Přílohy č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. vyplývá z přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., v platném znění, oddílu I., odst. (2), bodu d).
Zadání obou regulačních plánů zahrnují požadavky na formální a věcné zpracování regulačních plánů s ohledem na význam daných
ploch a individuální potřeby regulace a způsobu využití. Zadání regulačních plánů respektují podmínky pro využití území
stanovených v Územním plánu Zdice, zejména se jedná o navrhovaný způsob využití, podmínky prostorového uspořádání území a
zejména pak zásady pro zajištění veřejné pěší a cyklistické prostupnosti území.

G.16. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
(k odstavci N01 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s oddílem I., odst. (2), písm. e) Přílohy č. 7 (Obsah územního plánu) k vyhlášce č. 500/2006 Sb., je obsahem územního
plánu (pokud je to účelné) stanovení pořadí změn v území (etapizace).
ÚP Zdice stanovuje pořadí změn v území pro plošně rozsáhlé plochy změn (zpravidla zastavitelné plochy), které představují plošně
rozsáhlý zábor volné krajiny s nároky na zábory zemědělského půdního fondu.
Stanovení pořadí změn v území (etapizace) je tedy v rámci ÚP Zdice aplikováno primárně jako nástroj ochrany zemědělského
půdního fondu a hospodárného a účelného nakládání s ním.
Stanovení pořadí změn v území (etapizace) je dále stanoveno z důvodu zajištění logického a racionálního postupu výstavby
v plochách tak, aby výstavba postupovala vždy důsledně postupně (step by step) ve směru od zastavěného území dále do volné
krajiny. Cílem je zabránit vysoké míře rozestavěnosti území, tedy zabránit, aby výstavba probíhala naráz nahodile na velké ploše
území, ale aby se výstavba vždy koncentrovala do území v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Cílem je rovněž hospodárné
nakládání s veřejnými rozpočty a hospodárné využívání veřejné dopravní a technické infrastruktury. Postupný rozvoj zástavby od
zastavěného území do volné krajiny umožňuje vždy napojení dané plochy na stabilizovanou veřejnou infrastrukturu přilehlého
zastavěného území, bez zásadních vyvolaných veřejných investic.

346

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
U plošně rozsáhlých ploch v rámci CHKO Křivoklátsko nebo v bezprostřední vazbě na něj je stanovení pořadí změn v území
(etapizace) dále nástrojem pro ochranu přírodní hodnoty CHKO a vytvoření podmínek pro jeho hospodárné a účelné využití.
Podrobné odůvodnění stanovení pořadí změn v území pro jednotlivé plochy změn je součástí následující tabulky:
ozn.
ve výkr.
I.4

název lokality se stanoveným
pořadím změn v území
odůvodnění stanovení pořadí změn v území

A

Černín

Zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské na východním okraji Černína představují
v souhrnu plošně významný navrhovaný rozvoj sídla Černín. Vzhledem k tomu, že rozvoj je
navržen v okrajové poloze sídla, a navíc částečně v rámci III. zóny CHKO Křivoklátsko, je
žádoucí rozvoj v daných plochách koordinovat tak, aby byl zajištěn logický postup výstavby
směrem od zastavěného území sídla směrem do volné krajiny dále na východ.
Navržená etapizace je tedy zárukou, že výstavba v plochách bude vždy přednostně
probíhat ve vazbě na stávající zastavěné území, a že nikdy nedojde k rozestavěnosti
v izolované poloze ve volné krajině, bez vazby na stávající obytnou zástavbu Černína.

B

Knížkovice

Zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské na jihovýchodním okraji Knížkovic
představují v souhrnu plošně významný navrhovaný rozvoj sídla Knížkovice. Vzhledem
k tomu, že rozvoj je navržen v okrajové poloze sídla, a navíc částečně v rámci III. zóny
CHKO Křivoklátsko, je žádoucí rozvoj v daných plochách koordinovat tak, aby byl zajištěn
logický postup výstavby směrem od zastavěného území sídla směrem do volné krajiny dále
na východ.
Navržená etapizace je tedy zárukou, že výstavba v plochách bude vždy přednostně
probíhat ve vazbě na stávající zastavěné území, a že nikdy nedojde k rozestavěnosti
v izolované poloze ve volné krajině, bez vazby na stávající obytnou zástavbu Knížkovic.

C

Průmyslová zóna Západ

Navržené pořadí změn v území má zajistit postup výstavby nově navrhované Průmyslové
zóny Západ z jihu na sever, tedy z území v bezprostřední vazbě na stávající stabilizované
plochy výroby a skladování u dálnice D5 a MÚK Bavoryně dále do svahů na údolím
Stroupínského a Červeného potoka. Stanovení pořadí změn v území má zajistit, aby
neodcházelo k nekoordinovanému zastavování svahů mezi dálnicí D5 a Knížkovicemi, ale
využití území postupovalo logicky z údolí při dálnici D5 směrem do svahů pod Knížkovicemi.

D

Zdice Sever 1

E

Zdice Sever 2

F

Zdice Sever 3

Navržené pořadí změn v území má zajistit postup výstavby v lokalitě Zdice – Sever od
zastavěného území a tedy stabilizovaných ploch obytných směrem dále na sever, do svahů
nad městem. Důvodem stanovení pořadí změn v území je eliminovat zcela riziko vysoké
míry rozestavěnosti svahů na severním okraji sídla Zdice a zajistiti tak hospodárné
využívání nezastavěného území a volné krajiny.

G

U Chodouně

Navržené pořadí změn v území má zajistit přednostní využití disponibilních proluk
v zastavěném území a území v bezprostřední vazbě na něj v rámci v současné době
rozestavěného obytného souboru při ulici Za Litavou.

(k odstavci N02 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Podmínky využití ploch zařazených do 2. etapy jsou stanoveny z důvodu eliminace nežádoucí souběžné rozestavěnosti v různých
izolovaných polohách v rozvojové lokalitě, ale s cílem koncentrace nové zástavby do vždy uceleného celku.
S cílem zabezpečení možné plynulosti výstavby není podmínkou využití plochy zařazené do 2. etapy využití 100% výměry plochy
zařazené do etapy předcházející, ale je umožněno již při využití 70% výměry plochy zařazené do předchozí etapy.
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(k odstavci N03 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Pořadí změn v území je zobrazeno v samostatném výkrese grafické části ÚP, ve výkrese I.4. Výkres pořadí změn v území, plně
v souladu s oddílem I. odst. (3), písm. d) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

G.17. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
(k odstavci O01 ÚP)
Podklady pro výrok
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění
 schválené Zadání ÚP Zdice (2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
V souladu s oddílem I. odst. (2) písm. f) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, je obsahem územního plánu (pokud je to
účelné) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt (dle § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).
Podmínka vypracování architektonické části projektové dokumentace výhradně autorizovaným architektem je stanovena s cílem
zajištění maximální ochrany všech v územním plánu identifikovaných kulturních hodnot území obce (viz kapitola B.3. Ochrana
kulturních hodnot), a to v zájmu zachování jejich jedinečného charakteru a za účelem vytvoření podmínek pro jejich ochranu,
regeneraci a další využívání. Tato podmínka je konkrétním naplněním požadavků ÚP stanovených na ochranu kulturních hodnot v
území města Zdice.
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H.

V Y H O D N O C E N Í Ú Č E L N É H O V Y U Ž I T Í Z A S TAV Ě N É H O
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ
Z A S TAV I T E L N Ý C H P L O C H

Viz kapitola G.5.2.2. Vymezení ploch změn (vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině) tohoto
odůvodnění.

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

349

Územní plán Zdice - Odůvodnění

I.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
N AV R H O VA N É H O Ř E Š E N Í N A Z E M Ě D Ě L S K Ý P Ů D N Í
FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

I.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je zpracováno v souladu s metodickým
pokynem Odboru územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP ČR Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu (červen 2011).
Vymezení ploch záboru ZPF je zobrazeno v grafické příloze Odůvodnění územního plánu Zdice ve výkrese II.3. Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu.

Bonitované půdně ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) pro územně plánovací činnost jsou bonitované půdně ekologické
jednotky (BPEJ). BPEJ vyjadřuje klimatický region, hlavní půdní region, číselnou kombinaci skeletovosti a expozice půdy. Pomocí
tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany ZPF.
třída
ochrany
ZPF

charakteristika třídy ochrany ZPF

I

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách
rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

II

Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

III

Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou výstavbu.

IV

Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

V

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují především půdy s
velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydroformních, štěrkovitých až kamenitých a
erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Na základě kombinace klimatického regionu a
hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona O ochraně
ZPF ve znění pozdějších předpisů.

I.1.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na zemědělský půdní
fond
Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn, tedy ploch zastavitelných, ploch přestavby a ploch změn
v krajině, na zemědělský půdní fond je zpracováno v souladu s metodickým pokynem Odboru územního plánování MMR
ČR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP ČR Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu (červen 2011).
V souladu s výše uvedeným metodickým pokynem jsou plochy změn s ohledem na jejich vztah k ZPF rozděleny do
následujících skupin ploch:
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a) Plochy změn se záborem ZPF a s vyhodnocením záboru ZPF
Všechny plochy změn, které vykazují předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu, jsou označeny vzestupnou
nepřerušovanou číselnou řadou (číslo lokality) a předpokládaný zábor je vyhodnocen v tabulce, která je přílohou tohoto
Odůvodnění územního plánu Zdice: P.2 Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na
zemědělský půdní fond.
Všechny plochy s předpokládaným záborem ZPF jsou podrobně odůvodněny v kapitole I.1.3 Odůvodnění záborů ZPF
tohoto Odůvodnění Územního plánu Zdice.

b) Plochy změn se záborem ZPF, bez vyhodnocení záboru ZPF
V souladu s výše uvedeným metodickým pokynem nebyl zábor ZPF vyhodnocen u těchto ploch:

 plochy uvnitř zastavěného území se záborem do výměry 2.000 m2
P4, P6, P9, P11, P17, P24, P25

 plochy bydlení uvnitř zastavěného území
P3, P7, P11, P12, P16

 plochy záboru ZPF pro účely ÚSES
K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K16, K21, K22b, K23b, K24, K27a, K28a, K29, K32, K33,
K34, K35, K36, K39, K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K50, K51

c) Plochy změn bez záboru ZPF
Plochy změn bez záboru ZPF jsou plochy, které jsou vymezeny mimo pozemky ZPF a z tohoto důvodu nejsou předmětem
vyhodnocení.
Z19, Z30, Z40, Z50, Z52, P1, P5, P8, P10, P13, P21, K26, K27c, K48

Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na ZPF
Tabulka je součástí Přílohy P.2. tohoto Odůvodnění ÚP Zdice !

Tabulka vyhodnocení záboru ZPF plochami změn dle druhu pozemku
Zdrojem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa. Dle § 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), v platném znění, se mezi zemědělské pozemky řadí orná půda, chmelnice, vinice, zahrady,
ovocné sady, trvalé travní porosty, nezemědělskými pozemky jsou lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a
ostatní plochy.
výměra
k odnětí
celkem (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

orná půda

62,0187

6,4798

0,0000

13,8950

37,4732

4,1707

trvalý travní porost (TTP)

14,5905

0,6909

0,0000

2,1175

2,8114

8,9707

ovocné sady

1,3425

0,2723

0,0000

0,4813

0,1023

0,4866

zahrady

0,8221

0,1289

0,0000

0,4465

0,0086

0,2381

chmelnice

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

vinice

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

ostatní pozemky ZPF dle §1 odst. 3 zákona o
ochraně ZPF

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

78,7738

7,5719

0,0000

16,9403

40,3955

13,8661

kultura zemědělské půdy

CELKEM
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z toho třída ochrany podle BPEJ (ha)
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Tabulka vyhodnocení záboru ZPF plochami změn dle navrhovaného způsobu využití
navrhovaný způsob využití

Výměra
k odnětí
celkem (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

Plochy bydlení (BI, BH)

25,9915

1,3206

0,0000

6,1298

17,2606

1,2805

Plochy smíšené obytné (SV, SR)

9,2812

0,0000

0,0000

4,0599

3,2343

1,9870

Plochy rekreace (RZ)

0,6163

0,3748

0,0000

0,0000

0,0000

0,2415

Plochy občanského vybavení (OS, OH)

0,3412

0,2723

0,0000

0,0689

0,0000

0,0000

Plochy veřejných prostranství (PV, ZV)

3,6678

1,1974

0,0000

0,4211

2,0218

0,0275

Plochy dopravní infrastruktury (DS)

0,0739

0,0000

0,0000

0,0000

0,0739

0,0000

Plochy technické infrastruktury (TI)

0,5814

0,0000

0,0000

0,0000

0,5814

0,0000

21,9736

1,9997

0,0000

5,6108

13,4076

0,9555

3,4185

2,4071

0,0000

0,3293

0,5719

0,1102

11,7805

0,0000

0,0000

0,1015

2,8417

8,8373

1,0479

0,0000

0,0000

0,2190

0,4023

0,4266

78,7738

7,5719

0,0000

16,9403

40,3955

13,8661

Plochy výroby a skladování (VD, VL)
Plochy systému sídelní zeleně (ZO, ZS)
Plochy lesní (NL, NLx)
Plochy přírodní (NP)
CELKEM

Z toho třída ochrany č. podle BPEJ (ha)

I.1.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na zemědělský půdní
fond
Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na zemědělský půdní fond je zpracováno v souladu s metodickým
pokynem Odboru územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP ČR Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu (červen 2011).
V souladu s výše uvedeným metodickým pokynem jsou koridory změn s ohledem na jejich vztah k ZPF rozděleny do následujících 2
skupin:

Koridory se záborem ZPF a s vyhodnocením záboru ZPF
Předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond jsou vyhodnoceny pro jeden koridor pro umístění vedení dopravní infrastruktury,
konkrétně pak pro koridor pro Zkapacitnění a přeložku komunikace mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118
Zdice – Levín přes Průmyslovou zónu Východ, a pro jeden koridor pro umístění vedení technické infrastruktury, konkrétně pak pro
koridor pro protipovodňová opatření na Červeném potoce, jejichž realizace může vyvolat nároky na vynětí půdy ze ZPF.
Číslo lokality

KZ1

Kód koridoru

X3

Základní informace o koridoru
Kód – specifikace způsobu využití

DS.k – koridor dopravní infrastruktury silniční

Účel využití koridoru

Zkapacitnění a přeložka komunikace
mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží
silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín přes
Průmyslovou zónu Východ

Šířka koridoru

proměnná, 30 m až 200 m

Délka osy koridoru

934 m

Celková plocha koridoru

56.355 m2

Dotčená katastrální území

Černín u Zdic

Předpokládaný zábor ZPF celým koridorem (čistě informativní charakter)
Plocha koridoru bez záboru ZPF
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Plocha koridoru se záborem ZPF

38.090 m2

z toho zábor I. třídy ochrany ZPF

0 m2 (0 %)

z toho zábor II. třídy ochrany ZPF

0 m2 (0 %)

z toho zábor III. třídy ochrany ZPF

19.121 m2 (50 %)

z toho zábor IV. třídy ochrany ZPF

18.969 m2 (50 %)

z toho zábor V. třídy ochrany ZPF

0 m2 (0 %)

Plocha koridoru bez záboru investic do půdy

46.525 m2

Plocha koridoru se záborem investic do půdy

9.758 m2

Předpokládaný reálný zábor území dopravní stavbou
Předpokládaná šířka komunikace

9,5 m

Předpokládaná reálná šířka záboru vlastní komunikací a souvisejícími stavbami a
opatřeními

14 m

(předpokládaná průměrná šířka liniové stavby včetně průměrné šířky náspů, zářezů a příkopů,
které budou součástí tělesa komunikace) – odborný odhad

Předpokládaný reálný zábor území částí koridoru využitelné pro danou
dopravní liniovou stavbu

13.076 m2

Číslo lokality

KZ2

Kód koridoru

X2

Základní informace o koridoru
Kód – specifikace způsobu využití

TIp.k – koridor technické infrastruktury –
protipovodňová opatření

Účel využití koridoru

Protipovodňová opatření na Červeném
potoce

Šířka koridoru

10 m (lokální rozšíření na 18 m)

Délka osy koridoru

1.694 m

Celková plocha koridoru

20.659 m2

Dotčená katastrální území

Zdice

Předpokládaný zábor ZPF celým koridorem (čistě informativní charakter)
Plocha koridoru bez záboru ZPF

9.929 m2

Plocha koridoru se záborem ZPF

10.730 m2

z toho zábor I. třídy ochrany ZPF

10.730 m2 (100 %)

z toho zábor II. třídy ochrany ZPF

0 m2 (0 %)

z toho zábor III. třídy ochrany ZPF

0 m2 (0 %)

z toho zábor IV. třídy ochrany ZPF

0 m2 (0 %)

z toho zábor V. třídy ochrany ZPF

0 m2 (0 %)

Předpokládaný reálný zábor území dopravní stavbou
Předpokládaná šířka protipovodňových opatření

2m

Předpokládaná reálná šířka záboru vlastními protipovodňovými opatřeními a
souvisejícími stavbami a opatřeními

4m

(předpokládaná průměrná šířka liniové stavby včetně průměrné šířky náspů, vysvahování,
podpůrných konstrukcí apod., které budou součástí protipovodňových opatření) – odborný
odhad

Předpokládaný reálný zábor území částí koridoru využitelné pro danou stavbu
protipovodňových opatření
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Koridory bez záboru ZPF
Předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond není vyhodnocen pro koridor pro umístění vedení technické infrastruktury X1 pro
zajištění prostorové koordinace liniových vedení technického vybavení území města I. a II. kategorie do sdruženého koridoru mimo
zastavěné území a pro možné umístění vedení přeložek liniových vedení technické infrastruktury v rámci tohoto koordinovaného
sdruženého koridoru (např. zdvojení nadzemního vedení VVN, přeložky VN, vodovodní řad pro napojení Průmyslové zóny Západ).
Zábor ZPF bude v příslušném koridoru vyvolán výhradně záborem pro případné umístění základových patek sloupů vedení,
předpokládaný zábor ZPF je tak možné považovat za zanedbatelný a v měřítku územního plánu v podstatě nevyčíslitelný.

I.1.3. Odůvodnění záborů ZPF
Souhrnné odůvodnění záborů ZPF
Územní plán navrhuje přednostně intenzifikaci využití zastavěného území. Na území města Zdice se nenacházejí charakteristické
plochy brownfields, tedy plochy v zastavěném území zcela nevyužité nebo využité nedostatečně nebo zcela nevhodně, tedy plochy
opuštěných a nevyužívaných výrobních či zemědělských areálů, bývalých kasáren apod. V rámci zastavěného území města Zdice
se nachází jen několik proluk, tedy nezastavěných pozemků obklopených stabilizovanými zastavěnými plochami. Všechny
disponibilní proluky v zastavěném území města Zdice s potenciálem pro zastavění jsou v rámci ÚP Zdice vymezeny pro intenzifikaci
jejich využití tak, aby byly pro navrhovaný rozvoj území města využity přednostně všechny disponibilní rozvojové plochy
v zastavěném území. Jedná se zejména o plochy P12, P16, jejichž využití je podmíněno realizací navrhovaných protipovodňových
opatření na Červeném potoce v rámci navrhovaného koridoru X2, a dále o plochy P3, P7 a P11 pro doplnění uliční zástavby v ulici
Komenského, Našich mučedníků a Za Litavou, o plochu P2 pro rozšíření sportovního areálu u městského koupaliště a o plochu P19
pro rozvoj Průmyslové zóny Jih.
Stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a zejména stanovením podmínek prostorového uspořádání
území (stanovení maximální výšky zástavby a cílových struktur a charakterů zástavby v zastavěném území a v zastavitelných
plochách) vytváří ÚP podmínky pro intenzivní využití jader všech třech hlavních obytných sídel Zdice, Knížkovice a Černín. Kromě
vymezení ploch přestavby se tak urbanistická koncepce zaměřuje na vytvoření podmínek pro možné přiměřené zvýšení intenzity
využití zastavěného území.
Vzhledem k výše uvedenému deficitu disponibilních proluk a dalších vnitřních rozvojových rezerv v zastavěném území na území
města Zdice, vymezuje ÚP Zdice s cílem zajištění podmínek pro udržitelný rozvoj území, zejména pro zajištění podmínek pro
sociální soudržnost obce, pro stabilizaci počtu obyvatel a vytvoření podmínek pro jejich možný další růst, i rozvojové plochy,
zejména pro funkci bydlení a výroby a skladování, také mimo zastavěné území.
Plochy mimo zastavěné území vymezené územním plánem jako zastavitelné jsou navrženy jen v případě prokazatelné potřeby a
vždy ve vazbě na hranici zastavěného území, aby byla zajištěna ochrana volné krajiny a aby nedocházelo k narušování organizace
a celistvosti ploch ZPF a spojitosti sítě zemědělských účelových komunikací.
Územní plán vymezuje všechny rozvojové plochy určené k zastavění výhradně v přímé vazbě na zastavěné území a na
stabilizované plochy zástavby. Územní plán nenavrhuje žádná nová izolovaná a prostorově oddělená sídla ve volné krajině.
Významnými zábory ve volné krajině s cílem změny využití krajiny jsou plochy zalesnění doplňující stávající rozptýlené a izolované
plochy lesů pro účely dotvoření lesního pásu navazujících na masivy lesů CHKO Křivoklátsko.
Plochy změn vymezené v ÚP Zdice jsou lokalizovány přednostně na půdách nižší třídy ochrany. Na půdách I. a II. třídy ochrany ZPF
jsou pro rozvoj zástavby ve větším rozsahu vymezeny pouze plochy pro doplnění proluk v rámci stávající Průmyslové zóny Jih, která
je jako celek situovaná na I. třídách ochrany ZPF a dále plochy pro urbanistické dotvoření a dokončení obytného souboru ve vazbě
na území sousední obce Chodouň v údolní nivě Litavky.

Podrobné odůvodnění záborů ZPF
Odůvodnění záborů ZPF plochami změn se záborem ZPF a s vyhodnocením záborů ZPF
Pro odůvodnění záborů ZPF jsou uvedeny zejména oblasti veřejného zájmu dle platné legislativy, potřebnost rozvoje konkrétních
funkčních složek v území, důvody pro umístění v dané lokalitě (nízká bonita půd, logická návaznost na stabilizované plochy,
problematické zemědělské využití plochy apod.) a případně konkrétní zdroj vymezení (v současné době platný ÚP města Zdice
včetně všech jeho změn, vydaná správní rozhodnutí, zpracované územní a jiné studie apod.).
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číslo
lokality

ozn.
plochy

odůvodnění záborů ZPF

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČERNÍN U ZDIC
ZPF1

Z2a

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve vydané Změně č. 3 ÚP města Zdice
(plocha Z3-1).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místní komunity v Černíně.
Na území části města Černín se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Černíně navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby
nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou v Černíně
vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy ochrany. Rozvoj
bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z2a je vymezena na půdách V. třídy ochrany.
Vymezením plochy Z2a vytváří ÚP podmínky pro pokračování započatého rozvoje Černína dále na východ podél
silnice III/2362, který je s ohledem na polohu sídla v CHKO Křivoklátsko v celém Černíně nejméně konfliktní
s chráněnými přírodními a krajinnými hodnotami území.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území na východním okraji Černína stanoveno
pořadí změn v území. Plocha Z2a je s ohledem na její polohu v proluce na okraji zastavěného území zařazena do
1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před ostatními plochami vymezenými pro
rozvoj dále od zastavěného území v polohách zasahujících výrazněji do dosud volné nezastavěné krajiny.

ZPF2

Z2b

Plocha je v téměř shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve vydané Změně č. 3 ÚP města
Zdice (plocha Z3-1 a Z3-2).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Černín se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Černíně navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby
nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou v Černíně
vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy ochrany. Rozvoj
bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z2b je vymezena na půdách IV. a V. třídy ochrany.
Vymezením plochy Z2b vytváří ÚP podmínky pro pokračování započatého rozvoje Černína dále na východ podél
silnice III/2362, který je s ohledem na polohu sídla v CHKO Křivoklátsko v celém Černíně nejméně konfliktní
s chráněnými přírodními a krajinnými hodnotami území. Vymezením plochy vytváří ÚP dále podmínky pro
hospodárné využití silnice III/2362 pro dopravní obsluhu plochy a pro napojení plochy na sítě technického
vybavení.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území na východním okraji Černína stanoveno
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pořadí změn v území. Plocha Z2b je s ohledem na polohu v těsnějším kontaktu s volnou krajinou zařazena až do
2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále na východ do volné krajiny.
ZPF3

Z3a

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-10).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Černín se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Černíně navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby
nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou v Černíně
vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy ochrany. Rozvoj
bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z3a je vymezena na půdách III. a IV. třídy ochrany.
Vymezením plochy Z3a vytváří ÚP podmínky pro pokračování započatého rozvoje Černína dále na východ podél
silnice III/2362, který je s ohledem na polohu sídla v CHKO Křivoklátsko v celém Černíně nejméně konfliktní
s chráněnými přírodními a krajinnými hodnotami území. Vymezením plochy vytváří ÚP dále podmínky pro
hospodárné využití silnice III/2362 pro dopravní obsluhu plochy a pro napojení plochy na sítě technického
vybavení.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území na východním okraji Černína stanoveno
pořadí změn v území. Plocha Z3a je s ohledem na její polohu v proluce na okraji zastavěného území zařazena do
1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před ostatními plochami vymezenými pro
rozvoj dále od zastavěného území v polohách zasahujících výrazněji do dosud volné nezastavěné krajiny.

ZPF4

Z3b

Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Černín se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Černíně navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby
nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou v Černíně
vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy ochrany. Rozvoj
bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z3b je vymezena na půdách IV. třídy ochrany.
Vymezením plochy Z3b vytváří ÚP podmínky pro pokračování započatého rozvoje Černína dále na východ podél
silnice III/2362, který je s ohledem na polohu sídla v CHKO Křivoklátsko v celém Černíně nejméně konfliktní
s chráněnými přírodními a krajinnými hodnotami území. Vymezením plochy vytváří ÚP dále podmínky pro
hospodárné využití silnice III/2362 pro dopravní obsluhu plochy a pro napojení plochy na sítě technického
vybavení.
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S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území na východním okraji Černína stanoveno
pořadí změn v území. Plocha Z3b je s ohledem na polohu v těsnějším kontaktu s volnou krajinou zařazena až do
2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále na východ do volné krajiny.
ZPF5

Z5

Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Černín se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Černíně navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby
nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou v Černíně
vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy ochrany. Rozvoj
bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z5 je vymezena na půdách III. třídy ochrany.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území a vytváří podmínky pro dokončení rozvoje
západního okraje Černína podél stávající ulice, obestavěné v současné době pouze ze severní strany.
Vymezením plochy vytváří tedy ÚP podmínky pro možné efektivní oboustranné obestavění stávající ulice.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná na stávající komunikaci procházející severně od plochy a je výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení v rámci stávající ulice bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané
veřejné investice.

ZPF82

Z55

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
V ploše je Městským úřadem Zdice, odborem správním, vydán Souhlas se stavbou „novostavba rodinného domu
s garáží vč. Přípojek na inženýrské sítě (vodovodní přípojka, přípojka NN – 0,4 kV, kanalizační potrubí k ČOV) a
zpevněných komunikačních ploch a oplocení pozemku č.j. STAV/529/2015-3 ze dne 6.3.2015.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Černín se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Černíně navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby
nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou v Černíně
vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy ochrany. Rozvoj
bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z55 je vymezena na půdách V., tedy nejnižší, třídy ochrany.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území a vytváří podmínky pro dokončení rozvoje
západního okraje Černína severně stávající ulice.
Plocha je prostřednictvím plochy veřejného prostranství P4 dopravně napojitelná na stávající komunikaci
procházející jižně od plochy a je výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení v rámci stávající ulice
bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
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ZPF86

Z57

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-9).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Černín se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Černíně navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby
nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou v Černíně
vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy ochrany. Rozvoj
bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z57 je vymezena v celém rozsahu na půdách III. třídy ochrany.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území, v rozsahu stávající zahrady rodinného domu, a
vytváří podmínky pro dokončení rozvoje jižního okraje Černína.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná na stávající silnici II/236 procházející při západním okraji plochy a je
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné
investice.

ZPF6

Z1

Plocha je vymezena z důvodu zlepšení podmínek pěšího a cyklistického propojení části města Černín s krajinou a
zlepšení pěší a cyklistické prostupnosti krajiny v okolí Černína. Plocha je vymezena pro obnovu původní polní
cesty navazující na stávající polní cestu vedoucí od silnice III/2362 směrem na sever.
Plocha pro obnovení polní cesty je vymezena v celém rozsahu na půdách IV. a V. tříd ochrany ZPF, tedy na
nejméně kvalitních půdách na území města.

ZPF7

P22

Důvodem vymezení plochy je úprava tvarového řešení křižovatky peáže silnic II/605 a II/118 s místní obslužnou
komunikací propojující peáž silnic II/605 a II/118 se silnicí II/236 s cílem možného případného budoucího zvýšení
kapacity křižovatky v souvislosti s rozvojem Průmyslové zóny Východ a tedy zvýšenými nároky na odbočování
nákladní dopravy z peáže silnic II/605 a II/118 do průmyslové zóny resp. se zvýšenými nároky na levé odbočení
z průmyslové zóny na peáž silnic II/605 a II/118. Návrhová plocha dopravní infrastruktury silniční vymezená
v územním plánu umožňuje úpravu tvarového řešení křižovatky formou okružní křižovatky, vytváří však prostorové
podmínky například pro doplnění či rozšíření odbočovacích pruhů v případě ponechání stykové křižovatky.
Plocha je vymezena v souladu s Dokumentací pro územní rozhodnutí Okružní křižovatka u firmy Kostal (Lucida
s.r.o., 08/2011), která prověřila možnost úpravy stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní.
Plocha pro úpravu křižovatky je vymezena v celém rozsahu na půdách IV. třídy ochrany ZPF, tedy na nejméně
kvalitních půdách na území města.

ZPF8

Z7

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-13).
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města
Zdice vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň –
hranice ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a
tranzitním železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy
v módu automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků
vstupů i výstupů produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro
umisťování podnikatelských aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální
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zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území s cílem urbanistického dokončení a prostorového
scelení struktury zástavby v současné době nehodně fragmentovaně rozestavěné Průmyslové zóny Východ.
Cílem je rozvoj Průmyslové zóny Východ směřovat výhradně do proluk na okraji zastavěného území
stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do volné krajiny.
Plocha je vymezen na půdách III. třídy ochrany ZPF v bezprostřední vazbě na areál bývalého zemědělského
družstva.
Při využití plochy může být výhodně využita stávající dopravní i technická infrastruktura průmyslové zóny bez
zásadních nároků na další vyvolané investice do základní obsluhy dané plochy.
ZPF9

Z8

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města
Zdice vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň –
hranice ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a
tranzitním železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy
v módu automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků
vstupů i výstupů produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro
umisťování podnikatelských aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální
zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území s cílem urbanistického dokončení a prostorového
scelení struktury zástavby v současné době nehodně fragmentovaně rozestavěné Průmyslové zóny Východ.
Cílem je rozvoj Průmyslové zóny Východ směřovat výhradně do proluk na okraji zastavěného území
stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do volné krajiny.
Plocha je vymezen na půdách IV. třídy ochrany ZPF v bezprostřední vazbě na stabilizované plochy výroby a
skladování v rámci Průmyslové zóny Východ.
Při využití plochy může být výhodně využita stávající dopravní i technická infrastruktura průmyslové zóny bez
zásadních nároků na další vyvolané investice do základní obsluhy dané plochy.

ZPF85

Z58

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města
Zdice vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň –
hranice ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a
tranzitním železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy
v módu automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků
vstupů i výstupů produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro
umisťování podnikatelských aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální
zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území s cílem urbanistického dokončení a prostorového
scelení struktury zástavby v současné době nehodně fragmentovaně rozestavěné Průmyslové zóny Východ.
Cílem je rozvoj Průmyslové zóny Východ směřovat výhradně do proluk na okraji zastavěného území
stabilizovaných částí průmyslové zóny a neumožnit další expanzi výrobních ploch do volné krajiny.
Plocha je vymezen na půdách IV. třídy ochrany ZPF v bezprostřední vazbě na stabilizované plochy výroby a
skladování v rámci Průmyslové zóny Východ, konkrétně ve vazbě na existující fungující výrobní areál VPS
Logistics, s.r.o.
Při využití plochy může být výhodně využita stávající dopravní i technická infrastruktura průmyslové zóny bez
zásadních nároků na další vyvolané investice do základní obsluhy dané plochy.

ZPF10

K1

Návrh zalesnění reflektuje skutečný stav pozemku. Jde o poměrně svažitý, ladem ležící pozemek, s částečně
rozvinutou přirozenou sukcesí, který je vhodnější z důvodu ochrany půdy a ochrany krajiny přiřadit k sousedním
lesním pozemkům. Zvětšení plochy zalesnění má navíc příznivý vliv na retenční schopnost území města.
Plocha zalesnění je vymezena v celém rozsahu na půdách V. třídy ochrany ZPF, tedy na nejméně kvalitních
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zemědělských půdách na území města.
ZPF11

K19

Plocha nevyužitého, ladem ležícího pozemku, je v souladu s Dokumentací pro stavební povolení Revitalizace
vrchu Knihov navržena k rozšíření veřejného lesoparku Knihov sloužícího pro každodenní rekreaci obyvatel města
Zdice.
Plocha zalesnění pro rozšíření lesoparku je vymezena v celém rozsahu na půdách IV. třídy ochrany ZPF, tedy na
méně kvalitních zemědělských půdách na území města.

ZPF12

K20

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Plocha je vymezena na základě již vydaného územního rozhodnutí Revitalizace vrchu Knihov (č.j.
STAV/1865/2012/F, 5.9.2012).
Plocha mýtiny ve vrcholové partii vrchu Knihov je v souladu s Dokumentací pro stavební povolení Revitalizace
vrchu Knihov navržena k zalesnění pro účely rozšíření veřejného lesoparku Knihov sloužícího pro každodenní
rekreaci obyvatel města Zdice.
Plocha zalesnění pro rozšíření lesoparku je vymezena v celém rozsahu na půdách IV. třídy ochrany ZPF, tedy na
méně kvalitních zemědělských půdách na území města.

ZPF13

K15

Plocha je vymezena v souladu se skutečným stavem pozemku, který leží ladem, a na kterém je proto již rozvinuta
přirozená sukcese s rozvinutou náletovou přírodní zelení. Plocha je součástí stávajícího remízu v zemědělsky
obhospodařované ploše.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro zvýšení ekologické stability krajiny, pro zvýšení její retenční
schopnosti a prostorovým členěním zemědělské půdy přispívá zvýšení pozitivních charakteristik krajinného rázu.
Plocha pro rozvoj přírodní zeleně je vymezen na půdách V. třídy ochrany ZPF, tedy na nejméně kvalitních půdách
na území města.

ZPF14

K18

Plocha je vymezena k doplnění stávajícího zeleného pásu, který izoluje pohledově a hygienicky výrobní areál.
Zelený pás eliminuje narušení krajinného rázu výrobním areálem zejména při pohledech od Černína.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro zvýšení ekologické stability krajiny, pro zvýšení její retenční
schopnosti.
Plocha pro rozvoj přírodní zeleně je vymezen na půdách III. třídy ochrany ZPF, tedy na méně kvalitních půdách na
území města.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KNÍŽKOVICE
ZPF15

Z9

Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Knížkovice se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Knížkovicích navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak,
aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou
v Knížkovicích vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy
ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z9 je celá vymezena na půdách V. třídy ochrany.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Plocha doplňuje nezastavěný kout ve
stabilizované smíšené obytné zástavbě historického jádra, čímž jádro Knížkovic vhodně koncentricky rozvíjí.

ZPF16

Z10a

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
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zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Knížkovice se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Knížkovicích navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak,
aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou
v Knížkovicích vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy
ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z10a je celá vymezena na půdách IV. třídy ochrany.
Vymezením plochy Z10a vytváří ÚP podmínky pro pokračování započatého rozvoje Knížkovic podél ulice Polní
dále na východ. Vymezením plochy vytváří ÚP dále podmínky pro možné hospodárné oboustranné obestavění
stávající ulice Polní.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území podél ulice Polní na jihu Knížkovic
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z10a je s ohledem na její polohu v bezprostřední vazbě na zastavěné
území zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před ostatními
plochami vymezenými pro rozvoj dále od zastavěného území v polohách zasahujících výrazněji do dosud volné
nezastavěné krajiny.
ZPF17

Z10b

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Knížkovice se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Knížkovicích navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak,
aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou
v Knížkovicích vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy
ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z10b je celá vymezena na půdách IV. třídy ochrany.
Vymezením plochy Z10b vytváří ÚP podmínky pro pokračování započatého rozvoje Knížkovic podél ulice Polní
dále na východ. Vymezením plochy vytváří ÚP dále podmínky pro možné hospodárné oboustranné obestavění
stávající ulice Polní.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území podél ulice Polní na jihu Knížkovic
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z10b je s ohledem na polohu v těsnějším kontaktu s volnou krajinou
zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále na východ
do volné krajiny.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití stávající ulice Polní pro dopravní obsluhu plochy
a pro efektivní napojení plochy na sítě technického vybavení.

ZPF18

Z53

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
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v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Knížkovice se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Knížkovicích navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak,
aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou
v Knížkovicích vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy
ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z53 je celá vymezena na půdách IV. třídy ochrany.
Vymezením plochy Z53 vytváří ÚP podmínky pro pokračování započatého rozvoje Knížkovic podél ulice Polní
dále na východ. Vymezením plochy vytváří ÚP dále podmínky pro možné hospodárné oboustranné obestavění
stávající ulice Polní.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území podél ulice Polní na jihu Knížkovic
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z53 je s ohledem na polohu v těsnějším kontaktu s volnou krajinou
zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále na východ
do volné krajiny.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití stávající ulice Polní pro dopravní obsluhu plochy
a pro efektivní napojení plochy na sítě technického vybavení.
ZPF19

K25

Plocha je vymezena dle skutečného stavu pozemku, plocha je zarostlá stromy a keři v pokročilém stádiu přirozené
sukcese. Jedná se o svah rokle, který by neměl být zemědělsky využíván. ÚP navrhuje přičlenění plochy
k sousedícím stávajícím plochám lesa. Zvětšení plochy zalesnění má navíc příznivý vliv na retenční schopnost
území města.
Plocha zalesnění je vymezena v celém rozsahu na půdách V. třídy ochrany ZPF, tedy na nejméně kvalitních
zemědělských půdách na území města.

ZPF20

K27b

Plochy K27a, K27b a K27c navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na
prudkém svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění
protierozní ochrany je důvodem k návrhu zalesnění ucelení a doplnění stávajícího zeleného pásu mezi
Knížkovicemi a Černínem.
Zalesnění je navrženo převážně na půdách V. třídy ochrany ZPF, jen okrajově na půdách IV. třídy ochrany.

ZPF21

K30

Drobné plochy přírodní K30 a K31 jsou navrženy z důvodu ucelení existujícího pruhu zeleně pod svahem u
Knížkovic, který tvoří významnou krajinnou strukturu a dotvářející krajinný ráz území ve vztahu k CHKO
Křivoklátsko.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro zvýšení ekologické stability krajiny, pro zvýšení její retenční
schopnosti a prostorovým členěním zemědělské půdy přispívá zvýšení pozitivních charakteristik krajinného rázu.
Plocha pro rozvoj přírodní zeleně je vymezen na půdách IV. třídy ochrany ZPF, tedy na méně kvalitních půdách
na území města.

ZPF22

K31

Drobné plochy přírodní K30 a K31 jsou navrženy z důvodu ucelení existujícího pruhu zeleně pod svahem u
Knížkovic, který tvoří významnou krajinnou strukturu a dotvářející krajinný ráz území ve vztahu k CHKO
Křivoklátsko.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro zvýšení ekologické stability krajiny, pro zvýšení její retenční
schopnosti a prostorovým členěním zemědělské půdy přispívá zvýšení pozitivních charakteristik krajinného rázu.
Plocha pro rozvoj přírodní zeleně je vymezen na půdách IV. třídy ochrany ZPF, tedy na méně kvalitních půdách
na území města.
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KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ZDICE
ZPF23

Z26b

Plocha je vymezena se shodným způsobem využití částečně v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-1).
Plocha je součástí rozvojové lokality pro bydlení Zdice – Sever tvořené rozvojovými plochami pro bydlení Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39. Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever je
zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení plochy Z26b v ÚP plně odpovídá podrobnému
řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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 zastavitelné plochy Z26b je vytvořit podmínky pro možné zvýšení podílu bytových
jednotek v bytových domech, kterých je na území města Zdice nedostatek, umožněním realizace bytových domů.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a
toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území Zdice – Sever dochází
k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici
růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního
řadu. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje severního okraje sídla Zdice.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z26b je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro
bydlení v severní části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality podmíněné postupem výstavby směrem
od zastavěného území dále na sever do volné krajiny.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.

ZPF24

Z26a

Plocha je vymezena se shodným způsobem využití částečně v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-1).
Plocha je součástí rozvojové lokality pro bydlení Zdice – Sever tvořené rozvojovými plochami pro bydlení Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39. Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever je
zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení plochy Z26a v ÚP plně odpovídá podrobnému
řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
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všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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 zastavitelné plochy Z26a je vytvořit podmínky pro možné zvýšení podílu bytových
jednotek v bytových domech, kterých je na území města Zdice nedostatek, umožněním realizace bytových domů.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a
toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území Zdice – Sever dochází
k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici
růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního
řadu. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje severního okraje sídla Zdice.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z26a je s ohledem na její bezprostřední návaznost na
stabilizované plochy pro bydlení v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se
tak její přednostní využití před ostatními plochami vymezenými pro rozvoj dále od zastavěného území v polohách
zasahujících výrazněji do dosud volné nezastavěné krajiny.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
ZPF25

364

Z28

Plocha je vymezena se shodným způsobem využití částečně v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-1).
Plocha je součástí rozvojové lokality pro bydlení Zdice – Sever tvořené rozvojovými plochami pro bydlení Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39. Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever je
zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení plochy Z28 v ÚP plně odpovídá podrobnému
řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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 zastavitelné plochy Z28 je vytvořit podmínky pro možné zvýšení podílu bytových
jednotek v bytových domech, kterých je na území města Zdice nedostatek, umožněním realizace bytových domů.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a
toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území Zdice – Sever dochází
k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici
růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního
řadu. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje severního okraje sídla Zdice.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
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Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z28 je s ohledem na její bezprostřední návaznost na stabilizované
plochy pro bydlení v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její
přednostní využití před ostatními plochami vymezenými pro rozvoj dále od zastavěného území v polohách
zasahujících výrazněji do dosud volné nezastavěné krajiny.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
ZPF26

Z22a

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP
města Zdice (plocha Z1-3).
Plocha je součástí rozvojové lokality pro bydlení Zdice – Sever tvořené rozvojovými plochami pro bydlení Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39. Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever je
zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení plochy Z22a v ÚP plně odpovídá podrobnému
řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a
toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území Zdice – Sever dochází
k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici
růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního
řadu. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje severního okraje sídla Zdice.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z22a je s ohledem na její blízkou návaznost na stabilizované
plochy pro bydlení v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její
přednostní využití před ostatními plochami vymezenými pro rozvoj dále od zastavěného území v polohách
zasahujících výrazněji do dosud volné nezastavěné krajiny.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.

ZPF27

Z22b

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP
města Zdice (plocha Z1-3).
Plocha je součástí rozvojové lokality pro bydlení Zdice – Sever tvořené rozvojovými plochami pro bydlení Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39. Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever je
zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení plochy Z22b v ÚP plně odpovídá podrobnému
řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
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v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a
toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území Zdice – Sever dochází
k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici
růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního
řadu. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje severního okraje sídla Zdice.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z22b je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro
bydlení v severní části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality podmíněné postupem výstavby směrem
od zastavěného území dále na sever do volné krajiny.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
ZPF28

366

Z23a

Plocha je vymezena na základě již vydaného územního rozhodnutí o dělení pozemků z důvodu přípravy lokality
pro bydlení – komunikace včetně odstavné plochy a inženýrských sítí a 10 rodinných domů (č.j. STAV/881/201112, 7.9.2011).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a stabilizované obytné území severní části
jádrového obytného území Zdic, v proluce obklopené zastavěným územím ze třech stran.
Vymezením plochy dochází k vyplnění proluky na okraji zastavěného území a k logickému dotvoření urbanistické
struktury obytného souboru severovýchodně od ulice Žižkova. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje
severního okraje sídla Zdice.
Plocha je celá vymezena na půdách IV. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na méně kvalitních
zemědělských půdách na území města. Plocha je navržena v koncentrované formě tak, aby nebyla narušena
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organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro plochu Z23 stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z23a je
s ohledem na její bezprostřední návaznost na stabilizované plochy pro bydlení zařazena do 1. etapy rozvoje
plochy a předpokládá se tak její přednostní využití před ostatními plochami vymezenými pro rozvoj dále od
zastavěného území v polohách zasahujících výrazněji do dosud volné nezastavěné krajiny.
Rozvojová plocha je prostřednictvím plochy veřejného prostranství Z24 výhodně dopravně napojitelná na silnici
II/236. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní
vyvolané veřejné investice.
ZPF29

Z23b

Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a stabilizované obytné území severní části
jádrového obytného území Zdic, v pásu podél ulice Žižkova (silnice II/236). Vymezením plochy dochází ve
spojitosti s navrhovaným obytným souborem Zdice – Sever (konkrétně plochami Z22a a Z22b) k návrhu
oboustranného obestavění komunikace a tedy k jejímu efektivnímu využití pro dopravní obslužnost území a
napojení území na sítě technického vybavení.
Plocha je celá vymezena na půdách IV. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na méně kvalitních
zemědělských půdách na území města. Plocha je navržena v koncentrované formě pásu podél stávající ulice tak,
aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro plochu Z23 stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z23b je
s ohledem na její větší vzdálenost od stabilizovaných ploch pro bydlení v severní části Zdic zařazena až do 2.
etapy rozvoje celé lokality podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále na sever.
Plocha je výhodně bezprostředně dopravně napojitelná na silnici II/236. Plocha je dále výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.

ZPF30

Z31

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města
Zdice (plocha Z3-10).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severozápadní části Zdic a toto stabilizované
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obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením plochy dochází k logickému dotvoření urbanistické struktury
severozápadní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových vedení
technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu. Vymezením plochy navíc
dochází k hospodárnému oboustrannému obestavení ulice Vorlova.
Plocha je celá vymezena na půdách III. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na méně kvalitních
zemědělských půdách na území města. Plocha je navržena v zálivu zastavěného území, který vyplňuje tak, aby
nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/00524 a na systém stávajících místních komunikací obytného
území na severozápadě jádrového území Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického
vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
ZPF31a Z32a

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití částečně v rámci schváleného ÚP
města. Úpravu uspořádání jižní části plochy řeší vydaná Změna č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-13). Pro celou
plochu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a rozhodnutí o umístění staveb
komunikací a inženýrských sítí pro budoucí výstavbu rodinných domů (č.j. STAV/3239/2012-17 ze dne 9.4.2013).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Plocha Z32a je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32a, Z32b, Z33 a Z45). Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je vymezena s cílem
stabilizace počtu a 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.
Důvodem pro vymezení rozvojové lokality Na Samohelce je vytvořit podmínky pro urbanistické dokončení a
dotvoření urbanistické struktury obytného souboru na severozápadním okraji jádrového území města Zdice.
Navrhovaný obytný soubor Na Samohelce bezprostředně navazuje na stabilizované obytné území a vyplňuje
dosud nezastavěné území mezi ulicí Nad Úvozem na východě a plochami lesů navazujícími na lesopark nad ulicí
Komenského na západě a jihu. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření urbanistické
struktury severozápadní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu a lesní porosty nad ulicí
Komenského.
Plocha je celá vymezena na půdách IV. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na méně kvalitních
zemědělských půdách na území města. Plocha je navržena v zálivu mezi zastavěným územím a plochami lesů,
který vyplňuje tak, aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je výhodně dopravně napojitelná na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severozápadě Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.

ZPF31b Z32b

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití částečně v rámci schváleného ÚP
města. Úpravu uspořádání jižní části plochy řeší vydaná Změna č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-13).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
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srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Plocha Z32b je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32a, 32b, Z33 a Z45). Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je vymezena s cílem
stabilizace počtu a 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.
Důvodem pro vymezení rozvojové lokality Na Samohelce je vytvořit podmínky pro urbanistické dokončení a
dotvoření urbanistické struktury obytného souboru na severozápadním okraji jádrového území města Zdice.
Navrhovaný obytný soubor Na Samohelce bezprostředně navazuje na stabilizované obytné území a vyplňuje
dosud nezastavěné území mezi ulicí Nad Úvozem na východě a plochami lesů navazujícími na lesopark nad ulicí
Komenského na západě a jihu. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření urbanistické
struktury severozápadní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu a lesní porosty nad ulicí
Komenského.
Plocha je celá vymezena na půdách IV. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na méně kvalitních
zemědělských půdách na území města. Plocha je navržena v zálivu mezi zastavěným územím a plochami lesů,
který vyplňuje tak, aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je výhodně dopravně napojitelná na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severozápadě Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
ZPF32

Z36

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP
města Zdice (plocha Z1-3).
Plocha je součástí rozvojové lokality pro bydlení Zdice – Sever tvořené rozvojovými plochami pro bydlení Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39. Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever je
zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení plochy Z36 v ÚP plně odpovídá podrobnému
řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a
toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území Zdice – Sever dochází
k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici
růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního
řadu. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje severního okraje sídla Zdice.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z36 je s ohledem na její bezprostřední návaznost na stabilizované
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plochy pro bydlení v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její
přednostní využití před ostatními plochami vymezenými pro rozvoj dále od zastavěného území v polohách
zasahujících výrazněji do dosud volné nezastavěné krajiny.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
ZPF33

Z37a

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP
města Zdice (plocha Z1-3).
Plocha je součástí rozvojové lokality pro bydlení Zdice – Sever tvořené rozvojovými plochami pro bydlení Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39. Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever je
zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení plochy Z37a v ÚP plně odpovídá podrobnému
řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a
toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území Zdice – Sever dochází
k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici
růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního
řadu. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje severního okraje sídla Zdice.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z37a je s ohledem na její blízkou návaznost na stabilizované
plochy pro bydlení v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její
přednostní využití před ostatními plochami vymezenými pro rozvoj dále od zastavěného území v polohách
zasahujících výrazněji do dosud volné nezastavěné krajiny.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.

ZPF34

Z37b

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP
města Zdice (plocha Z1-3).
Plocha je součástí rozvojové lokality pro bydlení Zdice – Sever tvořené rozvojovými plochami pro bydlení Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39. Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever je
zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení plochy Z37b v ÚP plně odpovídá podrobnému
řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
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S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a
toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území Zdice – Sever dochází
k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici
růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního
řadu. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje severního okraje sídla Zdice.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z37b je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro
bydlení v severní části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality podmíněné postupem výstavby směrem
od zastavěného území dále na sever do volné krajiny.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
ZPF35

Z38

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP
města Zdice (plocha Z1-3).
Plocha je součástí rozvojové lokality pro bydlení Zdice – Sever tvořené rozvojovými plochami pro bydlení Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39. Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever je
zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení plochy Z38 v ÚP plně odpovídá podrobnému
řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a
toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území Zdice – Sever dochází
k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici
růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního
řadu. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje severního okraje sídla Zdice.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
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narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z38 je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro
bydlení v severní části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality podmíněné postupem výstavby směrem
od zastavěného území dále na sever do volné krajiny.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
ZPF36

Z39

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP
města Zdice (plocha Z1-3).
Plocha je součástí rozvojové lokality pro bydlení Zdice – Sever tvořené rozvojovými plochami pro bydlení Z22a,
Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39. Pro celou rozvojovou lokalitu pro bydlení Zdice – Sever je
zpracována podrobná Urbanistická studie Zdice – Sever. Vymezení plochy Z39 v ÚP plně odpovídá podrobnému
řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic a
toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území Zdice – Sever dochází
k logickému dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici
růstu tvoří koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního
řadu. Územní plán tak navrhuje logické ukončení rozvoje severního okraje sídla Zdice.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z39 je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro
bydlení v severní části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality podmíněné postupem výstavby směrem
od zastavěného území dále na sever do volné krajiny.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.

ZPF37

Z44b

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č.1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-18) a v rámci Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-15).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Celá rozvojová lokalita pro bydlení v návaznosti na obytné území sousední obce Chodouň (plochy Z44a, Z44b,
Z46, Z47, Z48, Z49) je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva města Zdice, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území města vymezením dostatečného a
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odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Cílem vymezení plochy je dokončení urbanistické struktury rozestavěného obytného souboru a určení
jednoznačných hranic jeho růstu ve vztahu k navazující volné krajině, zejména pak k údolní nivě Litavky.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří územní plán
podmínky pro scelení a dotvoření prostorově koncentrovaného sídla.
Jedná se o jednu z pouze tří plošně nevelkých ploch pro rozvoj bydlení, která je vymezena na půdách I. třídy
ochrany. Nad ochranu ZPF je však v tomto konkrétním případě, zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu a
s ohledem na efektivitu využití již realizované veřejné infrastruktury (komunikací, sítí technického vybavení)
povýšen veřejný zájem na urbanistickém dokončení v současné době nevhodně rozestavěného a
nestabilizovaného obytného souboru. Plocha vytváří podmínky pro plynulý rozvoj pásu obytného území mezi polní
cestou a záplavovým územím Litavky dále na sever tak, aby nedošlo k narušení organizace zemědělského
půdního fondu ani hydrologických a odtokových poměrů.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové obytné území ve vazně na sousední obec
Chodouň stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z44b je s ohledem na její polohu za okrajem zastavěného
území zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality a její využití je tak podmíněno přednostním využitím ploch
v zastavěném území resp. v polohách v zálivech v zastavěném území.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací obytného území. Plocha je dále
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné
investice.
ZPF38

Z44a

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č.1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-18).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Celá rozvojová lokalita pro bydlení v návaznosti na obytné území sousední obce Chodouň (plochy Z44a, Z44b,
Z46, Z47, Z48, Z49) je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Cílem vymezení plochy je dokončení urbanistické struktury rozestavěného obytného souboru a určení
jednoznačných hranic jeho růstu ve vztahu k navazující volné krajině, zejména pak k údolní nivě Litavky.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území mezi stabilizovanou plochou bydlení a polní
cestou. Vymezením plochy vytváří územní plán podmínky pro scelení a dotvoření prostorově koncentrovaného
sídla.
Plocha je vymezena na půdách IV. třídy ochrany. S ohledem na vymezení plochy mezi zastavěným územím a
polní cestou nedochází k narušení organizace zemědělského půdního fondu ani hydrologických a odtokových
poměrů
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové obytné území ve vazně na sousední obec
Chodouň stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z44a je s ohledem na její polohu v proluce na okraji
zastavěného území zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před
ostatními plochami vymezenými pro rozvoj déle od zastavěného území v polohách zasahujících do dosud volné
nezastavěné krajiny.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací obytného území. Plocha je dále
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné
investice.

ZPF39

Z47

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu se shodným způsobem využití v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Celá rozvojová lokalita pro bydlení v návaznosti na obytné území sousední obce Chodouň (plochy Z44a, Z44b,
Z46, Z47, Z48, Z49) je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
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Cílem vymezení plochy je dokončení urbanistické struktury rozestavěného obytného souboru a určení
jednoznačných hranic jeho růstu ve vztahu k navazující volné krajině, zejména pak k údolní nivě Litavky.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území, plocha je ze třech stran obklopena zastavěným
územím a stabilizovanými plochami pro bydlení a vytváří tak nezastavěný záliv v jinak zastavěném území, který
vyplňuje. Vymezením plochy vytváří územní plán podmínky pro scelení zastavěného území a pro možné dotvoření
prostorově koncentrovaného sídla.
Jedná se o jednu z pouze tří plošně nevelkých ploch pro rozvoj bydlení, která je vymezen na půdách I. třídy
ochrany. Nad ochranu ZPF je však v tomto konkrétním případě, zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu a
s ohledem na efektivitu využití již realizované veřejné infrastruktury (komunikací, sítí technického vybavení)
povýšen veřejný zájem na urbanistickém dokončení v současné době nevhodně rozestavěného a
nestabilizovaného obytného souboru. Plocha vyplňuje v podstatě proluku v zastavěném území, takže nedochází
k narušení organizace zemědělského půdního fondu ani hydrologických a odtokových poměrů
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové obytné území ve vazně na sousední obec
Chodouň stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z47 je s ohledem na její polohu v proluce na okraji
zastavěného území zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před
ostatními plochami vymezenými pro rozvoj déle od zastavěného území v polohách zasahujících do dosud volné
nezastavěné krajiny.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací obytného území. Plocha je dále
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné
investice.
ZPF40

Z48

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu se shodným způsobem využití v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Celá rozvojová lokalita pro bydlení v návaznosti na obytné území sousední obce Chodouň (plochy Z44a, Z44b,
Z46, Z47, Z48, Z49) je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Cílem vymezení plochy je dokončení urbanistické struktury rozestavěného obytného souboru a určení
jednoznačných hranic jeho růstu ve vztahu k navazující volné krajině, zejména pak k údolní nivě Litavky.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území, plocha je ze třech stran obklopena zastavěným
územím a stabilizovanými plochami pro bydlení a vytváří tak nezastavěný záliv v jinak zastavěném území, který
vyplňuje. Vymezením plochy vytváří územní plán podmínky pro scelení zastavěného území a pro možné dotvoření
prostorově koncentrovaného sídla.
Plocha je vymezena na půdách IV. třídy ochrany. Plocha vyplňuje v podstatě proluku v zastavěném území, takže
nedochází k narušení organizace zemědělského půdního fondu ani hydrologických a odtokových poměrů
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové obytné území ve vazně na sousední obec
Chodouň stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z48 je s ohledem na její polohu v proluce na okraji
zastavěného území zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před
ostatními plochami vymezenými pro rozvoj déle od zastavěného území v polohách zasahujících do dosud volné
nezastavěné krajiny.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací obytného území. Plocha je dále
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné
investice.

ZPF41

Z49

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu se shodným způsobem využití v rámci Změny č. 3 ÚP města Zdice
(plocha Z3-16).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Celá rozvojová lokalita pro bydlení v návaznosti na obytné území sousední obce Chodouň (plochy Z44a, Z44b,
Z46, Z47, Z48, Z49) je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva města Zdice, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území města vymezením dostatečného a
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odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Cílem vymezení plochy je dokončení urbanistické struktury rozestavěného obytného souboru a určení
jednoznačných hranic jeho růstu ve vztahu k navazující volné krajině, zejména pak k údolní nivě Litavky.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří územní plán
podmínky pro scelení a dotvoření prostorově koncentrovaného sídla.
Jedná se o jednu z pouze tří plošně nevelkých ploch pro rozvoj bydlení, která je vymezena na půdách I. třídy
ochrany. Nad ochranu ZPF je však v tomto konkrétním případě, zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu a
s ohledem na efektivitu využití již realizované veřejné infrastruktury (komunikací, sítí technického vybavení)
povýšen veřejný zájem na urbanistickém dokončení v současné době nevhodně rozestavěného a
nestabilizovaného obytného souboru. Plocha vytváří podmínky pro plynulý rozvoj pásu obytného území mezi
stávající ulicí Za Litavou a záplavovým územím Litavky dále na jih tak, aby nedošlo k narušení organizace
zemědělského půdního fondu ani hydrologických a odtokových poměrů.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové obytné území ve vazně na sousední obec
Chodouň stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z49 je s ohledem na její polohu za okrajem zastavěného území
zařazena až do 2. etapy rozvoje celé lokality a její využití je tak podmíněno přednostním využitím ploch
v zastavěném území resp. v polohách v zálivech v zastavěném území.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací obytného území. Plocha je dále
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné
investice.
ZPF42

Z27

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města
Zdice (plocha Z3-13). Plocha je vymezena v souladu se zpracovanou Územní studií Lokalita č. Z3/13 ÚP města
Zdice.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení (zejména plochy P12 a P16 podmíněné však realizací
protipovodňových opatření na Červeném potoce). I přes využití všech disponibilních ploch proluk v zastavěném
území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období
územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec zastavěného území.
S ohledem na omezené rozvojové možnosti dalších obytných sídel Černín a Knížkovice (poloha v rámci CHKO
Křivoklátsko a z ní vyplývající omezení plošného rozvoje sídel) a obytného sídla ve vazbě na území sousední
obce Chodouň na jihu města Zdice (poloha v blízkosti záplavového území Litavky, zamezení prostorového
srůstání sousedních obcí) a s ohledem na účelnost rozvíjet přednostně jádrové území města Zdice s koncentrací
všech nezbytných veřejných infrastruktur (občanské vybavení celoměstského i lokálního významu, vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitními veřejnými prostranstvími) a s optimální dostupností zejména
občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech obytných území, koncentruje územní plán rozvoj funkce
bydlení přednostně do jádrového území města Zdice, tedy do samotného sídla Zdice.
Plocha Z32 je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32, Z33 a Z45). Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je vymezena s cílem stabilizace
počtu a 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.
Důvodem pro vymezení rozvojové lokality Na Samohelce je vytvořit podmínky pro urbanistické dokončení a
dotvoření urbanistické struktury obytného souboru na severozápadním okraji jádrového území města Zdice.
Navrhovaný obytný soubor Na Samohelce bezprostředně navazuje na stabilizované obytné území a vyplňuje
dosud nezastavěné území mezi ulicí Nad Úvozem na východě a plochami lesů navazujícími na lesopark nad ulicí
Komenského na západě a jihu. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření urbanistické
struktury severozápadní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu a lesní porosty nad ulicí
Komenského.
Plocha je celá vymezena na půdách IV. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na méně kvalitních
zemědělských půdách na území města. Plocha je navržena v zálivu mezi zastavěným územím a plochami lesů,
který vyplňuje tak, aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je výhodně dopravně napojitelná na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severozápadě Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.

ZPF43

Z20

Plocha je vymezena v rozsahu pozemků, které jsou sice mimo zastavěné území, ale jsou ve skutečnosti užívány
pro individuální rekreaci v zahrádkové osadě. Na předmětných pozemcích jsou vystavěny objekty zahradních
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domků a drobných hospodářských stavení, které však nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Důvodem
k vymezení plochy je potvrzení a stabilizace současného skutečného využití území.
Plocha pro stabilizaci stávajících zahrádek je vymezena v celém rozsahu na půdách V. třídy ochrany, tedy na
nejméně kvalitních půdách na území města.
V ploše se nepředpokládá umisťování dalších nadzemních staveb rekreačních objektů nad rámec stávajících.
Plocha je vymezen jako zastavitelná pouze z důvodu metodického, vzhledem k tomu, že stávající objekty chat
v ploše nejsou zapsané v katastru nemovitostí, není plocha součástí zastavěného území a nemůže tak být
vymezena jako stabilizovaná plocha individuální rekreace.
ZPF44

P15

Plocha je vymezena pro plošné rozšíření zahrádkové osady při levém břehu Červeného potoka pro potřebu
kompenzace navrhovaného rušení zahrádek v lokalitě V Hroudě.
Plocha je vymezena v rámci zastavěného území v bezprostřední návaznosti na stabilizovanou zahrádkovou
osadu.
Rozvoj zahrádkových osad na území obce přispívá ke zlepšení podmínek každodenní a víkendové rekreace na
území obce a s ohledem na vysoký podíl vegetace v plochách zahrádek ke zlepšení životního prostředí, zejména
kvality ovzduší a mikroklimatu.
Plocha pro rozvoj zahrádkové osady je sice vymezena na půdách I. třídy ochrany, ale v rozsahu pozemků již
v dnešní době využívaných jako soukromý sad. Využití území bude tedy v podstatě zachováno, pouze s odlišným
režimem užívání.

ZPF45

P2

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena v rámci schváleného ÚP města Zdice resp.
v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-D).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území pro rozšíření sportovního areálu u městského
koupaliště na levém břehu Červeného potoka. Cílem je prostorové a provozní scelení sportovního areálu
koupaliště a tenisových kurtů a doplnění nových sportovních zařízení. Cílem je zlepšení podmínek obyvatel města
pro každodenní rekreaci a zvýšení kapacity sportovních zařízení na území města zejména s ohledem na
předpokládaný nárůst počtu obyvatel města.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR SČK i
schváleného Zadání ÚP Zdice pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně
využívané plochy v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné
území a zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Plocha pro rozvoj sportu je sice vymezena na půdách I. třídy ochrany, ale v rozsahu pozemků, které dlouhodobě
nejsou zemědělsky využívané a slouží jako soukromá zahrada rodinného domu.

ZPF46

Z25

Plocha je vymezena z podnětu města Zdice pro možnost realizaci prodloužení kompozičního a rekreačního pásu
veřejné zeleně probíhajícího v současné době mezi zástavbou ulic Erbenova a Poncarova dále na východ,
severně zástavby ulice Družstevní. Důvodem vymezení pásu veřejné zeleně je vytvořit optimální podmínky pro
každodenní rekreaci obyvatel rozvíjejícího se obytného souboru v severní části Zdic. ÚP vytváří podmínky pro
možné umístění dětského hřiště, otevřených sportovních hřišť a dalšího mobiliáře a zařízení pro rekreaci a sport
v pásu veřejné zeleně. V současné plochy pro možné rekreační vyžití a rekreační sport pro obyvatele severní části
Zdic chybí.
Plocha veřejné zeleně propojuje stávající plochy soukromých zahrad na východě a stávajícího pásu veřejné
zeleně na západě, čímž přispěje k vytvoření souvislého veřejně přístupného pásu rekreační zeleně v severní části
města.
Plocha je v celém rozsahu vymezena na půdách V. třídy ochrany ZPF, tedy na vůbec nejméně kvalitních půdách
na území města.

ZPF47

Z29

Plocha je ve shodném rozsahu vymezena v rámci schváleného ÚP města Zdice pro parky a lesoparky. Nový
Územní plán vymezuje plochu pro hřbitovy.
Plocha je vymezena z důvodu možného plošného rozšíření stávajícího městského hřbitova dále na sever. Směr
na sever představuje s ohledem na sevřenost areálu městského hřbitova z jihu, západu a východu obytnými
územími jedinou rozvojovou možnost.

ZPF48

Z11

Plocha je v téměř shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schválené Změně č.1 ÚP města
Zdice (plocha Z1-23).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
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Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Důvodem vymezení plochy Z11 je dotvoření a urbanistické dokončení struktury obytné zástavby kolem
zemědělského areálu při silnici III/00524 Zdice – Knížkovice. Podél silnice mezi Zdicemi a Knížkovicemi bylo
v minulých letech realizováno několik nových rodinných domů, velmi nahodile a nekoncepčně. Celé území mezi
jádrovým územím Zdic a Knížkovicemi kolem zemědělského areálu je tak velmi fragmentované a urbanisticky
nedokončené. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro scelení urbanistické struktury zástavby podél silnice
do kompaktnějšího sídla.
Plocha je vymezena v proluce mezi dvěma zastavěnými územími, která propojuje v jeden celek. Vyplněním
volného prostoru mezi dvěma zastavěnými územími tak nedochází k nežádoucí exploataci krajiny, není narušena
organizace zemědělského půdního fondu ani hydrologické a odtokové poměry v území.
Plocha je vymezena na půdách III. třídy ochrany.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě technické infrastruktury přímo ze silnice
III/00524 přiléhající k ploše z jihu.
ZPF49

Z12a

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Knížkovice se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Knížkovicích navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak,
aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou
v Knížkovicích vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy
ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z12a je celá vymezena na půdách IV. a V. třídy ochrany.
Vymezením plochy Z12a vytváří ÚP podmínky pro pokračování započatého rozvoje Knížkovic podél ulice Polní
dále na východ. Vymezením plochy vytváří ÚP dále podmínky pro možné hospodárné oboustranné obestavění
stávající ulice Polní, která je zatím obestavována jen ze severu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území podél ulice Polní na jihu Knížkovic
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z12a je s ohledem na její polohu v bezprostřední vazbě na zastavěné
území zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality a předpokládá se tak její přednostní využití před ostatními
plochami vymezenými pro rozvoj dále od zastavěného území v polohách zasahujících výrazněji do dosud volné
nezastavěné krajiny.

ZPF50

Z12b

Plocha je pro shodný způsob využití vymezena částečně ve schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice (plocha Z1-22)
a částečně ve vydané Změně č. 3 ÚP Zdice.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
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předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Knížkovice se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Knížkovicích navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak,
aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou
v Knížkovicích vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy
ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z12b je vymezena na půdách III. a IV. třídy ochrany.
Vymezením plochy Z12b vytváří ÚP podmínky pro pokračování započatého rozvoje Knížkovic podél ulice Polní
dále na východ. Vymezením plochy vytváří ÚP dále podmínky pro možné hospodárné oboustranné obestavění
stávající ulice Polní.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území podél ulice Polní na jihu Knížkovic
stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z12b je s ohledem na polohu v těsnějším kontaktu s volnou krajinou
zařazena až do 2. etapy výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od zastavěného území dále na východ
do volné krajiny.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití stávající ulice Polní pro dopravní obsluhu plochy
a pro efektivní napojení plochy na sítě technického vybavení.
ZPF51

Z13

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schválené Změně č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-21).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený
rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území města, zejména pak ve třech hlavních obytných sídlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a
předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místních komunit v jednotlivých sídlech.
Na území části města Knížkovice se nenacházejí žádné disponibilní plochy proluk pro možný rozvoj bydlení
v zastavěném území. Proto územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy mimo zastavěné území. Rozvoj ploch
pro bydlení je v Knížkovicích navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak,
aby nebyla narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Nové plochy pro bydlení jsou
v Knížkovicích vymezeny převážně na půdách IV. a V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy
ochrany. Rozvoj bydlení je tak navržen na nejméně kvalitních zemědělských půdách na území města.
Plocha Z13 je vymezena na půdách III. a IV. třídy ochrany.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy podél stávající ulice Polní
vytváří ÚP podmínky pro ukončení urbanistické struktury jižního okraje Knížkovic.
Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využití stávající ulice Polní jejím oboustranným
obestavěním. Plocha je ze stávající ulice Polní dobře a efektivně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě
technického vybavení.

ZPF52

Z34

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve schválené Změně č.1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-25) a ve vydané změně č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-9).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Důvodem vymezení plochy Z54 je dotvoření a urbanistické dokončení struktury obytné zástavby kolem
zemědělského areálu při silnici III/00524 Zdice – Knížkovice. Podél silnice mezi Zdicemi a Knížkovicemi bylo
v minulých letech realizováno několik nových rodinných domů, velmi nahodile a nekoncepčně. Celé území mezi
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jádrovým územím Zdic a Knížkovicemi kolem zemědělského areálu je tak velmi fragmentované a urbanisticky
nedokončené. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro scelení urbanistické struktury zástavby podél silnice
do kompaktnějšího sídla.
Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území v návaznosti na stabilizovanou plochy
smíšenou obytnou. S ohledem na lokalizaci plochy podél stávající silnice III/00524 nedochází k nežádoucí
exploataci krajiny, není narušena organizace zemědělského půdního fondu ani hydrologické a odtokové poměry
v území.
Plocha je vymezena na půdách III. třídy ochrany.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě technické infrastruktury přímo ze silnice
III/00524 přiléhající k ploše ze severu.
ZPF53

Z54

Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec
zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Důvodem vymezení plochy Z54 je dotvoření a urbanistické dokončení struktury obytné zástavby kolem
zemědělského areálu při silnici III/00524 Zdice – Knížkovice. Podél silnice mezi Zdicemi a Knížkovicemi bylo
v minulých letech realizováno několik nových rodinných domů, velmi nahodile a nekoncepčně. Celé území mezi
jádrovým územím Zdic a Knížkovicemi kolem zemědělského areálu je tak velmi fragmentované a urbanisticky
nedokončené. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro scelení urbanistické struktury zástavby podél silnice
do kompaktnějšího sídla.
Vymezením plochy v bezprostřední vazbě na zastavěné území nedochází k nežádoucí exploataci krajiny, není
narušena organizace zemědělského půdního fondu ani hydrologické a odtokové poměry v území.
Plocha je vymezena na půdách III. třídy ochrany.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě technické infrastruktury přímo ze silnice
III/00524 přiléhající k ploše ze severu.

ZPF54

Z21

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve vydané Změně č. 3 ÚP města Zdice
(plocha Z3-4).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v rozsahu stávající zahrádkové kolonie V Hroudě s množstvím nadzemních objektů
zahradních domků či chat, které však nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Celá plocha je i přes své reálné
využití mimo zastavěné území. Důvodem k vymezení plochy je potvrzení a stabilizace současného skutečného
využití území spočívajícího v kombinaci soukromých zahrad a pozemků rekreačních chat, s možností využití
území do budoucna také pro bydlení. Lokalita je dobře dopravně přístupná a není tak nezbytné vylučovat z dané
plochy možnost bydlení.

ZPF55

Z6

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schválené Změny č. 1 ÚP
města Zdice (plocha Z1-3).
Plocha je vymezena pro vytvoření nové uliční sítě navrhovaného obytného souboru Zdice – Sever navazující na
stávající uliční síť stabilizovaného obytného území severní části Zdic, a to plně v souladu s řešením Urbanistické
studie Zdice – Sever. Důvodem pro vymezení plochy je tedy zajištění dopravního napojení a dopravní obslužnosti
navrhovaného obytného souboru (ploch Z22a, Z22b, Z26a, Z26b, Z28, Z36, Z37a, Z37b, Z38, Z39) a napojení
obytného souboru na sítě technického vybavení.
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 plochy Z6 v ÚP plně
odpovídá podrobnému 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.
Celé rozvojové území Zdice – Sever je vymezené na půdách III., IV. a V. třídy ochrany. Rozvoj bydlení je tak
navržen na méně kvalitních zemědělských půdách na území města. Rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě Zdice –
Sever je navíc navržen v bezprostřední vazbě na zastavěné území a v koncentrované formě tak, aby nebyla
narušena organizace ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.
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ZPF56

Z16

Plocha je vymezena z důvodu zajištění dopravního napojení nově vymezované Průmyslové zóny Západ a dále
z důvodu možného dopravního napojení části obce Knížkovice pro automobilovou dopravu přímo na dálnici D5
bez nutnosti průjezdu jádrovým městem Zdice a dále pro možné pěší a cyklistické propojení Knížkovic
s cyklostezkou / stezkou pro chodce a cyklisty a cyklotrasami a pěšími turistickými trasami vedenými po levém
břehu Červeného a Stroupínského potoka. Plocha je navržena s cílem zpevnění a rozšíření stávající účelové
komunikace, která dnes slouží pouze jako polní cesta, na parametry místní obslužné komunikace.
Komunikace je navržena převážně na půdách V. třídy ochrany, v menší míře pak na půdách III. třídy ochrany.

ZPF57

Z24

Plocha je vymezena pro možnost dopravního napojení nově navrhované zastavitelné plochy Z23a na přiléhající
stávající silnici II/236 a pro napojení plochy na sítě technické infrastruktury vedené pod silnicí II/236. Plocha
veřejného prostranství Z24 bezprostředně navazuje na stávající ulici Poncarova, nová komunikace v rámci
veřejného prostranství Z24 tak bude výhodně napojena do stávající křižovatky ulic Žižkova – Poncarova bez
nároků na vznik nové křižovatky na silnici II/236.
Lokalizace plochy Z24 zohledňuje polohu dle vydaného územního rozhodnutí na výstavbu v ploše Z23a.
Plocha veřejného prostranství je vymezena v celém rozsahu na půdách IV. třídy ochrany.

ZPF58

Z35

Plocha je vymezena pro zabezpečení veřejné pěší a cyklistické prostupnosti z nově navrhovaného obytného
území Zdice – Sever do navazující volné krajiny severně obytného území přes obytné plochy. Cílem je eliminovat
monotónnost souvislého pásu obytné zástavby veřejným průchodem mezi pozemky pro bydlení. 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 plochy Z35 v ÚP plně
odpovídá podrobnému řešení dané plochy v rámci Urbanistické studie Zdice - Sever.
Plocha pro veřejné prostranství je vymezena na půdách IV. třídy ochrany.

ZPF59

Z46

Plocha je vymezena pro prodloužení ulice Za Litavou z území obce Chodouň na území města Zdice dále na
sever, pro potřeby zajištění dopravního napojení, dopravní obslužnosti a napojení rozvojových ploch pro bydlení
v jižní části města Zdice v návaznosti a obytné území sousední obce Chodouň na sítě technického vybavení.
Plocha je vymezena v návaznosti na stávající ulici Za Litavou, v trase stávající polní cesty, která by byla pro
potřeby vytvoření nové ulice rozšířena, zpevněna a patřičně technicky uzpůsobena.

ZPF60

Z51

Plocha je navržena pro novou cyklostezku / stezky pro chodce a cyklisty podél levého břehu Litavky, jako součást
cyklotrasy „Litavka“ navrhované Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje –
Aktualizace 2012. Cílem vymezení plochy pro cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty je zajištění pěší a
cyklistické prostupnosti břehů Litavky, rozvoj potenciálu vodních toků na území města Zdice pro každodenní
rekreaci obyvatel města (procházky, jízda na kole, běh, jízda na kolečkových bruslích apod.) a v neposlední řadě
zvýšení atraktivity území města Zdice pro cestovní ruch zapojením města Zdice do regionální sítě cykloturistických
a pěších turistických tras.

ZPF61

P14

Plocha je navržena pro novou cyklostezku / stezky pro chodce a cyklisty podél levého břehu Stroupínského resp.
Červeného potoka, jako součást regionálně významné cyklotrasy „Po stopách českých
králů“ navrhované Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012.
Pro příslušný úsek cyklostezky je již zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby.
Cílem vymezení plochy pro cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty je zajištění pěší a cyklistické
prostupnosti břehů Stroupínského a Červeného potoka, rozvoj potenciálu vodních toků na území města Zdice pro
každodenní rekreaci obyvatel města (procházky, jízda na kole, běh, jízda na kolečkových bruslích apod.) a
v neposlední řadě zvýšení atraktivity území města Zdice pro cestovní ruch zapojením města Zdice do regionální
sítě cykloturistických a pěších turistických tras.

ZPF62

P23

Plocha je navržena pro novou cyklostezku / stezky pro chodce a cyklisty podél levého břehu Stroupínského resp.
Červeného potoka, jako součást regionálně významné cyklotrasy „Po stopách českých
králů“ navrhované Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – Aktualizace 2012.
Pro příslušný úsek cyklostezky je již zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby.
Pro příslušný úsek cyklostezky je již vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby Cyklostezka Beorun –
Točník, Po stopách českých králů – trasa 2, část 2 (č.j. STAV/2865/2010-11, ze dne 11.11.2010).
Cílem vymezení plochy pro cyklostezku resp. stezku pro chodce a cyklisty je zajištění pěší a cyklistické
prostupnosti břehů Stroupínského a Červeného potoka, rozvoj potenciálu vodních toků na území města Zdice pro
každodenní rekreaci obyvatel města (procházky, jízda na kole, běh, jízda na kolečkových bruslích apod.) a
v neposlední řadě zvýšení atraktivity území města Zdice pro cestovní ruch zapojením města Zdice do regionální
sítě cykloturistických a pěších turistických tras.

ZPF63

Z33

Plocha Z33 je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
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Samohelce (plochy Z27, Z32a, Z32b, Z33 a Z45). Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je vymezena s cílem
stabilizace počtu a 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.
Plocha veřejné zeleně je vymezena v rozsahu stávajícího remízu s cílem zachování hodnoty vzrostlé přírodní
zeleně uprostřed navrhovaného obytného území a s cílem využití remízu jako budoucí centrální plochy veřejné
zeleně navrhovaného obytného území Na Samohelce.
Remíz je situován na půdách IV. třídy ochrany.
ZPF64

Z45

Plocha Z45 je vymezena v souladu se zpracovanou Územní studií Lokalita č. Z3/13 ÚP města Zdice.
Zpracovaná Územní studie indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu v této lokalitě, proto je
plocha Z45 vymezena v novém ÚP jako zastavitelná v rozsahu územní studií navrhované nové místní obslužné
komunikace.
Plocha Z45 je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32, Z33 a Z45). Plocha Z45 je vymezena pro prodloužení ulice Nad Skálou dále na
západ pro zajištění dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy jižní části rozvojové lokality Na Samohelce a pro
zajištění napojení této části rozvojové lokality na sítě technické infrastruktury. Důvodem pro vymezení plochy je
dále zajištění pěší a cyklistické prostupnosti jižní části rozvojové lokality Na Samohelce ze stávajícího obytného
území (v návaznosti na ulice K Samohelce a Nad Skálou) na západ do lesoparku nad ulicí Komenského.

ZPF65

Z17

Plocha je ve shodném rozsahu pro shodný způsob využití vymezena ve schváleném ÚP města Zdice.
Plocha je vymezena pro realizaci rozvodny elektrické sítě, v návaznosti na koridor přeložky vedení VN. Plocha je
zpřesněním plochy vymezené v platných ZÚR Středočeského kraje pro rozvodnu VN 110 kV na území města
Zdice, pro potřeby posílení elektrického výkony na území města Zdice, zejména pak s ohledem na plánovaný
rozvoj výrobních ploch v nově navrhované Průmyslové zóně Západ.
Nová rozvodna elektrické sítě v ploše Z17 byla realizována v roce 2015. S ohledem na skutečnost, že stavba nové
rozvodny není zapsána v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha, vymezuje ÚP Zdice plochu rozvodny stále
jako plochu zastavitelnou, neb není možné ji vymezit jako součást zastavěného území postupem dle § 58
stavebního zákona.
Plocha pro novou rozvodnu je v celém rozsahu vymezena na půdách IV. třídy ochrany.

ZPF66

Z15

Plocha je pro shodný způsob využití částečně vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice a v rámci vydané
Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-12).
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města
Zdice vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň –
hranice ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a
tranzitním železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy
v módu automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků
vstupů i výstupů produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro
umisťování podnikatelských aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální
zaměstnance z jiných obcí a měst.
Na území města Zdice se v současné době nacházejí 2 stabilizované průmyslové zóny: tradiční Průmyslová zóna
Jih, která se od konce 19. století postupně rozvinula ve vazbě na železniční trať a železniční stanci Zdice a po
roce 2000 založená Průmyslová zóna Východ při silnici II/605 res. II/118 Zdice – Králův Dvůr. Úskalím a zásadním
limitem rozvoje obou stávajících průmyslových zón na území města Zdice jsou jednak omezené plošné kapacity
pro další rozvoj a dále problematická dopravní napojení pro automobilovou dopravu na dálnici D5, vyžadující
v případě obou průmyslových zón průjezd kamionové dopravy ve směru na dálnici D5 obydleným územím měst
Zdice, města Králův Dvůr nebo obce Bavoryně. V rámci obou stávajících průmyslových zón je tak žádoucí jejich
další plošný rozvoj omezit výhradně na doplnění disponibilních proluk v zastavěném území resp. na jeho okraji,
s cílem dokončení a scelení urbanistické struktury těchto stávajících průmyslových zón a další intenzivní rozvoj
plošně a prostorově náročných podnikatelských aktivit směřovat do území s vhodnější dopravním napojením na
dálnici D5.
Požadavek na další rozvoj ekonomických aktivit v prostoru města Zdice, ve vazbě na mimoúrovňovou křižovatku
na dálnici D5, vyplývá z platných ZÚR Středočeského kraje (bod (15) b)).
Plocha Z15 je tak společně s plochami Z18 a Z19 vymezena pro založení nové Průmyslové zóny Západ
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bezprostředně dopravně napojené na MÚK Bavoryně na dálnici D5, bez nutnosti průjezdu dopravy do a
z průmyslové zóny přes obydlená území města Zdice ani jiných obcí. Založení nové Průmyslové zóny Západ má
umožnit další rozvoj širokého spektra ekonomických aktivit na území města bez negativních důsledků generované
automobilové dopravy na obytná území. Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro
výrobu a skladování s takto ideálními podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako právě lokalita na
západním okraji území města, jehož je plocha Z15 součástí.
Kromě optimálního dopravního napojení Průmyslové zóny Západ na dálnici D5 je významným faktorem pro
lokalizaci této nové průmyslové zóny také fakt, že část území pro založení průmyslové zóny je již vyňato ze ZPF
(plocha Z19) a zbývající rozvojové plochy se rozkládají převážně na půdách IV. třídy ochrany ZPF, jen v malé
míře pak na půdách III. třídy ochrany ZPF.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Západ stanoveno
pořadí změn v území. Plocha Z15 je s ohledem na polohu vzdálenější od stávajících ploch výroby u dálnice D5 a
v exponovanější poloze v mírném svahu nad údolím Stroupínského a Červeného potoka zařazena až do 2. etapy
výstavby podmíněné postupem výstavby směrem od dálnice D5 dále na sever k sídlu Knížkovice.
ZPF67

Z18

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města
Zdice vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň –
hranice ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a
tranzitním železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy
v módu automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků
vstupů i výstupů produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro
umisťování podnikatelských aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální
zaměstnance z jiných obcí a měst.
Na území města Zdice se v současné době nacházejí 2 stabilizované průmyslové zóny: tradiční Průmyslová zóna
Jih, která se od konce 19. století postupně rozvinula ve vazbě na železniční trať a železniční stanci Zdice a po
roce 2000 založená Průmyslová zóna Východ při silnici II/605 res. II/118 Zdice – Králův Dvůr. Úskalím a zásadním
limitem rozvoje obou stávajících průmyslových zón na území města Zdice jsou jednak omezené plošné kapacity
pro další rozvoj a dále problematická dopravní napojení pro automobilovou dopravu na dálnici D5, vyžadující
v případě obou průmyslových zón průjezd kamionové dopravy ve směru na dálnici D5 obydleným územím měst
Zdice, města Králův Dvůr nebo obce Bavoryně. V rámci obou stávajících průmyslových zón je tak žádoucí jejich
další plošný rozvoj omezit výhradně na doplnění disponibilních proluk v zastavěném území resp. na jeho okraji,
s cílem dokončení a scelení urbanistické struktury těchto stávajících průmyslových zón a další intenzivní rozvoj
plošně a prostorově náročných podnikatelských aktivit směřovat do území s vhodnější dopravním napojením na
dálnici D5.
Požadavek na další rozvoj ekonomických aktivit v prostoru města Zdice, ve vazbě na mimoúrovňovou křižovatku
na dálnici D5, vyplývá z platných ZÚR Středočeského kraje (bod (15) b)).
Plocha Z18 je tak společně s plochami Z15 a Z19 vymezena pro založení nové Průmyslové zóny Západ
bezprostředně dopravně napojené na MÚK Bavoryně na dálnici D5, bez nutnosti průjezdu dopravy do a
z průmyslové zóny přes obydlená území města Zdice ani jiných obcí. Založení nové Průmyslové zóny Západ má
umožnit další rozvoj širokého spektra ekonomických aktivit na území města bez negativních důsledků generované
automobilové dopravy na obytná území. Na území města Zdice se nenachází žádné jiné rozvojové území pro
výrobu a skladování s takto ideálními podmínkami automobilové dopravní obslužnosti, jako právě lokalita na
západním okraji území města, jehož je plocha Z18 součástí.
Kromě optimálního dopravního napojení Průmyslové zóny Západ na dálnici D5 je významným faktorem pro
lokalizaci této nové průmyslové zóny také fakt, že část území pro založení průmyslové zóny je již vyňato ze ZPF
(plocha Z19) a zbývající rozvojové plochy se rozkládají převážně na půdách IV. třídy ochrany ZPF, jen v malé
míře pak na půdách III. třídy ochrany ZPF.
S cílem zajištění logického postupu výstavby je pro celé rozvojové území Průmyslové zóny Západ stanoveno
pořadí změn v území. Plocha Z18 je s ohledem na polohu v blízké vazbě na stávající plochy výroby u dálnice D5 a
v méně exponované poloze zařazena do 1. etapy výstavby.

ZPF68

P19

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice.
Důvodem pro vymezení plochy je stabilizace ekonomické základny města Zdice a vytvoření podmínek pro možný
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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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města
Zdice vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň –
hranice ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a
tranzitním železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy
v módu automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků
vstupů i výstupů produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro
umisťování podnikatelských aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální
zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena v proluce v zastavěném území obklopené po obvodu ze všech stran stabilizovanými plochami
výroby a skladování Průmyslové zóny Jih. Vymezením plochy tak dochází k účelnému využití zastavěného území
a k ucelení urbanistické struktury Průmyslové zónu Jih a k jejímu prostorovému dokončení. Další rozvoj
Průmyslové zóny Jih v rozsahu disponibilních proluk je žádoucí s ohledem na izolovanou polohu průmyslové zóny
od centrální části města a od obytných území.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná ze stávajících komunikací v rámci průmyslové zóny
Jih a je tak také velmi dobře napojitelná na sítě technického vybavení.
ZPF69

Z40

Plocha je pro shodný způsob využití částečně vymezená v rámci schváleného ÚP města Zdice a v rámci vydané
Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-A).
Důvodem pro vymezení plochy 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.
Důvodem pro vymezení plochy je dále vytvoření podmínek pro možný rozvoj produkčního potenciálu území města
Zdice vyplývajícího z polohy města Zdice v rámci rozvojové osy republikového významu OS1 Praha – Plzeň –
hranice ČR/Německo a dokonce přímo na multimodálním dopravním koridoru Praha – SRN tvořeném dálnicí D5 a
tranzitním železničním koridorem. Optimální dopravní napojení území města Zdice na mezinárodní dopravní tahy
v módu automobilové i železniční dopravy umožňuje optimální a ekonomicky efektivní rozvinutí dopravních toků
vstupů i výstupů produkce (surovin i produktů) a zvyšuje tak významně atraktivitu území města Zdice pro
umisťování podnikatelských aktivit. Území města Zdice je navíc dobře dopravně dostupné i pro potenciální
zaměstnance z jiných obcí a měst.
Plocha je vymezena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, v proluce mezi stabilizovanými plochami
výroby a skladování Průmyslové zóny Jih a tělesem železniční trati č. 200. Vymezením plochy dochází k ucelení
urbanistické struktury Průmyslové zóny Jih a k jejímu prostorovému dokončení. Další rozvoj Průmyslové zóny Jih
v rozsahu disponibilních proluk je žádoucí s ohledem na izolovanou polohu průmyslové zóny od centrální části
města a od obytných území.
Plocha je vymezena na půdách III. třídy ochrany ZPF.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná ze stávajících komunikací v rámci průmyslové zóny
Jih a je tak také velmi dobře napojitelná na sítě technického vybavení. Plocha je dopravně napojitelná na
železniční vlečku, která prochází po jihovýchodním okraji plochy. Plocha má tak v porovnání s ostatními
rozvojovými plochami výroby a skladování na území města potenciál využití pro obsluhu kromě módu
automobilové dopravy také módu železniční dopravy.

ZPF70

Z14

Plocha soukromé a vyhrazené zeleně na jižním okraji části města Knížkovice je vymezena pro nezbytnou
prostorovou a hygienickou izolaci stávající i navrhované obytné zástavby Knížkovic od nově navrhované
Průmyslové zóny Západ. Pás zeleně soukromých zahrad má kromě optického oddělení obytné a průmyslové
zástavby plnit funkci izolace obytného území Knížkovic proti hluku a emisím z navrhované průmyslové zóny.

ZPF71

Z41

Plocha ochranné a izolační zeleně na jižním okraji Zdic je spolu s plochami Z42 a Z43 vymezena pro nezbytnou
prostorovou a hygienickou izolaci stávající obytné zástavby podél Litavky navrhované pro další plošný rozvoj
v jižní části města Zdice od Průmyslové zóny Jih. Pás ochranné a izolační zeleně má kromě optického oddělení
obytné a průmyslové zástavby plnit funkci izolace obytného území na prvém břehu Litavky proti hluku a emisím
z průmyslové zóny.

ZPF72

Z42

Plocha ochranné a izolační zeleně na jižním okraji Zdic je spolu s plochami Z41 a Z43 vymezena pro nezbytnou
prostorovou a hygienickou izolaci stávající obytné zástavby podél Litavky navrhované pro další plošný rozvoj
v jižní části města Zdice od Průmyslové zóny Jih. Pás ochranné a izolační zeleně má kromě optického oddělení
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obytné a průmyslové zástavby plnit funkci izolace obytného území na prvém břehu Litavky proti hluku a emisím
z průmyslové zóny.
ZPF73

Z43

Plocha ochranné a izolační zeleně na jižním okraji Zdic je spolu s plochami Z41 a Z42 vymezena pro nezbytnou
prostorovou a hygienickou izolaci stávající obytné zástavby podél Litavky navrhované pro další plošný rozvoj
v jižní části města Zdice od Průmyslové zóny Jih. Pás ochranné a izolační zeleně má kromě optického oddělení
obytné a průmyslové zástavby plnit funkci izolace obytného území na prvém břehu Litavky proti hluku a emisím
z průmyslové zóny.

ZPF74

K17

Plocha je navržena k zalesnění v návaznosti na stabilizované plochy lesa v blízkosti nově navržené lokality pro
bydlení Na Samohelce v severozápadní části města Zdice. Navržená plocha lesa vymezí jednoznačně hranice
růstu zástavby obytného souboru Na Samohelce směrem na západ a bude zároveň plnit úlohu odclonění
obytného území od a vlivů z provozu Průmyslové zóny Západ a z provozu na dálnici D5.
Zvětšení plochy zalesnění má příznivý vliv na retenční schopnost území města.
Plocha pro rozšíření zalesnění je vymezena v celém rozsahu na půdách IV. třídy ochrany.

ZPF75

K22a

Plochy K22a, K22b a K22c navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na
prudkém svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění
protierozní ochrany je důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
Zvětšení plochy zalesnění má navíc příznivý vliv na retenční schopnost území města.
Plocha pro rozšíření zalesnění je vymezena v celém rozsahu na půdách V. třídy ochrany, tedy na nejméně
kvalitních zemědělských půdách na území města.

ZPF76

K22c

Plochy K22a, K22b a K22c navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na
prudkém svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění
protierozní ochrany je důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
Zvětšení plochy zalesnění má navíc příznivý vliv na retenční schopnost území města.
Plocha pro rozšíření zalesnění je vymezena v celém rozsahu na půdách V. třídy ochrany, tedy na nejméně
kvalitních zemědělských půdách na území města.

ZPF77

K23a

Plochy K23a a K23b navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém
svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní
ochrany je důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem. Zvětšení plochy
zalesnění má navíc příznivý vliv na retenční schopnost území města.

ZPF78

K28b

Plochy K28a a K28b navržené k zalesnění představují opuštěné sady v pokročilém stádiu sukcese na prudkém
svahu, kde by neměla být z důvodu ochrany půdy realizována zemědělská výroba. Vedle zajištění protierozní
ochrany je důvodem k návrhu zalesnění ucelení zeleného pásu mezi Knížkovicemi a Černínem.
Zalesněním pozemků zařazených do LBC 7 by vznikla malá a špatně obhospodařovatelná plocha zemědělské
půdy.
Zvětšení plochy zalesnění má navíc příznivý vliv na retenční schopnost území města.
Plocha pro rozšíření zalesnění je vymezena v celém rozsahu na půdách V. třídy ochrany, tedy na nejméně
kvalitních zemědělských půdách na území města.

ZPF79

K37

Zalesnění plochy je navrženo s cílem odclonění zemědělského areálu od severu. Smyslem tohoto opatření je
zejména ochrana krajinného rázu ve vztahu k CHKO Křivoklátsko.
Zvětšení plochy zalesnění má navíc příznivý vliv na retenční schopnost území města.
Plocha pro rozšíření zalesnění je vymezena převážně na půdách V. třídy ochrany, tedy na nejméně kvalitních
zemědělských půdách na území města.

ZPF80

K38

Plocha je vymezena k rozšíření lesoparku Farčina. Pozemky nejsou zemědělsky využívané, jsou zarostlé
náletovou zelení a je tedy možné je přetvořit do podoby lesoparku.
Předpokládaný zábor ZPF plochou pro rozšíření lesoparku se dotýká výhradně půd V. třídy ochrany ZPF.

ZPF81

K49

Plocha představuje prostor pro vytvoření přírodní ochranného průlehu určeného k ochraně obytné zástavby
v oblasti Za Litavou. Smyslem je ochrana před splachy z polí při přívalových deštích.
Plocha pro průleh je vymezena na půdách IV. třídy ochrany.

ZPF83

Z4

Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území města Zdice přednostně všechny disponibilní plochy
v zastavěném území vhodné pro rozvoj funkce bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch proluk
v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení nad rámec

384

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
číslo
lokality

ozn.
plochy

odůvodnění záborů ZPF

zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Důvodem vymezení plochy je dotvoření a urbanistické dokončení struktury obytné zástavby kolem zemědělského
areálu při silnici III/00524 Zdice – Knížkovice. Podél silnice bylo v minulých letech realizováno několik nových
rodinných domů, velmi nahodile a nekoncepčně. Celé území mezi jádrovým územím Zdic a Knížkovicemi kolem
zemědělského areálu je tak velmi fragmentované a urbanisticky nedokončené. Vymezením plochy vytváří ÚP
podmínky pro scelení urbanistické struktury zástavby podél silnice do kompaktnějšího sídla. S ohledem na polohu
mimo jádrové obytné území Zdic a Knížkovic se předpokládá vyšší míra promíšenosti funkce bydlení
s podnikatelskými činnostmi, domácím hospodařením apod.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy v bezprostřední vazbě na
zastavěné území nedochází k nežádoucí exploataci krajiny, není narušena organizace zemědělského půdního
fondu ani hydrologické a odtokové poměry v území.
Plocha je vymezena na půdách III. třídy ochrany.
Plocha je velmi výhodně dopravně napojitelná a napojitelná na sítě technické infrastruktury přímo ze silnice
III/00524 přiléhající k ploše z jihu, bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
ZPF84

Z56

Pod plochou Z56, v souběhu se silnicí II/236 (ulice Žižkova), jsou umístěna liniová vedení technické infrastruktury
(nadzemní vedení VN 22 kV, komunikační kabelové vedení O2 a přeložka VTL plynovodu). Zejména z důvodu
rozsahu bezpečnostního pásma přeložky VTL plynovodu v těsném souběhu se silnicí II/236 není do tohoto pásu
území možné umístit objekty rodinných domů ani další trvalé nadzemní stavby s výjimkou např. oplocení či
povrchových hřišť apod. Proto je pás území, jehož využitelnost pro zástavbu je vyloučena), vymezen jako pás
soukromých zahrad, které mohou být součástí pozemků rodinných domů, pro něž je vymezena plocha Z23b.
Plocha je vymezena na půdách IV. třídy ochrany.

Odůvodnění záborů ZPF koridory změn se záborem ZPF a s vyhodnocením záborů ZPF
číslo ozn.
lokality koridoru odůvodnění záboru ZPF
KZ1

X3

Koridor je vymezen na podnět města Zdice z důvodu vytvoření podmínek pro možné zkapacitnění a přeložku
místní komunikace mezi silnicí II/236 Zdice – Černín a peáží silnic II/605 a II/118 Zdice – Levín přes Průmyslovou
zónu Východ a pro úpravu tvarového a technického řešení křižovatky se silnicí II/236 Zdice – Černín. Cílem je
zlepšení podmínek dopravní obslužnosti severní a severovýchodní části jádrového města Zdice pro automobilovou
dopravu ve směru od východu, od Berouna a Králova Dvora. V současné době je s ohledem na nevyhovující
šířkové a směrové parametry místní komunikace vedoucí přes Průmyslovou zónu Východ propojující silnici II/236
s peáží silnic II/605 a II/118 veškerá automobilová z obytného území v severní a severovýchodní části jádrového
území města Zdice vedena ulicí Žižkova a Husova přes historické jádro Zdice. Optimalizace technických
parametrů, zejména šířkového uspořádání, směrového vedení a napojení místní komunikace přes Průmyslovou
zónu Východ na silnici II/236 by umožnila vedení automobilové dopravy z obytného území v severní a
severovýchodní části jádrového území města Zdice mimo historické jádro města Zdice, a sice přes ze Zdic po
silnici II/236 na sever a poté po optimalizované komunikaci přes Průmyslovou zónu Východ na silnici II/605 resp.
II/118 na Králův Dvůr.
Koridor je vymezen převážně na půdách IV. třídy ochrany, menší část koridoru je vymezena na půdách III. třídy
ochrany. Skutečný zábor ZPF bude pouze v šířce navrhované komunikace, tedy jen v šířce několika metrů.

KZ2

X2

Koridor je vymezen pro umístění staveb protipovodňových opatření na Červeném potoce dle Dokumentace pro
územní rozhodnutí a pro stavební povolení Protipovodňová ochrana Zdic – Červený potok, vypracované podle
požadavku správce vodního toku - Povodí Vltavy s.p. Důvodem pro vymezení koridoru je vytvořit podmínky pro
snížení rizika a negativních důsledků záplav s intenzitou stoleté vody (Q100) na Červeném potoce ve Zdicích,
ochránit nemovitosti situované v záplavovém území Q100 a umožnit také plošný rozvoj města do dosud
nezastavěných území mezi historickým jádrem města a Červeným potokem (plochy P12 a P16).
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I.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na pozemky k plnění funkcí lesa
Z hlediska záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) jsou vyhodnoceny všechny plochy změn (zastavitelné plochy,
plochy přestavby a plochy změn v krajině) a všechny koridory změn (návrhové koridory). Způsob vyhodnocení v základním principu
vychází z metodiky vyhodnocení záborů ZPF v ÚP Zdice.
Vyhodnocení je provedeno také pro plochy zasahující do ochranného pásma PUPFL.
Zdrojem pro určení kultur jednotlivých pozemků a kategorií lesa byly údaje uvedené v katastrální mapě, nikoli údaje o
lesích uvedené v datech ÚAP ORP Beroun !
Vymezení ploch záboru PUPFL je zobrazeno v grafické příloze Odůvodnění územního plánu ve výkrese II.3. Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu.

Kategorie lesů
V souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, jsou
pozemky určené k plnění funkcí lesa členěny do kategorií podle převažujících funkcí.
kategorie lesa

charakteristika kategorie lesa

lesy ochranné

lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže,
nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.), vysokohorské lesy pod hranicí
stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech, lesy v klečovém
lesním vegetačním stupni

lesy zvláštního určení

lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I.
stupně, nebo v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, nebo na
území národních parků a národních přírodních rezervací; do kategorie lze dále zařadit lesy, u kterých
veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním (lesy v prvních zónách chráněných
krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách; lesy lázeňské; lesy
příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí; lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické
výuce; lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou;
lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti; lesy v uznaných oborách a v samostatných
bažantnicích; lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření)

lesy hospodářské

lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení

I.2.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na pozemky určené
k plnění funkcí lesa
Plochy změn se záborem PUPFL
Do pozemků určených k plnění funkcí lesa zasahuje pouze plocha přestavby P5:
Celková výměra plochy P5: 530 m2
Výměra záboru lesa: 88 m2
Kategorie lesa: les zvláštního určení
Katastrální území: Zdice
Číslo parcely: 1756/6

Plochy změn zasahující do ochranného pásma PUPFL
Do ochranného pásma PUPFL v rámci řešení ÚP Zdice zasahují tyto plochy změn:

 Zastavitelné plochy: Z2a, Z20, Z21, Z26a, Z27, Z28, Z32a, Z32b, Z45
 Plochy přestavby: P1, P3, P5, P10, P11
 Plochy změn v krajině: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K17, K19, K20, K21, K22a, K22b, K22c, K23a,
K23b, K24, K25, K26, K27b, K28a, K28b, K29, K32, K33, K36, K37, K38, K42, K47, K48
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
ÚP Zdice obsahuje v kapitole I.2.3 Odůvodnění záborů PUPFL podrobné odůvodnění vymezení ploch zasahujících do ochranného
pásma PUPFL. Dotčení ochranného pásma PUPFL není odůvodňováno u ploch změn v krajině, které nemohou mít žádný negativní
vliv na blízké pozemky PUPFL v ochranném pásmu lesa.

I.2.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na pozemky určené
k plnění funkcí lesa
Žádné koridory vymezené v ÚP Zdice nezasahují do pozemků určených k plnění funkcí lesa.

I.2.3. Odůvodnění záborů PUPFL
Plochy změn se záborem PUPFL
číslo
ozn.
lokality plochy

LPF1

P5

odůvodnění záboru PUPFL

Plocha je vymezena v souladu s Dokumentací pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší
a cyklisty pro možnost umístění nové pěší a cyklistické lávky v návaznosti na ulici T. G. Masaryka přes koryto
vodního toku s možností prodloužení i přes silnici II/605 (ulice Husova). Cílem je zlepšení podmínek pěší a
cyklistické dostupnosti vrchu Knihov, navrženého k revitalizaci na lesopark sloužící každodenní rekreaci obyvatel
centrální části města Zdice, z jádrového území města.
Plocha P5 zasahuje do pozemku určeného k plnění funkcí lesa pouze okrajově. V rámci pozemku lesa se
předpokládá uložení mostovky lávky na terén.

Plochy změn zasahující do ochranného pásma PUPFL
ozn. plochy

odůvodnění vymezení plochy v ochranném pásmu PUPFL

Z2a

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve vydané Změně č. 3 ÚP města Zdice
(plocha Z3-1).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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. Důvodem vymezení plochy je vytvoření
nabídky ploch pro výstavbu obytných objektů ve všech třech hlavních obytných sídlech na území města Zdice
(Zdice, Černín, Knížkovice), tedy také v Černíně. Cílem je stabilizovat a umožnit přiměřený rozvoj bydlení v
odděleném sídle Černín.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Vymezením plochy vytváří ÚP podmínky pro
pokračování započatého rozvoje Černína dále na východ podél silnice III/2362, který je s ohledem na polohu
sídla v CHKO Křivoklátsko v celém Černíně nejméně konfliktní s chráněnými přírodními a krajinnými hodnotami
území.
Využití plochy se předpokládá v její jižní části ve vazbě na stávající místní komunikaci zajišťující dopravní
napojení plochy, tedy mimo ochranné pásmo lesa.

Z20

Plocha je vymezena v rozsahu pozemků, které jsou sice mimo zastavěné území, ale jsou ve skutečnosti užívány
jako soukromé zahrady v rámci zahrádkové kolonie. Na předmětných pozemcích jsou vystavěny objekty
zahradních domků a drobných hospodářských staveb, které však nejsou zapsané v katastru nemovitostí.
Důvodem k vymezení plochy je potvrzení a stabilizace současného skutečného využití území.
V ploše se nepředpokládá umisťování dalších nadzemních staveb rekreačních objektů nad rámec stávajících.
Plocha je vymezen jako zastavitelná pouze z důvodu metodického, vzhledem k tomu, že stávající objekty
zahradních domků v ploše nejsou zapsané v katastru nemovitostí, není plocha součástí zastavěného území a
nemůže tak být vymezena jako stabilizovaná plocha.

Z21

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve vydané Změně č. 2 ÚP města Zdice
(plocha Z3-4).
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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.
Plocha je vymezena v rozsahu stávající zahrádkové kolonie V Hroudě s množstvím nadzemních objektů
zahradních domků či chat, které však nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Celá plocha je i přes své reálné
využití mimo zastavěné území. Důvodem k vymezení plochy je potvrzení a stabilizace současného skutečného
využití území spočívajícího v kombinaci soukromých zahrad a pozemků rekreačních chat, s možností využití
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území do budoucna také pro bydlení. Lokalita je dobře dopravně přístupná a není tak nezbytné vylučovat z dané
plochy možnost bydlení.
Ochranné pásmo lesa zasahuje do plochy Z21 pouze okrajově ze severu, využití plochy tak nebude mít na blízký
les žádný vliv.
Z26a

Plocha je vymezena se shodným způsobem využití částečně v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-1).
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 plochy Z26a
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 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 zastavitelné plochy Z26a je vytvořit podmínky pro možné zvýšení podílu bytových
jednotek v bytových domech, kterých je na území města Zdice nedostatek, umožněním realizace bytových domů.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic
a toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému
dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří
koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z26a je s ohledem na její bezprostřední návaznost na
stabilizované plochy pro bydlení v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Ochranné pásmo lesa zasahuje do plochy Z26a pouze okrajově ze západu, využití plochy tak nebude mít na
blízký les v podstatě žádný vliv.

Z27

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města
Zdice (plocha Z3-13). Plocha je vymezena v souladu se zpracovanou Územní studií Lokalita č. Z3/13 ÚP města
Zdice.
Zpracovaná Územní studie indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu v této lokalitě, proto je
plocha Z27 vymezena v novém ÚP jako zastavitelná.
Plocha Z27 je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32, Z33 a Z45). Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je vymezena s cílem stabilizace
počtu a 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.
Důvodem pro vymezení rozvojové lokality Na Samohelce je vytvořit podmínky pro urbanistické dokončení a
dotvoření urbanistické struktury obytného souboru na severozápadním okraji jádrového území města Zdice.
Navrhovaný obytný soubor Na Samohelce bezprostředně navazuje na stabilizované obytné území a vyplňuje
dosud nezastavěné území mezi ulicí Nad Úvozem na východě a plochami lesů navazujícími na lesopark nad ulicí
Komenského na západě a jihu. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření urbanistické
struktury severozápadní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu a lesní porosty nad
ulicí Komenského.
Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je výhodně dopravně napojitelná na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severozápadě Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Dle zpracované Územní studie se předpokládá udělení výjimek pro umístění objektů rodinných domů
v ochranném pásmu lesa.

Z28

Plocha je vymezena se shodným způsobem využití částečně v rámci schválené Změny č. 1 ÚP města Zdice
(plocha Z1-1).
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 plochy 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
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lokalitě.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je vymezena s cílem stabilizace počtu a 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 zastavitelné plochy Z28 je vytvořit podmínky pro možné zvýšení podílu bytových
jednotek v bytových domech, kterých je na území města Zdice nedostatek, umožněním realizace bytových domů.
Rozvojová lokalita Zdice – Sever vhodně bezprostředně navazuje na existující obytné území v severní části Zdic
a toto stabilizované obytné území vhodně dále rozvíjí. Vymezením rozvojového území dochází k logickému
dotvoření urbanistické struktury severní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří
koridor liniových vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu.
S cílem zajištění logického postupu výstavby v rozvojovém obytném území Zdice – Sever je pro celé rozvojové
území stanoveno pořadí změn v území. Plocha Z28 je s ohledem na její bezprostřední návaznost na
stabilizované plochy pro bydlení v severní části Zdic zařazena do 1. etapy rozvoje celé lokality.
Celá rozvojová lokalita Zdice – Sever je výhodně dopravně napojitelná na silnici II/236 a na systém stávajících
místních komunikací obytného území na severu Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Ochranné pásmo lesa zasahuje do plochy Z28 pouze okrajově ze západu, využití plochy tak nebude mít na blízký
les v podstatě žádný vliv.
Z32a, Z32b

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci schváleného ÚP města.
Úpravu uspořádání jižní části plochy řeší vydaná Změna č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-13). Pro východní část
plochy v blízkosti ulice Nad Úvozem je vydáno pravomocné územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a
rozhodnutí o umístění staveb komunikací a inženýrských sítí pro budoucí výstavbu rodinných domů (č.j.
STAV/3239/2012-17 ze dne 9.4.2013).
Plocha Z32 je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32, Z33 a Z45). Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je vymezena s cílem stabilizace
počtu a 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.
Důvodem pro vymezení rozvojové lokality Na Samohelce je vytvořit podmínky pro urbanistické dokončení a
dotvoření urbanistické struktury obytného souboru na severozápadním okraji jádrového území města Zdice.
Navrhovaný obytný soubor Na Samohelce bezprostředně navazuje na stabilizované obytné území a vyplňuje
dosud nezastavěné území mezi ulicí Nad Úvozem na východě a plochami lesů navazujícími na lesopark nad ulicí
Komenského na západě a jihu. Vymezením rozvojového území dochází k logickému dotvoření urbanistické
struktury severozápadní části jádrového území města Zdice, kde přirozenou hranici růstu tvoří koridor liniových
vedení technické infrastruktury, nadzemních vedení vysokého napětí a vodovodního řadu a lesní porosty nad
ulicí Komenského.
Celá rozvojová lokalita Na Samohelce je výhodně dopravně napojitelná na systém stávajících místních
komunikací obytného území na severozápadě Zdic. Plocha je dále výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané veřejné investice.
Ochranné pásmo lesa zasahuje do plochy Z32 pouze okrajově ze západu a jihozápadu, využití plochy tak na
blízký les nebude mít v podstatě žádný vliv.

Z45

Plocha Z45 je vymezena v souladu se zpracovanou Územní studií Lokalita č. Z3/13 ÚP města Zdice.
Zpracovaná Územní studie indikuje zájem města Zdice i vlastníků pozemků o výstavbu v této lokalitě, proto je
plocha Z45 vymezena v novém ÚP jako zastavitelná v rozsahu územní studií navrhované nové místní obslužné
komunikace.
Plocha Z45 je součástí vůbec největší rozvojové lokality pro bydlení vymezené v novém ÚP Zdice, lokality Na
Samohelce (plochy Z27, Z32, Z33 a Z45). Plocha Z45 je vymezena pro prodloužení ulice Nad Skálou dále na
západ pro zajištění dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy jižní části rozvojové lokality Na Samohelce a pro
zajištění napojení této části rozvojové lokality na sítě technické infrastruktury. Důvodem pro vymezení plochy je
dále zajištění pěší a cyklistické prostupnosti jižní části rozvojové lokality Na Samohelce ze stávajícího obytného
území (v návaznosti na ulice K Samohelce a Nad Skálou) na západ do lesoparku nad ulicí Komenského.
Vzhledem k tomu, že plocha je vymezena pro umístění nové ulice s obslužnou komunikací, nebude mít využití
plochy Z45 na blízký les žádný negativní vliv.

P1

Plocha je vymezena pro zajištění pěší a cyklistické prostupnosti v severní části Knížkovic v místě dnes dvou
slepých ulic. Obě koncové ulice, na severu Knížkovic byly historicky propojeny. Územní plán tak navrhuje
obnovení původního stavu, především s cílem propojení východní z obou ulic se západní ulicí, která pokračuje
dále na sever do volné krajiny, pro chodce a cyklisty. Důvodem je umožnění přímého přístupu chodců a cyklistů
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z východní ulice přímo na sever do volné krajiny prostřednictvím západní ulice, bez nutnosti vykonání ztraceného
spádu.
Vzhledem k tomu, že plocha je vymezena pro umístění pěší komunikace, nebude mít využití plochy P1 na blízký
les žádný negativní vliv.
P3

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města
Zdice (plocha Z3-14).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území, v rámci uliční fronty ulice Komenského. Vymezením
plochy vytváří ÚP podmínky pro stabilizaci a dotvoření souvislé fronty zástavby podél ulice Komenského a pro
eliminaci dlouhodobě nevyužívaného území v bezprostřední blízkosti centra města.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR SČK i
schváleného Zadání ÚP Zdice pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně
využívané plochy v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné
území a zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Plocha P3 je vymezena dále s cílem stabilizace počtu a 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. S ohledem na polohu
plochy v blízkosti jádrového území města Zdice a na jedné z hlavních městských radiálních ulic je cílem také
využití plochy pro občanské vybavení doplňující a rozšiřující spektrum nabídky občanského vybavení v jádrovém
území města Zdice.
Plocha je výhodně napojitelná na systém stávajících místních komunikací jádrového území města Zdice. Plocha
je dále výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení bez nároků na jakékoli zásadní vyvolané
veřejné investice.
Vzhledem k tomu, že plocha je vymezena z důvodu doplnění proluky v jinak souvislé frontě zástavby podél ulice
Komenského, která je také umístěn v ochranném pásmu lesa, předpokládá se umístění nových objektů v ploše u
ulice Komenského v ochranném pásmu lesa.

P5

Plocha je vymezena v souladu s Dokumentací pro provádění stavby Revitalizace vrchu Knihov – Lávka pro pěší
a cyklisty pro možnost umístění nové pěší a cyklistické lávky v návaznosti na ulici T. G. Masaryka přes koryto
vodního toku s možností prodloužení i přes silnici II/605 (ulice Husova). Cílem je zlepšení podmínek pěší a
cyklistické dostupnosti vrchu Knihov, navrženého k revitalizaci na lesopark sloužící každodenní rekreaci obyvatel
centrální části města Zdice, z jádrového území města.
Vzhledem k využití plochy pro pěší a cyklistickou lávku nebude mít využití plochy na blízký les žádný negativní
vliv.

P10

Plocha je vymezena pro nové pěší, respektive cyklistické propojení ulice Komenského s ulicemi na Vyhlídce a Na
Nové. Důvodem pro vymezení veřejného prostranství je zlepšení pěší prostupnosti obytného území v západní
části jádrového území města Zdice. Ulice Na Vyhlídce, Na Nové či K Samohelce jsou v současné době
zakončeny slepě a postrádají prostorově a technicky odpovídající přímé pěší a cyklistické propojení ve směru na
jih s ulicí Komenského, kde územní plán navrhuje umístění nové autobusové zastávky právě pro zlepšení pěší
dostupnosti autobusové dopravy z obytných souborů v západní části města Zdice, a dále ulicí u Topírny na pěší a
cyklistickou lávku přes Červený potok a dálnici D5 ve směru k železniční stanici Zdice.
Vzhledem k tomu, že plocha je vymezena pro umístění pěší komunikace, nebude mít využití plochy P10 na blízký
les žádný negativní vliv.

P11

Plocha je ve shodném rozsahu vymezena v rámci vydané Změny č. 3 ÚP města Zdice (plocha Z3-D). Nový
územní plán zvyšuje flexibilitu využití plochy, když mění způsob využití čistě z občanského vybavení na využití
smíšené obytné umožňující využití plochy kromě občanského vybavení také pro bydlení.
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území, v rámci uliční fronty ulice Komenského. Vymezením
plochy vytváří ÚP podmínky pro stabilizaci a dotvoření souvislé fronty zástavby podél ulice Komenského a pro
eliminaci dlouhodobě nevyužívaného území v bezprostřední blízkosti centra města.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR SČK i
schváleného Zadání ÚP Zdice pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně
využívané plochy v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné
území a zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Plocha P11 je vymezena dále s cílem stabilizace počtu a 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. S ohledem na polohu
plochy v blízkosti jádrového území města Zdice a na jedné z hlavních městských radiálních ulic je cílem také
využití plochy pro občanské vybavení doplňující a rozšiřující spektrum nabídky občanského vybavení v jádrovém
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ozn. plochy

odůvodnění vymezení plochy v ochranném pásmu PUPFL

území města Zdice.
Vzhledem k tomu, že plocha je vymezena z důvodu doplnění proluky v jinak souvislé frontě zástavby podél ulice
Komenského, která je také umístěn v ochranném pásmu lesa, předpokládá se umístění nových objektů v ploše u
ulice Komenského v ochranném pásmu lesa.
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J.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

J.1. Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci společného
jednání ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona
Podavatel

Datum

Připomínka

1.České dráhy,a.s.
Nábřeží L.
Svobody 1222
110 15 Praha 1

19.8.2014

Věc: Připomínka k návrhu Územního plánu
Připomínka je respektována
V katastrálním území Zdice se nacházejí nemovitosti a
v územním plánu.
zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s., (IČ
70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 2065 a
evidované v příslušném katastru nemovitostí.
Majetek Českých drah, a.s. v katastrálním území Zdice je
výše uvedeným návrhem územního plánu dotčen a to:
a) návrhem K+R (stání pro osobní automobily) a
návrhem B+R (odstavné zařízeni pro jízdní kola) je
dotčena parcela p. č. 1916 a parcela p. č. 1995/1.
b)
návrhem č. VD12 - veřejné parkoviště (P+R) v
sousedství a návrhem značené cyklistické trasy je dotčena
parcela p. č. 1990/1;
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu
dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon
č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a jeho
prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č.177/1995 Sb.
„stavební a technický řád drah" v platném znění.
Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a provozovat stavby
a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně
Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka
pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků.
c)
Upozorňujeme, že v současné době probíhá
mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní organizací úprava
majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich
případnou úpravu doporučujeme řešit jen v nezbytně
nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou
vlastnictví celých pozemků.
d)
Mimo uvedené není ze strany Českých drah,
a.s. k návrhu územního plánu Zdice námitek a dalších
připomínek.

2.Oldřich Červený 20.8.2014
Hředle 146, 267 51
Zdice
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Věc: Připomínka k návrhu územního plánu územního
plánu města Zdice
Jméno a příjmení:
Oldřich Červený
datum narození:
15.6.1956
adresa trvalého pobytu: Hředle 146, 26751 Zdice
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou
(může být v samostatné grafické příloze):
Pozemek p.č. 1724/20 v katastrálním území Zdice
zařazený návrhem územního plánu do plochy Z25.
Text připomínky:
Já, níže podepsaný spolumajitel pozemku p.č.
1724/20 v katastrálním území Zdice,
nesouhlasím s navrženým způsobem využití
tohoto pozemku, tj. jako „plocha občanského
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení".
Požaduji změnu návrhu územního plánu Zdice tak,
aby využití pozemku p.č. 1724/20 odpovídalo mnou
zamýšlené výstavbě rodinného domu nebo prodeji

Připomínce bylo
vyhověno:
Pozemek parc.č.
1724/20 v k.ú. Zdice
byl zařazen do
plochy BI – plocha
bydlení v rodinných
domech,- městské a
příměstské.
Odůvodnění: pozemek navazuje
na zastavitelné plochy, je
dopravně napojen na místní
komunikaci.
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pozemku za tímto účelem, tj. zařazení tohoto
pozemku do způsobu využití BI - plocha bydlení - v
rodinných domech - městské a příměstské.
Odůvodnění:
Vlastníci pozemku mají záměr na dotčeném pozemku v
blízké budoucnosti zahájit výstavbu bydlení formou
rodinného domu nebo realizovat jeho prodej pro výstavbu
bydlení novým majitelem a navázat tak na stávající
výstavbu nových rodinných domů v těsném sousedství.
Zároveň se domnívám, že záměr územního plánu
touto změnou nebude výrazně dotčen vzhledem
k dostatečné rozloze pozemku 1724/7, který je rovněž
do plochy Z25 začleněn a na němž bude možné
případný záměr plochy Z25 realizovat.
3. Hana
20.8.2014
Jungmannová
Hředle 160, 267 51
Zdice

4. Doc.RNDr. Jan
Řehák
Americká 18
120 00 Praha 2

18.9.2014

Věc: Připomínka k návrhu územního plánu územního
plánu města Zdice
Jméno a příjmení:
Hana Jungmannová
datum narození:
7.4.1983
adresa trvalého pobytu: Hředle 160, 26751 Zdice
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou
(může být v samostatné grafické příloze):
Pozemek p.č. 1724/20 v katastrálním území Zdice
zařazený návrhem územního plánu do plochy Z25.
Text připomínky:
Já, níže podepsaný spolumajitel pozemku p.č.
1724/20 v katastrálním území Zdice,
nesouhlasím s navrženým způsobem využití
tohoto pozemku, tj. jako „plocha občanského
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení".
Požaduji změnu návrhu územního plánu Zdice tak,
aby využití pozemku p.č. 1724/20 odpovídalo mnou
zamýšlené výstavbě rodinného domu nebo prodeji
pozemku za tímto účelem, tj. zařazení tohoto
pozemku do způsobu využití BI - plocha bydlení - v
rodinných domech - městské a příměstské.
Odůvodnění:
Vlastníci pozemku mají záměr na dotčeném pozemku v
blízké budoucnosti zahájit výstavbu bydlení formou
rodinného domu nebo realizovat jeho prodej pro výstavbu
bydlení novým majitelem a navázat tak na stávající
výstavbu nových rodinných domů v těsném sousedství.
Zároveň se domnívám, že záměr územního plánu
touto změnou nebude výrazně dotčen vzhledem
k dostatečné rozloze pozemku 1724/7, který je rovněž
do plochy Z25 začleněn a na němž bude možné
případný záměr plochy Z25 realizovat.

Připomínce bylo
vyhověno:

Podává: Doc.RDNr. Jan Řehák
Americká 18
120 00 Praha 2
V Praze, 16.9.2014
Věc: Připomínka k územnímu plánu města Zdice.
Jsem vlastníkem parcely číslo 2129/25, která je v novém
územním plánu vedena jako Z14 - plocha zeleně ochranné a izolační.
Naším záměrem (s manželkou, která je vlastníkem přilehlé
stavební parcely) je využití prostoru jako zahrady, s
využitím všech jejích funkcí (pěstování ovoce a zeleniny,
drobného zvířectva, okrasné zahrady).
Navrhujeme tedy převedení na zahradu - ZS (plocha

Připomínce bylo
vyhověno:
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Pozemek parc.č.
1724/20 v k.ú. Zdice
byl zařazen do
plochy BI – plocha
bydlení v rodinných
domech,- městské a
příměstské.
Odůvodnění: pozemek navazuje
na zastavitelné plochy, je
dopravně napojen na místní
komunikaci.

U pozemku parc.č. 2129/25
(plocha Z14) byly změněny
podmínky pro využití území
z plochy ZO - plocha zeleně
ochranné a izolační na plochu
ZS - plocha zeleně soukromé a
vyhrazené.
Odůvodnění: pozemek je
v soukromém vlastnictví podavatele
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5. Radek Skala
Máchova 774
407 21 Kamenice

394

8.9.2014

zeleně soukromé a vyhrazené).
Záměrem zakoupení pozemku bylo a je kromě
výše uvedených funkcí, také oddělení našeho ,
pozemku od průmyslové zóny, která měla, podle
tehdejších zpráv vzniknout, a která je také
skutečně zavedena v novém návrhu územního
plánu města Zdice.
Zároveň bylo (a je) naším záměrem vysadit podél hranice
pozemku dřeviny, které by, alespoň částečně, redukovaly
permanentní hluk z dálnice, která není na úseku proti
naším pozemkům nikterak hlukově odstíněna.
Podél plotu k dálnici vysázíme, ve vlastním zájmu, pás
vhodných dřevin doporučených odborníky, aby byl i tento
účel naplněn.
Proto považuji za logické, aby parcela dostala klasifikaci
ZS - plocha zeleně - soukromé a vyhrazené, a věřím,
že moje argumenty a záměry jsou pro tuto změnu
postačující.
Děkuji předem a věřím ve zdárné vyřízení mé
připomínky.

připomínky a podmínky pro využití
území stanovené pro plochu ZS plocha zeleně soukromé a
vyhrazené lépe charakterizují
využití pozemku v soukromém
vlastnictví.

Uplatňuji jako vlastník pozemku č.p. 331 a 332/1
katastrální území Zdice dle § 172 odst. 5
správního řádu námitky k návrhu opatření obecné povahy,
kterým se mimo jiné mění způsoby užití pozemků na
území města Zdice.
Námitka k návrhu opatření obecné povahy - územní plán
města Zdice.
Dne 14.9.2011 jsem jako vlastník pozemku
podal návrh na změnu užití pozemku p.č. 331 a
332/1 katastrální území Zdice. Současný stav nezastavitelná plocha - orná půda a sad, v
centru města Zdice, kde všechny okolní
pozemky jsou zastavěny a využívány jako
stavební parcely a
zahrady k nim náležející.
Do dnešního dne nebylo k této mé žádosti
přihlédnuto a pozemek i v novém návrhu
územního plánu po několika letech marného
čekání je stále a opět veden jako nezastavitelná
plocha. Nevím, zda se jedná o opomenutí či
úmyslné jednání a záměrné záporné
rozhodnutí.
Rád bych uvedl jako námitku proti tomuto
postupu zastupitelstva, že není žádného
právního důvodu k takovémuto rozhodnutí,
neboť dle listiny základních práv a svobod mám
nejen právo vlastnit majetek, ale hlavně stejné
právo jako ostatní vlastníci na stejný zákonný
obsah tohoto vlastnického práva a ochranu.
Ze zákona není přípustné, aby vlastníci
stejného majetku byli rozlišováni a jakýmkoli
způsobem diskriminováni, či aby jim bylo
upíráno právo nakládat se svým majetkem
shodně s ostatními vlastníky.
Jsem vlastníkem cca 6.000 m2 sadu a orné
půdy po předcích. Ve vlastnictví mé rodiny je
tato půda přes osmdesát let, tehdy byla v dané
lokalitě pouze pole, ale tato situace dnes je již
zcela odlišná. Všechny sousední pozemky z

Připomínce nebylo vyhověno:
Odůvodnění:
Pozemky parc.č. 331 a 332/1 v k.ú.
Zdice jsou v současně platné
územně plánovací dokumentaci
(Územní plán města Zdice)
vymezeny jako orná půda.
V návrhu ÚP Zdice jsou
předmětné pozemky vymezeny
jako plocha ZV – plochy veřejných
prostranství, veřejná zeleň.
Přestože se pozemky nacházejí
mezi již zastavěnými pozemky pro
bydlení, nebudou v novém
územním plánu vymezeny pro BI plocha bydlení v rodinných
domech,- městské a příměstské a
to z důvodu zcela nevyhovujících
a nedostatečných prostorových
podmínek pro výstavbu rodinných
domů. Šířka disponibilního
prostoru pro požadovanou
výstavbu rodinných domů, tedy
prostoru mezi stávajícími pozemky
rodinných domů na severu a na
jihu od předmětných pozemků, činí
pouhých 15 – 17 metrů. Uvážímeli, že předmětné nové pozemky
rodinných domů by musely být
dopravně napojené a napojené na
sítě technického vybavení
z veřejné komunikace, bylo by
v rámci již tak velmi úzkého
prostoru předmětných pozemků
nutné umístit souběžně s ulicemi
Poncarova a Erbenova novou
obslužnou komunikaci, která musí
být v souladu s § 22 Vyhlášky
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obou stran byly přeměněny na zastavitelné
území, rozprodány a zastavěny rodinnými
domky. Jejich současní vlastníci využívají tedy
tyto pozemky zcela jinak, než mohu já. Nejedná
se o pozemek ve volné krajině, ale o pozemek
uprostřed čtvrti rodinných domků.
Jestliže v novém územním plánu města Zdice
nebude přihlédnuto k mé žádosti na změnu v
možnosti využití pozemků jako stavební plochy,
pak tímto opatřením obecné povahy budou
přímo dotčena práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva na
pozemcích v mém vlastnictví.
Tato práva jsou však zaručená Listinou
základních práv a svobod a záměr
zastupitelstva nezměnit status mého pozemku
na zastavitelnou plochu zároveň významnou
měrou znehodnocuje pozemky v mém
vlastnictví, znevýhodňuje mne oproti ostatním
vlastníkům a mé vlastnické právo je tímto
narušeno podstatným způsobem.
Prostudoval jsem si pečlivě textovou část
dokumentace k návrhu nového územního plánu
města Zdice. V ní se uvádí, že územní plán ctí
zásadu navrhovat rozvoj v bezprostřední vazbě
na zastavitelné území a dále na přednostní
využití nezastavěných proluk uvnitř
zastavěného území - podotýkám, že pozemky
č. 331 a 332/1 přesně splňují tato kritéria a
přesto nebyly do návrhu nového územního
plánu jako zastavitelná plocha začleněny.
Jestliže nemohu svůj pozemek využívat stejně jako
ostatní vlastníci sousedících pozemků, pak jsem tímto
rozhodnutím zastupitelstva omezen ve svých
vlastnických právech a domnívám se, že důvody, které
k tomuto rozhodnutí vedly, nejsou ústavně legitimní a
zákonné.
Žádám o změnu těchto mých
pozemků v územním plánu města
Zdice na pozemky zastavitelné.
Radek Skala
Máchova 774,
Česká Kamenice
40721
tel. 734896308
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501/2006 Sb. součástí veřejného
prostranství min. šířky 8 m (při
obousměrném provozu) resp. min.
6,5 m (při jednosměrném
provozu). Pro umístění rodinných
domů by tak z celého
disponibilního prostoru
předmětných pozemků zbyl pruh
pozemků úzký pouze 7 – 9 m
resp. 8,5 – 10,5 m. Na takto
úzkých pozemcích je výstavba
rodinných domů, při dodržení
všech požadavků na umísťování
staveb pro bydlení dle vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území,
v podstatě nemožná (např. při
uplatnění požadavku na odstup
stavby pro bydlení od společných
hranic pozemků min. 2 m by
z pásu pozemku širokého 7 – 9 m
resp. 8,5 – 10,5 m zbyl pro
výstavbu rodinného domu pruh
pozemku o šířce max. 5 - 7 m
resp. 6,5 – 8,5 m).
Umožněním výstavby dalších
rodinných domů v pásu území
mezi stávající zástavbou podél
ulice Poncarova a Erbenova, za
předpokladu, že by to bylo vůbec
technicky možné, by došlo
k neúměrnému zahuštění
zástavby snižující neúměrně
kvalitu obytného prostředí tohoto
obytného souboru v severní části
Zdic. Vybudováním nové
přístupové komunikace
k předmětným pozemkům nových
rodinných domů by došlo
k narušení kvality bydlení jedné
řady stávajících rodinných domů
podél ulice Poncarova či podél
ulice Erbenova (dle konkrétního
umístění nové obslužné
komunikace v rámci předmětných
pozemků) tím, že by při severní i
jižní straně pozemků těchto
stávajících rodinných domů byla
vedena pozemní komunikace.
Vymezením pozemků jako plocha
ZV – plochy veřejných
prostranství, veřejná zeleň
nedochází vlastníkovi pozemků
k zásahu do vlastnických práv,
neboť pozemky zůstávají
nezastavitelné jako v současně
platné ÚPD.
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6. Josef Vrba
K Samohelce 846
267 51 Zdice

29.8.2014

Připomínce bylo vyhověno:
Pozemek parc.č. 2155
v k.ú. Zdice bude
zařazen do plochy BI –
plocha bydlení
v rodinných domech,- městské a
příměstské.
Odůvodnění: pozemek navazuje
na zastavitelné plochy a je
dopravně napojen.

J.2. Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného
projednání 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
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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 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 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 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 – Beroun - Plzeň, 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
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 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)
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 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.
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
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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
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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 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 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
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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 – Beroun - Plzeň, 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
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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:
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.
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
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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.
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.
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
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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

-

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.
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
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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.
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
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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.
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
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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.
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
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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.
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
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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.
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
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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.
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
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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.
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.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
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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.
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.
Vyhodnocení připomínky: Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění:
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-

územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice
vypuštěna

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.
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:
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-

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.

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 RK1 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. D05) 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.
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Rovněž nesouhlasíme s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových průmyslových zón Zdice - Západ.
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 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.
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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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 Zdice-západ 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: 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. D05) 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.
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Rovněž nesouhlasíme s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových průmyslových zón Zdice - Západ.
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 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.
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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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 Zdice-západ 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: 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. D05) 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.
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Rovněž nesouhlasíme s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal) i s výstavbou nových průmyslových zón Zdice - Západ.
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 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.
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Územní plán Zdice - Odůvodnění
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 – Beroun - Plzeň, 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.
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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 Zdice-západ 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
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
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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 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.

26. Připomínku uplatnil: Vladimír Kopecký, 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 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:
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 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: 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. D05) 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.
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 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.
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
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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 Zdice-západ 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.

438

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
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: 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. D05) 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.
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 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.
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

440

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
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 – Beroun - Plzeň, 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.
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 Zdice-západ 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.
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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.
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 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 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:
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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.

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 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 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: 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. D05) 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.
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 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.
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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 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 – Beroun - Plzeň, 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.
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 Zdice-západ 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.
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. (D05) 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 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 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
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 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 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
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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.
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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. (D05) 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 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 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 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).
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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.
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 – Beroun - Plzeň, 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.
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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.
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
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.
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 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.
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
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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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 Zdice-západ 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.
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 žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již stávající dálnici D-5. Tři souběžně vedoucí

454

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
silnice v rozmezí 3 km 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.
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.
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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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 Zdice-západ 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.
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.
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 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 3 km 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.
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.
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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 – Beroun - Plzeň, 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
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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 Zdice-západ 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. (D05) Územního plánu, a to v celém
rozsahu
 nesouhlasíme s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605
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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 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 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 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.
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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 – Beroun - Plzeň, 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
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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.
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 - 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 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:
 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.
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
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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 Zdice-západ 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.
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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
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;
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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 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
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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:
- náčrt Zdice - západ
- 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.
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.
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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 dopravě-inženýrsky 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 - 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 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:
 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.
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
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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 Zdice-západ 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.
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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 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.
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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 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.
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 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
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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.
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
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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 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
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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.
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

478

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
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 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).
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-

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 připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Rozšiřování stávající průmyslové zóny (Kostal)
Text připomínky:
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 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 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.

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
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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 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 – Beroun - Plzeň, 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.
48. Námitku uplatnil: Pavel Burian, Poncarova 997, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti:
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: 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.
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).
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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.
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 připomínkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Zástavba na kopci Písmena
Text připomínky:
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
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-

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

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.
50. Námitku uplatnila: Jana Tyrolová, Poncarova 998, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: k.ú. 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
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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 3 km 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

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

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, 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
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 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 Zdice-západ 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.
51. Námitku uplatnila: Hana Tyrolová, Poncarova 998, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené připomínkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
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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 3 km 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/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).
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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.
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 – Beroun - Plzeň, 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.
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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.
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 Zdice-západ 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.
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Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a Zdice-západ v ÚP
Zdice měněna.

J.3. Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci opakovaného
veřejného projednání postupem dle § 53 odst. 3 stavebního
zákona
V rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu ÚP Zdice nebyly uplatněny žádné připomínky.
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K.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

K.1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného
projednání dle § 52 odst. 3 stavebního zákona
1.

Námitku uplatnila: Erika Rus Malinská, Tihava 52, 268 01 Kotopeky,
vlastník nemovitosti: pozemek parc.č. 2178/4 v k.ú. Zdice
podaná: 2.4.2015

Území dotčené námitkou: pozemek parc.č. 2178/4 v k.ú. Zdice
Text námitky:
Podatelka je vlastníkem pozemku par. č. 2178/4 v k.ú. Zdice, obec Zdice.
Na základě vlastnických práv k výše uvedené nemovitosti podatelka tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu Zdic v
souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, následující námitku:
Nesouhlasím se zařazením mého pozemku do kategorie NZ - plocha zemědělská, viz Návrh územního plánu města Zdice z
12. března 2015. Ale žádám o zahrnutí do kategorie SV - plocha smíšená obytná - venkovská.
Odůvodnění námitky:
Pozemek splňuje stanovy územního plánu. Pozemek je v bezprostřední vazbě na stabilizované plochy bydlení kategorie SV,
nejedná se o izolované území.
Tento pozemek hodlám využít na stavbu svého rodinného domu.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Pozemek parc.č. 2178/4 v k.ú. Zdice se nachází ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Netvoří proluku v rámci
zastavěného území a nevyplňuje ani proluku na hranici zastavěného území. Pozemek se nenachází ani ve vazbě na jiné
zastavitelné plochy. Se zastavěným územím sousedí předmětný pozemek pouze po jedné (východní) straně, jinak vystupuje do
volné krajiny západním směrem a přibližuje se tak k lokálnímu biokoridoru LBK 6. Pozemek nemá přímou vazbu na stabilizovanou
uliční síť města a nedisponuje tak možností přímé dopravní obsluhy ze stávající, kapacitně a technickými parametry odpovídající,
pozemní komunikace a nedisponuje ani možností přímého napojení na stávající sítě technické infrastruktury.
Koncepce rozvoje území města Zdice stanovená v Územním plánu Zdice plně respektuje veřejný zájem na ochranu přírody a krajiny
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a na základě dohody s Agenturou ochrany přírody a
krajiny ČR, oddělením CHKO Křivoklátsko, navrhuje Územní plán Zdice plošný rozvoj zástavby v rámci území CHKO Křivoklátsko
výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěná území oddělených sídel Knížkovice a Černín a s cílem scelení rozdrobené sídelní
struktury podél silnice III/00524 Zdice –Knížkovice a s cílem oboustranného obestavění silnice III/00524 (ulice Vorlova) při příjezdu
do Knížkovic, pak podél ulice Vorlova ve vazbě na zemědělský areál u Knížkovic. Plošný rozvoj ostatních sídel v rámci CHKO
Křivoklátsko na území města Zdice je s ohledem na ochranu krajinného rázu CHKO Křivoklátsko nežádoucí a v ÚP Zdice je tak
zcela vyloučen.
Důvodem pro upřednostnění rozvoje obytné zástavby ve třech hlavních obytných sídlech Zdice, Černín a Knížkovice je zachování
historické kontinuity vývoje těchto třech tradičně obytných historických sídel na území města Zdice a důsledná ochrana a rozvoj
historické sídelní struktury jako dokladu historického vývoje města. Cílem je koncentrovat další rozvoj obytné funkce do území
disponujících odpovídající veřejnou infrastrukturou, zejména pak optimálním dopravním napojením a dostupností zařízení
občanského vybavení každodenní potřeby a ploch každodenní rekreace, s cílem minimalizovat nároky na veřejné rozpočty, tedy s
cílem využít přednostně stávající, fungující a dostupnou veřejnou infrastrukturu na místo budování infrastruktury nové. Sídlo Zdice
disponuje ze všech sídel na území města nejrozvinutější veřejnou infrastrukturou, tedy širokým spektrem zařízení občanského
vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a rozvinutým systémem komunikací i
dalších dopravních zařízení (parkoviště, autobusový terminál, síť autobusových zastávek) a zejména je obslouženo všemi
disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV. Intenzivní rozvoj území města je tedy
navrhován přednostně v bezprostřední návaznosti na optimálně vybavenou část území města tak, aby mohly být všechny nově
navrhované rozvojové plochy optimálně napojeny na komunikační systém města a na systémy technické infrastruktury a aby
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disponovaly optimální pěší dostupností veřejných prostranství a zařízení občanského vybavení. Navrhovaný rozvoj sídel Černín a
Knížkovice je ve srovnání s rozvojem sídla Zdice sice výrazně extenzivnější, zejména s ohledem na značně omezené rozvojové
možnosti vyplývající z polohy sídel v rámci CHKO a biosférické rezervace Křivoklátsko, nicméně i přesto územní plán obě sídla
Černín a Knížkovice stabilizuje jako další hlavní obytná území města.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je tedy nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení jak v jádrovém území města Zdice, tak právě také v oddělených sídlech Knížkovice a Černín. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místní
komunity obyvatel Knížkovic a Černína.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení CHKO Křivoklátsko vyjádřila ve svých požadavcích k Návrhu Zadání ÚP Zdice (§
47 stavebního zákona) a ve stanoviskuk Návrhu ÚP Zdice (§ 50 stavebního zákona) akceptaci ploch v rámci území CHKO
Křivoklátsko vymezených ve stávajícím platném územním plánu města Zdice s tím, že na rámec těchto ploch je rozšiřování
urbanizovaného prostoru směrem do volné krajiny velkoplošného chráněného území nežádoucí a v rozporu s požadavkem ochrany
krajinného rázu i s úkoly obsaženými v Plánu péče o CHKO Křivoklátsko. Pozemek parc.č. 2178/4 v k.ú. Zdice přitom ve stávajícím
platném územním plánu města Zdice k zastavění vymezen není.
K vymezení pozemku parc.č. 2178/4 v k.ú. Zdice pro bydlení není důvod ani s ohledem na zajištění dostatečné kapacity rozvojových
ploch pro bydlení na území města. Odhadovaná kapacita ploch bydlení a ploch smíšených obytných, vymezených v ÚP Zdice mimo
území CHKO Křivoklátsko a v CHKO Křivoklátsko ve vazbě na zastavěná území oddělných sídel Knížkovice a Černín, pokrývá
dostatečně potřebu výstavby nových bytů na území města Zdice predikovanou pro návrhové období územního plánu (do roku 2035)
na základě demografické prognózy vývoje obyvatelstva města, odhadu trendů migrace, odhadu odpadu bytů a trendů zvyšování
kvality bydlení na území města, při zohlednění dostatečných rezerv např. s ohledem na nedostupnost některých pozemků v rámci
rozvojových ploch pro bydlení vymezených v ÚP Zdice.
K vymezení pozemku parc.č. 2178/4 v k.ú. Zdice k zastavění nebyl s ohledem na ochranu veřejných zájmů shledán žádný
závažný důvod.
2.

Námitku uplatnila: Helena Uchytilová, Janáčkovo nábřeží 1075/27, 150 00 Praha 5
Mudr. Jana Kondrová, Junácká 1469/11, 162 00 Praha 616
vlastník nemovitosti: pozemky parc.č. 2147/21-23, 2147/43, 2147/58-76 v k.ú. Zdice
podaná: 6.5.2015

Území dotčené námitkou: pozemky parc.č. 2147/21-23, 2147/43, 2147/58-76 v k.ú. Zdice
Text námitky:
Jako vlastníci pozemků parc.č. 2147/21-23; 2147/43 a 2147/58-76 v kat. území Zdice (viz. příl) podáváme námitku dle § 52 SZ proti
Návrhu ÚP Zdice pro veřejné projednání (dále jen Návrh ÚP). Námitka se týká ustanovení o Vymezení ploch a koridorů, ve kterých
je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.
V čl. (M01) Návrh Územního plánu Zdice vymezuje plochu RP-01, ve kterých je vydání regulačního plánu z podnětu podmínkou pro
rozhodování o změnách v území:
ozn. ve
výkrese 1.1

název regulačního
plánu

plochy změn dotčené podmínkou způsob
pořízení
pořízení requlačního plánu
requlačního plánu

katastrální území

RP-01

Na Samohelce

Z32, Z33

Zdice

z podnětu

Součástí této plochy RP-01 jsou i výše uvedené pozemky v našem vlastnictví, na které bylo již v rámci akce Lokalita RD Na Vápenici,
Zdice / Samohelka, 1.etapa (viz. přil. situace) vydané územní rozhodnutí, a které žádáme z plochy RP-01 vyjmout.
Odůvodnění námitky
V roce 2013 vydal stavební úřad Města Zdice pod čj. STAV/3239/2012-17 Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
Rozhodnutí) na akci Lokalita RD Na Vápenici, Zdice / Samohelka, 1 .etapa podle § 72-92 stavebního zákona a dále podle § 9 a 12
Vyhlášky č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Rozhodnutí řešilo
dělení pozemků za účelem vzniku 19-ti parcel pro RD a veřejného pozemku pro napojení na komunikace a technickou
infrastrukturu. Současně byly tímto rozhodnutím komunikace a potřebná technická infrastruktura umístěny. Rozhodnutí nabylo
právní moci.
Dokumentace pro Rozhodnutí stabilizovala v dané lokalitě vymezení veřejných prostranství a pozemků pro výstavbu RD a stanovila
způsob využití a prostorové uspořádání zástavby (regulační podmínky) na těchto pozemcích. Současně byla navržena dopravní
obslužnost a způsob zásobování plochy systémy technické infrastruktury v souladu s koncepcí platného ÚPM.
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Protože Návrh ÚP Zdic převzal zastavitelnou plochu Z32 z platného ÚPM v podstatě beze změny, dokumentace uvedeného
Rozhodnutí tak plně odpovídá i řešení území Návrhu ÚP s ohledem na optimální plošné a prostorové uspořádání i požadovaných
návazností (např. pozemky veřejných prostranství vytvářejí nově navrhovanou uliční síť obytného souboru Na Samohelce v
návaznosti na stávající uliční síť ...). Uvedené Rozhodnutí není proto v rozporu s Návrhem ÚP Zdice pro veřejné projednání a
respektuje např. i jím stanovené podmínky pro zadání Regulačního plánu Na Samohelce. Požadavek na vydání regulačního plánu je
tak duplicitní a v konfliktu s již vydaným Rozhodnutím.
Na základě výše uvedeného Rozhodnutí byla již v dané lokalitě provedena parcelace (v mapovém podkladu Návrhu ÚP ještě není
zobrazena) a v současné době již probíhá příprava pro zainvestování lokality veřejnou technickou infrastrukturou, které by bylo
požadavkem na vydání regulačního plánu na roky zastaveno.

Návrh
Z výše uvedených důvodů žádáme vyjmout plochu Lokality RD Na Vápenici, Zdice / Samohelka, 1 .etapa (viz. přil. situace - poz.
parc.č. 2147/21-23; 2147/43 a 2147/58-76 v kat. území Zdice) z plochy RP-01, pro kterou je podmínkou pro rozhodování o změnách
v území vydání regulačního plánu.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Bude respektováno již dříve stavebním úřadem města Zdice vydané územní rozhodnutí čj. STAV/3239/2012-17 Rozhodnutí o
umístění stavby nebo zařízení na akci „Lokalita RD Na Vápenici, Zdice / Samohelka, 1 .etapa“.
Rozsah plochyRP-01 (regulační plán Na Samohelce), ve které je vydání regulačního plánu z podnětu podmínkou pro rozhodování o
změnách v území, bude upraven tak, že z plochy bude vyjmuta část plochy dotčená výše uvedeným vydaným územním rozhodnutím.
3.

Námitku uplatnila: ing. Eva Bambousková, Balbínova 258, 261 01 Příbram
vlastník nemovitosti: pozemky parc.č. 306/17, 306/19 a spoluvlastník pozemku parc.č. 306/18 k.ú. Černín u Zdice
podaná: 7.5.2015

Území dotčené námitkou: pozemky parc.č. 306/17, 306/19, 306/18 k.ú. Černín u Zdic
Text námitky:
Já, Ing. Eva Bambousková, jsemvlastníkem pozemků 306/19 a 306/17 zapsané na výpisu z katastru č. 1516, k.ú. 792420 Černín u
Zdic, obec 532011 Zdice, druh pozemku: orná půda a dálespoluvlastníkem pozemku 306/18 zapsaného na výpisu z katastru č. 1515,
k.ú. 792420 Černín u Zdic, obec 532011 Zdice, druh pozemku: orná půda (pozemek využívaný jako přístupová cesta).
Podávám námitku ve věci územního plánu Zdic a žádám, aby výše uvedené parcely byly začleněny do zastavitelné plochy z důvodu
plánované budoucí výstavby RD na těchto parcelách.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Územní plán navrhuje koncentrovat rozvoj obytné zástavby přednostně ve 3 hlavních obytných sídlech města, v sádlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Důvodem k rozvoji funkce bydlení ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích je zachování historické kontinuity vývoje
sídlení struktury města, v rámci níž se právě tato 3 sídla historicky rozvinula v hlavní území s koncentrací bydlení na území celého
dnešního města Zdice. Cílem je dále také koncentrovat další rozvoj obytné funkce do území disponující odpovídající veřejnou
infrastrukturou, zejména pak dobrým dopravním napojením a dostupností zařízení občanského vybavení každodenní potřeby a
ploch každodenní rekreace, s cílem minimalizovat nároky na veřejné rozpočty, tedy s cílem využít přednostně stávající, fungující a
dostupnou veřejnou infrastrukturu na místo budování infrastruktury nové.
Ze všech třech hlavních obytných sídel na území města Zdice disponuje nejrozvinutější veřejnou infrastrukturou, tedy širokým
spektrem zařízení občanského vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a
rozvinutým systémem komunikací i dalších dopravních zařízení (parkoviště, autobusový terminál, síť autobusových zastávek) a
zejména je obslouženo všemi disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV, jádrové území
měst Zdice, sídlo Zdice. Intenzivní rozvoj území města je tedy navrhován přednostně v bezprostřední návaznosti na sídlo Zdice,
v návaznosti na optimálně vybavenou část území města tak, aby mohly být všechny nově navrhované rozvojové plochy optimálně
napojeny na komunikační systém města a na systémy technické infrastruktury a aby disponovaly optimální pěší dostupností
veřejných prostranství a zařízení občanského vybavení.
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Navrhovaný rozvoj sídel Černín a Knížkovice je přitom ve srovnání s rozvojem sídla Zdice výrazně extenzivnější. Důvodem je
důsledná ochrana veřejných zájmů vyplývajících zejména z polohy částí sídel v rámci CHKO a biosférické rezervace Křivoklátsko a
s ní souvisejících nárocích na ochranu krajinného rázu volné krajiny v okolí sídel a dále absence kanalizace a plynofikace v obou
sídlech.
Územní plán vytváří vymezením rozvojových ploch smíšených obytných venkovských Z2a, Z2b, Z3a, Z3b, Z5, Z55 a Z56 (plocha
Z56 - viz návrh na rozhodnutí o námitce č. 50/1) dostatečnou nabídku ploch pro rozvoj bydlení, která zajistí dlouhodobou stabilizaci
počtu obyvatel obou sídel a vytvoří podmínky pro předcházení postupného úbytku obyvatel sídel a jejich vylidňování s důsledky
v rozpadu či úplném zániku komunity místních obyvatel. Územní plán vytváří vymezením rozvojových ploch smíšených obytných
venkovských podmínky pro možnou obnovu bytového fondu sídel a pro postupné zvyšování kvality bydlení v sídlech a umožní
uspokojení poptávky po nové výstavbě členy komunity místních obyvatel i novými zájemci o bydlení v těchto sídlech.
V současné době je v rámci sídla Černín evidováno přibližně 98 obydlených bytů v rodinných domech. Územní plán vytváří
vymezením rozvojových ploch smíšených obytných venkovských Z2a, Z2b, Z3a, Z3b, Z5, Z55 a Z56 (plocha Z56 - viz návrh na
rozhodnutí o námitce č. 50/1) podmínky pro možnou realizaci až 27 nových bytových jednotek v rodinných domech. Územní plán tak
navrhuje v sídle Černín podmínky pro možný nárůst počtu bytových jednotek v sídle o 21,6 % oproti současnému stavu.
Stabilizované plochy smíšené obytné venkovské v Černíně mají celkovou výměru 10,501 ha, plošná rozloha územním plánem nově
navrhovaných ploch pro rozvoj bydlení v Černíně je 3,895 ha. Územní plán tak v sídle Černín navrhuje plošný rozvoj území
smíšeného obytného o 27,1 % oproti současnému stavu. Navrhovanou míru rozvoje bydlení v sídle Černín tak lze hodnotit jako
dostatečnou vzhledem k prostorové izolovanosti sídla Černín, jeho charakteru drobného venkovského sídla umístěného ve volné
krajině na okraji CHKO Křivoklátsko a s ohledem na omezené vybavení sídla technickou infrastrukturou a občanským vybavením
každodenní potřeby. Na území sídla Černín nevznikají nároky na další plošný rozvoj bydlení oproti stávající navrhované míře rozvoje
bydlení v sídle.
Rozvoj obytné zástavby v sídle Černín na pozemcích č. parc. 306/17, 306/18, 306/19 v k.ú. Černín je nežádoucí s ohledem na
nevhodné a nepřirozené zakládání druhé řady zástavby mimo přímou vazbu na silnici III/2562.
4.

Námitku uplatnil: Milan Mičienka, Hroudská 126, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: č.p. 126, pozemek parc.č. 1651 a 1652 k.ú. Zdice
podaná: 11.5.2015
Podání označené jako „připomínka k návrhu územního plánu Zdice“ vykazuje znaky obsažené v ustanovení §52 odst. 2
stavebního zákona, proto pořizovatel toto podání kvalifikuje jako námitku.

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 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 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:
 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
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 výrazná finanční ztráta hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
 celkový negativní dopad na přírodní prostření v oblasti.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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 Zdice-západ 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.
5.

Námitku uplatnila: Jan Macháčková, Zahradní 216, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: č.p.216, pozemek parc.č. 809, 810,k.ú. Zdice
podaná: 11.5.2015

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 územní 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 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.
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Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
6.

Námitku uplatnil: Josef Macháček, Zahradní 216, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: č.p. 216, pozemek parc.č. 809, 810, k.ú. Zdice
podaná: 11.5.2015

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 územní 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 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna

7.

Námitku uplatnili: Iveta Šperlová, Jaroslav Šperl, Poncarova 980, 267 51 Zdice
vlastníci nemovitosti: č.p.980, pozemek parc.č. 1719/170, 1719/47k.ú. Zdice
podaná: 11.5.2015
Podání označené jako „připomínka k návrhu územního plánu Zdice“ vykazuje znaky obsažené v ustanovení §52 odst. 2
stavebního zákona, proto pořizovatel toto podání kvalifikuje jako námitku.

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:
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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 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:
 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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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.
 Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, 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
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 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 Zdice-západ 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.
8.

Námitku uplatnil: Tomáš Boubín, Odboje 138, 266 01 Tetín
vlastník nemovitosti: pozemek parc.č. 2171/1, k.ú. Zdice, spolumajitel
podaná: 11.5.2015

Území dotčené námitkou:
územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text námitky:
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Dobrý den,
Jako přímo zúčastněná strana podávám námitku proti začlenění územní rezervy na obchvat do nového územního plánu obce Zdice,
okr. Beroun.
Hlavním důvodem podání mé námitky je znehodnocení mé investice do stavby rodinného domu na parcele č. 2171/11 v obci Zdice.
Při vybudování obchvatu bude můj dům uzavřen silnicí z obou stran a silnice za domem by měla být určena převážně pro
kamionovou dopravu mezi dvěma průmyslovými zónami.
Další důvody:
Jako budoucí občan Zdic nesouhlasím s možnou, nenávratnou investicí do komunikace sloužící pro soukromé subjekty (tz. Investory
a majitele průmyslové zóny „sever").
Dále je zřejmé nemožnost vykoupení pozemků (několik majitelů má pod nimi nemovitosti a ty by ztratili hodnotu - investor by musel
vykoupit jak pozemky pod komunikací tak i odkoupit rodinné domky, což je z finančního hlediska nereálné).
Uzavření obce z druhé strany komunikací pro kamionovou dopravu (velká část obyvatelů obce chodí s dětmi a zvířaty na procházky
do přírody.
Znehodnocení ceny a klidu v rodinných domech v nové bytové zástavbě.
Dopad na životní prostředí a na zvěř (pohybují se zde srnky, zajíci, bažanti a jiná zvířata).atd..
Možné řešení:
zakázání rozrůstání průmyslové zóny „sever" (Kostal, atd.) pro novou zástavbu zřídit silnici zezadu, kolem Kostalu
Myslím si, že vybudování obchvatu není reálné a v územním plánu, by proto tato rezerva být neměla. Největší problém by bylo
financování a návratnost investic, prakticky nemožné vykoupení pozemků pro obchvat.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
9.

Námitku uplatnil: Aleš Král, Včelařská 251, 266 01 Tetín
vlastník nemovitosti: pozemek parc.č. 2171/6, 2171/8, 2147/36, 2147/37,k.ú. Zdice,
podaná: 11.5.2015

Území dotčené námitkou:
územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text námitky:
Dobrý den,
Jako přímo zúčastněná strana podávám námitku, proti začlenění územní rezervy na obchvat do nového územního plánu obce
Zdice, okr. Beroun.

Hlavním důvodem podání mé námitky je znehodnocení mé investice do stavby rodinného domu na parcele č. 2171/6
v obci Zdice. Při vybudování obchvatu bude můj dům uzavřen silnicí z obou stran a silnice za domem by měla procházet
přímo přes můj pozemek.

Tato územní rezerva znehodnotila moje ostatní pozemky a byla mě tímto způsobena značná škoda a realizace tohoto projektu by
mě zničila i ten zbytek, myslíte si, že je reálné, že bych někdy pozemek přes, který obchvat musí vést, odprodal.
Tímto bych chtěl informovat obec, aby toto věděla dopředu před případným rozšiřováním průmyslové zóny, okolo Kostalu a poté
marného hledání řešení s přetížeností dopravy v obci Zdice.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice
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vypuštěna
10. Námitku uplatnil: Petr Grábner, Vinohradská 165, Nehvizdy
vlastník nemovitosti: pozemek parc.č. 1724/5, 1724/6, k.ú. Zdice,
podaná: 12.5.2015
Území dotčené námitkou:
- územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
- 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 II/605 z Územního plánu, Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko dlečl.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 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

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

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, 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.
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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 Zdice-západ 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.
11. Námitku uplatnili: Petr Kubín, Magdaléna Kubínová, Poncarova 991, 267 51 Zdice
vlastníci nemovitosti: č.p. 991, pozemek parc.č. 1719/181, 1719/55, k.ú. Zdice,
podaná: 12.5.2015
Území dotčené námitkou:
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- územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text námitky:

Věc: Uzemní 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
Nesouhlasíme s vytvořením územní rezervy koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice li/605 a
požadujeme:
 úplné a trvalé zrušení chystané uzemní rezervy určené pro budoucí výstavbu severozápadního obchvatu Zdic
 vyjmutí výše uvedené územní rezervy z návrhu územního plánu města Zdice

Zdůvodnění:
Případná výstavba a zprovoznění výše uvedené přeložky by přineslo:
 celkový negativní dopad na životní prostředí (kvalitu ovzduší) v severozápadní oblasti Zdic, přičemž by nedošlo k výraznému

zlepšení životního prostředí (kvality ovzduší) v centru Zdic a ulici Komenského (největším znečišťovatelem je dálnice D5 a lokální
topeniště-viz bod 16.3.1 „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území z června 2014")
 výraznou finanční ztrátu hodnoty pozemků a domů v dotčené severozápadní oblasti Zdic
 výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního území Zdic
 naprosté obklíčení města Zdice těžkou dopravou (jihozápadně dálnicí D5 a severozápadně obchvatem)
 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

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
12. Námitku uplatnila: Petra Bartůňková, Švermova 1332, 266 01 Beroun
vlastník nemovitosti: spolumajitelka - pozemek parc.č. 2171/11, k.ú. Zdice,
podaná: 12.5.2015
Území dotčené námitkou:
územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text námitky:
Jako přímo zúčastněná strana podávám námitku proti začlenění územní rezervy na obchvat do nového územního plánu obce Zdice,
okr. Beroun.
Hlavním důvodem podání mé námitky je znehodnocení mé investice do stavby rodinného domu na parcele č. 2171/11 v obci Zdice.
Při vybudování obchvatu bude můj dům uzavřen silnicí z obou stran a silnice za domem by měla být určena převážně pro
kamionovou dopravu mezi dvěma průmyslovými zónami.
Další důvody:
Jako budoucí občan Zdic nesouhlasím s možnou, nenávratnou investicí do komunikace sloužící pro soukromé subjekty (tz. Investory
a majitele průmyslové zóny „sever").
Dále je zřejmé nemožnost vykoupení pozemků (několik majitelů má pod nimi nemovitosti a ty by ztratili hodnotu - investor by musel
vykoupit jak pozemky pod komunikací tak i odkoupit rodinné domky, což je z finančního hlediska nereálné).
Uzavření obce z druhé strany komunikací pro kamionovou dopravu (velká část obyvatelů obce chodí s dětmi a zvířaty na procházky
do přírody.
Znehodnocení ceny a klidu v rodinných domech v nové bytové zástavbě.
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Dopad na životní prostředí a na zvěř (pohybují se zde srnky, zajíci, bažanti a jiná zvířata).atd.
Možné řešení:

zakázání rozrůstání průmyslové zóny „sever" (Kostal, atd.) pro novou zástavbu zřídit silnici zezadu, kolem Kostalu
Myslím si, že vybudování obchvatu není reálné a v územním plánu, by proto tato rezerva být neměla. Největší problém by bylo
financování a návratnost investic, prakticky nemožné vykoupení pozemků pro obchvat.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
13. Námitku uplatnila: Miloslava Ciprová, Poncarova 984, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: č.p. 984, pozemek parc.č. 1719/192, 1719/43, k.ú. Zdice,
podaná: 12.5.2015
Území dotčené námitkou:
- územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
- Zástavba na kopci Písmena
- Rozvoj stávající průmyslové zóny (kromě stávající zóny Kostal a VPS)
Text námitky:
Věc: uzemní 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
Připomínka:
 zásadně 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 jeho vyjmutí z návrhu

územního plnu města Zdice.
 nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (kromě stávající zóny Kostal a VPS)

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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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

510

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
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 – Beroun - Plzeň, 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.
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 Zdice-západ 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.
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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.
14. Námitku uplatnila: Lenka Křenková, Poncarova 996, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 996, pozemek parc.č. 1719/160, 1719/61, 1719/60k.ú. 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
15. Námitku uplatnil: Tomáš Křenek - 1971, Poncarova 996, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 996, pozemek parc.č. 1719/160, 1719/61, 1719/60k.ú. Zdice,
podaná: 12.5.2015
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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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna

16. 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 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.
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Podavatel námitky byl písemně vyzván k doložení vlastnických práv k pozemkům a stavbám dotčených návrhem řešení ÚPčj. 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 v dokumentu
Vyhodnocení připomínek č. 45.
17. 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 v dokumentu
vyhodnocení připomínek č. 46.
18. Námitku uplatnil: Hynek Hout, Poncarova 1035, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č. p. 1035, pozemek parc.č. 1719/65, 1719/185k.ú. 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:
Věc: uzemní 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
Připomínka:
 zásadně 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 jeho vyjmutí z návrhu

územního plnu města Zdice.

514

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
 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.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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
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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 – Beroun - Plzeň, 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
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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.
Na základě výše popsaného odůvodnění nebude koncepce vymezení průmyslových zón Zdice-východ a Zdice-západ v ÚP
Zdice měněna.
19. Námitku uplatnil: Jaroslav Šín, Farčina1027, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č. p. 1027, pozemek parc.č. 1057/4, 1057/2, 1057/3, k.ú. Zdice,
podaná: 11.5.2015
Podání označené jako „připomínka k návrhu územního plánu Zdice“ vykazuje znaky obsažené v ustanovení §52 odst. 2
stavebního zákona, proto pořizovatel toto podání kvalifikuje jako námitku.
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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
20. Námitku uplatnili: ing. Miroslav Hrabovský, ing. Martina Hrabovská, Poncarova 975, 267 51 Zdice
vlastníci nemovitosti: spolumajitel č. p. 975, pozemek parc.č.1719/182, 1719/67, k.ú. Zdice,
podaná: 11.5.2015
Podání označené jako „připomínka k návrhu územního plánu Zdice“ vykazuje znaky obsažené v ustanovení §52 odst. 2
stavebního zákona, proto pořizovatel toto podání kvalifikuje jako námitku.
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Území dotčené námitkou:
koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
zástavba na kopci Písmena
rozšiřování stávající průmyslové zóny (Kostal)a výstavba nových průmyslových zón v oblasti Zdice Západ
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.

 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 v oblasti 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 oblastí Zdic
 celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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).
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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.
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 – Beroun - Plzeň, 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
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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.
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 Zdice-západ 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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21. Námitku uplatnila: Christina TreresiaPrágl, Poncarova993, 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 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.

 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:
 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 oblastí 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 v dokumentu
vyhodnocení připomínek č. 47.
22. Námitku uplatnil: ing. Vladimír Prágl, Poncarova993, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: č.p. 993, pozemek parc.č. 1719/193, 1719/57 k.ú. 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) a výstavba nových průmyslových zón Zdice Západ
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 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.
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 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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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 Zdice-západ 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. Námitku uplatnili: ing. Jiří Šiška, ing. Kateřina Šišková, Poncarova 992, 267 51 Zdice
vlastnici nemovitosti: č.p. 993, pozemek parc.č. 1719/194, 1719/56 k.ú. 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:
Věc: uzemní 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
Připomínka:
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 zásadně 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 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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
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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 – Beroun - Plzeň, 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
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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 průmyslových zón Zdice-východ a Zdice-západ v ÚP
Zdice měněna.
24. Námitku uplatnil: Martin Házl, Vorlova 587, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: pozemek parc.č. 2147/53 k.ú. Zdice
podaná: 12.5.2015
Území dotčené námitkou:
Koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Text námitky:
Námitka proti začlenění územní rezervy na obchvat do územního plánu v obci Zdice, okr. Beroun
Dobrý den,
Jako přímo zúčastněná strana podávám námitku, proti začlenění územní rezervy na obchvat do nového územního plánu obce Zdice,
okr. Beroun.

Při vybudování obchvatu bude můj dům uzavřen silnicí z obou stran a silnice za domem by měla procházet přímo přes
můj pozemek.
Tato územní rezerva znehodnotila moje ostatní pozemky a byla, mě tímto způsobena značná škoda. Pozemek potřebný pro obchvat
nikdy neprodám, zničil bych hodnotu své nemovitosti a kvalitu bydlení nejen pro sebe.
Další důvody:
Jako občan Zdic nesouhlasím s možnou, nenávratnou investicí do komunikace sloužící pro soukromé subjekty (tz. Investory a
majitele průmyslové zóny „sever").
Za domem na pozemcích chovám domácí zvířata.
Dále je zřejmé nemožnost vykoupení pozemků (několik majitelů má pod nimi nemovitosti a ty by ztratili hodnotu - investor by musel
vykoupit jak pozemky pod komunikací tak i odkoupit rodinné domky, což je z finančního hlediska nereálné).
Uzavření obce z druhé strany komunikací pro kamionovou dopravu (velká část obyvatelů obce chodí s dětmi a zvířaty na procházky
do přírody.
Znehodnocení ceny a klidu v rodinných domech v nové bytové zástavbě.
Dopad na životní prostředí a na zvěř (pohybují se zde srnky, zajíci, bažanti a jiná zvířata).atd..
Možné řešení:

zakázání rozrůstání průmyslové zóny „sever" (Kostal, atd.)
pro novou zástavbu zřídit silnici zezadu, kolem Kostalu
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
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25. Námitku uplatnil: Jiří Kačeřík, Poncarova997, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č. p. 997, pozemek parc.č. 1719/191, 1719/63, k.ú. Zdice,
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
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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
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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.
26. Námitku uplatnila: Alena Tamová, Erbenova 773, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č. p. 773, pozemek parc.č. 307, 308, k.ú. Zdice,
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
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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
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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.
27. Námitku uplatnil: Ladislav Hlaváč, Wolkerova 656, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č. p. 656, pozemek parc.č.194, 195, k.ú. Zdice,
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
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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
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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.
28. Námitku uplatnil: Hubert Tam, Erbenova 773, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č. p. 773, pozemek parc.č. 307, 308, k.ú. Zdice,
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
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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

534

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění

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.
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
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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.
29. Námitku uplatnil: Pavel Burian, Poncarova997, 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 v dokumentu
vyhodnocení připomínek č. 48.
30. Námitku uplatnila: Jitka Kačeříková, Poncarova997, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č. p. 997, pozemek parc.č. 1719/191, 1719/63, k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
- zástavba na kopci Písmena
Text námitky:
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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
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
31. Námitku uplatnil: Martin Nácal, K Samohelce945, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č. p. 945, pozemek parc.č. 1444/1, 1444/2 k.ú. Zdice,
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
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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
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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
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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.
32. 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:


540

Není žádný rozumný důvod k výstavbě této komunikace, která bude pouze suplovat již stávající dálnici

D-5

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
 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
v dokumentu vyhodnocení připomínek č. 49.
33. Námitku uplatnil: Michal Hlaváč, Wolkerova 656, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č. p. 656, pozemek parc.č. 194, 195, k.ú. Zdice,
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

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice
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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 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.
34. Námitku uplatnili: Pavel Hájek, Miroslava Hájková, Nad Cihelnou 916,267 51 Zdice
vlastníci nemovitosti: č. p. 916, pozemek parc.č. 2325/30, 2325/56, k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Text námitky:
Vznáším námitku proti návrhu územního plánu města Zdice - přeložka silnice II/605 /případný obchvat/ z těchto důvodu:
Nachází se nedaleko našeho rodinného domu a tím dojde ke snížení hodnoty naší nemovitosti.
Umístěním nové komunikace dojde ke zvýšené hladině hluku a prašnosti.
 Nachází se v bezprostřední blízkosti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Dojde k zabrání mnoha hektarů zemědělské půdy
 Ve Zdických novinách za měsíc květen 2015 je uvedena informace, že v Poslanecké sněmovně je novela zákona, která znamená

posun v řešení kamionové dopravy přes města a bude určovat podmínky za jakých bude umožněno městům a obcím požádat
umístění zákazových značek a vyloučit z nich tak kamionovou dopravu. Další možností je zavedení mýta i na silnicích I. a II., popř
III. třídy.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
35. Námitku uplatnil: Pavel Šilhavý, Nad Cihelnou 907, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: pozemek parc.č.2325/36, 2325/71, 2325/155 a 2325/156, k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
- zástavba na kopci Písmena
Text námitky:
Vážení přátelé
Jakožto majitel nemovitostí č. 2325/36, 2325/71, 2325/155 a 2325/156 v katastru obce Zdice, vznáším tuto námitkuproti územnímu
plánu města Zdic:

Zásadně nesouhlasím s jakoukoliv formou územní „rezervy" pro plánovanou přeložku silnice II/605 severní cestou a
požaduji její zrušení.
Argument:
 tranzitní dopravy z centra města nemá nic společného.
 dopravní zatížení Zdic je v prvé řadě generováno samotnými občany Zdic, kteří odvážejí děti do škol a školek, do zdravotnického
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střediska, popř. na nákup a následně jsou nuceni načerpat pohonné hmoty a najet na dálnici + samotnou režií města (zásobování,
úklid, aj) - všichni tito občané MUSÍ projet městem a obchvat nepoužijí.
 dopravní zatížení ve městě je obtěžující v podstatě jen při ranních a odpoledních špičkách - přes den a v noci zejí Zdice prázdnotou
 výstavbou komunikace se navždy znehodnotí dnešní nejklidnější, nejtišší a v podstatě rekreační části města, a to se všemi negativy,

jako např. hluk a exhalace z automobilového provozu, denní i noční jízdy kamionů, a v neposlední řadě i znehodnocení cen
nemovitostí a narušení cest migrace zvířat.

 východní průmyslovou zónu doporučuji nerozšiřovat, a to právě z důvodů nedostatečné dopravní infrastruktury - pokud dnes

někomu vadí dopravní zatížení generované firmou Kostala VPS, nechť vznese dotaz na ty městské zastupitele, které tuto
megalomanskou stavbu mezi dvěma obcemi, bez jakékoliv dopravní obslužnosti, před léty odsouhlasili

 obyvatelé Zdic si všeobecně nepřejí udělat z poklidného městečka Zdic výrobní a průmyslovou zónu, neboť nevidí smysl tohoto

počinu - ze zdických občanů tam najde odbornou a kvalifikovanou práci málokdo a na nekvalifikovanou práci budou najmuti
agenturní pracovníci ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, Bulharska a různých Ruských republik, které v regionu pouze zvyšují
kriminalitu



Přehodnoťte nutnost další výstavby v prostorách mezi sídlištěm a Písmeny

Argument:
Tento prostor je občany Zdic primárně využívám pro rekreaci, procházkám, dětským hrám, jakožto i venčení domácích mazlíčků. V
těchto místech se též konají společenské akce města Zdic (pálení čarodějnic, přehlídky staré vojenské techniky, apod.). Jakoukoliv
zástavbou dojde k rozbití celistvosti tohoto prostoru. Zeptejte se nejdříve občanů, kteří tam bydlí, zdali si vůbec přejí takové využití
výše zmíněného prostoru.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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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.
36. Námitku uplatnil: Zdeněk Pekrt, Polní 1070,267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: pozemek parc.č.2129/11, 2129/26, k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- průmyslová zóna Západ
Text námitky:
- nesouhlasím s navrženým územním plánem pro vznik průmyslové zónyZápad označeným Z 15 a Z18 týkající se pozemků parc. č.
2129/19,2129/21, 2129/18, 2129/20 na LV 623, pozemků parc.č. 2129/17,
2129/23, 2129/24 na LV 2264, pozemků parc.č. 2129/22 na LV 2265,pozemků parc.č. 2129/1, 2128, 2129/16, 2127/35 na LV 10001,
pozemků parc.č. 2127/39 na LV 842, pozemků parc.č. 2127/38, 2129/33 na LV 429, pozemků parc.č. 2127/36 na LV 591, pozemků
parc.č. 2127/37 na LV 74, pozemků parc.č. 2127/32 na LV 829, pozemků parc.č. 2127/31 na LV 1525, pozemků parc.č. 2127/29 na
LV 831, to vše zapsáno v k.ú.Zdice, obec Zdice, okres Beroun, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Beroun.
Odůvodnění námitky:
 Dle UP bude urbanistická koncepce obce Zdice, pod označením pis. C- C04, odst. a, konstatuje, že bude pro obec Knížkovice

stabilizovat a dále rozvíjet stávající venkovský charakter sídla s převahou venkovského bydlení a individuální rekreace. To je v
rozporu s navrhovanou průmyslovou zónou západ, neboť se pozemky pro navrženou průmyslovou zónu západ dotýkají pozemků
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obce Knížkovice. Tudíž je narušená tato správně navržená koncepce písmena C04 odst.a.
 Na základě usnesení vlády z roku 2015 nesmí docházet k vyjímání půdy sloužící k zemědělským účelům, k jinému způsobu využití.
 Vznikem průmyslové zóny Západ dojde k výraznému urbanistickému narušení charakteru přírody a obytné části obce
 Dojde k zhoršení a narušení čistého ovzduší tohoto kraje vlivem automobilů, výrobních zařízení a výrobního procesu v tomto okolí
 Bude zvýšený provoz těžké automobilové dopravy
 Nastane výrazný hluk a ekologická zátěž navrženého území
 Vznikne nárůst dopravních nehod
 V současné době průmyslová zóna Východ, Jih a u obce Bavoryně je nevyužitá kapacita pozemků pro stejný účel, kterým by měla

být zóna Z15 a Z 18. Proto je nadbytečné vytvářet další zóny
 Zóna Z 15 a Z18 jsou v současné době v UP začleněny jako plochy určené pro provoz solární elektrárny, tak by to mělo být plněno!
 Místo průmyslové zóny Západ Z15 a Z18 vytvořte stavební pozemky

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 Průmyslová zóna Zdice-západ

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, 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.
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.
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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 Zdice-západ 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. Námitku zástupce veřejnosti uplatnila: ing. Eva Zápotočná, Nad Cihelnou 943,267 51 Zdice
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Text námitky:
NÁMITKA ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI K NÁVRHU ÚZEMNÍHOPLÁNU ZDICE
uplatněná podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon")
I. Identifikační údaje zástupce veřejnosti
13 fyzická osoba
Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu
Ing. Eva Zápotočná Narozena 19.7.1970
Trvalý pobyt Nad Cihelnou 943 267 51 Zdice
III. obsah námitky
Podle § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb. podáváme námitku k odstranění koridoru RK1 pro případné budoucí umístění
dopravní infrastruktury -severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605z Územního plánu, dle čl.D. 1.1.1, odst. (D05)
Územního plánu, a to v celém rozsahu.
Dokládáme grafickou přílohou - Výkresem koncepce dopravní infrastruktury I.2C Územního plánu, kde je koridor zakreslen plnou
modrou čarou.

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

547

Územní plán Zdice - Odůvodnění
IV. odůvodnění námitky
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 obce 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 v lokalitě křížení ulic Vorlova, Nad Úvozem v těsné blízkosti stávající zástavby řadových domů, v lokalitě ul.
Poncarova a okolí v těsné blízkosti stávající 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.
Ve Zdicích přestane existovat jakákoli nehlučná oblast, protože části přilehlé dálnici D5 jsou již trvale hlukem zatíženy a plánovaný
obchvat hlukovou a emisní zátěž v těchto částech města nijak prokazatelně nesníží
Není prokázán jakýkoli přínos zamýšlené stavby pro občany Zdic - odklonem původní trasy nedojde k výraznému zlepšení životního
prostředí a kvality bydlení v jiných částech města Je oprávněná obava, že stavba nijak neuleví dopravní zátěži v centru Zdic, neb
původní trasa bude nadále využívána pro osobní dopravu obyvatel Zdic a přilehlých obcí (přístup k obchodům, službám, školám,
úřadu,..), která je dle našeho názoru primární dopravní zátěží v centru Zdic. Dosud nebyla žádnými objektivními nástroji (např.
formou makroskopického dopravního modelu města Zdice) posouzena a prokázána reálná dopravní účinnost zamýšlené přeložky a
tedy její ekonomická rentabilita.
V. vymezení území dotčeného námitkou
Území dotčené námitkou je plánovaný koridor územní rezervy RK1-vedení přeložky silnice Il.třídy dle grafické přílohy - Výkresu
koncepce dopravní infrastruktury I.2C Územního plánu, kde je koridor zakreslen plnou modrou čarou.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
38. Námitku uplatnil: Jan Deák, Poncarova 994,267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 994, pozemek parc.č. 1719/173, 1719/58, k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
- rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text námitky:
Věc: Námitky 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. (D05) Územního plánu
Podávám tímto námitky ve výše označené věci a to v celém rozsahu, neboť 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.

 s rozšiřováním stávající průmyslové i s výstavbou nových průmyslových zón Zdice Západ.

Odůvodnění:
 město Zdice není dopravně vytížené těžkou a ostatní dopravou natolik, aby bylo nutné tento tzv. obchvat vybudovat - neexistuje

nezávislá studie, která by jasně prokazovala opak

 naprosté obklíčení města Zdice těžkou a ostatní dopravou - jihozápadně dálnicí D5, silnicí II/605 a severozápadně tzv. obchvatem
 hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
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 znečištění životního prostředí - hluk a prach z těžké a ostatní dopravy na zamýšlené komunikaci
 další zhoršení kvality ovzduší způsobené častými inverzemi a faktem, že centrum Zdic se nachází v údolí obklopeném dopravními

tahy

 celkový negativní dopad na přírodu a životní prostředí v oblasti
 úplné odstřihnutí Zdic od jediného, dosud silnicí nezahrazeného, přístupu k přírodě a silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených

i ostatních částí města k CHKO Křivoklátsko
 ztráta atraktivity území města pro cestovní ruch a rekreaci, nemožnost nebo omezení integrace města k turisticky vysoce

atraktivnímu území CHKO Křivoklátsko

 silné omezení přístupu obyvatel Černína a Knížkovic do Zdic, a naopak. Řešení tohoto problému by nutně znamenalo další zásahy

do charakteru krajiny.
 likvidace orné půdy
 zničení zahrádkářské kolonie v dotčené části Zdic
 narušení práva soukromého vlastnictví
 výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního území Zdic
 výrazná ztráta finanční hodnoty nemovitostí v dotčené severozápadní oblasti Zdic

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

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

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, 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.
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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 Zdice-západ 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.
39. Námitku č. 2 uplatnil: Jan Deák, Poncarova 994,267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 994, pozemek parc.č. 1719/173, 1719/58, k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
- rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
Text námitky:
Věc: Námitky 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. (D05) Územního plánu
Podávám tímto námitky ve výše označené věci a to v celém rozsahu, neboť 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
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návrhu územního plnu města Zdice.
 s rozšiřováním stávající průmyslové i s výstavbou nových průmyslových zón Zdice Západ.

Odůvodnění:
 město Zdice není dopravně vytížené těžkou a ostatní dopravou natolik, aby bylo nutné tento tzv. obchvat vybudovat - neexistuje

nezávislá studie, která by jasně prokazovala opak

 naprosté obklíčení města Zdice těžkou a ostatní dopravou - jihozápadně dálnicí D5, silnicí II/605 a severozápadně tzv. obchvatem
 hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
 znečištění životního prostředí - hluk a prach z těžké a ostatní dopravy na zamýšlené komunikaci
 další zhoršení kvality ovzduší způsobené častými inverzemi a faktem, že centrum Zdic se nachází v údolí obklopeném dopravními

tahy
 celkový negativní dopad na přírodu a životní prostředí v oblasti
 úplné odstřihnutí Zdic od jediného, dosud silnicí nezahrazeného, přístupu k přírodě a silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených

i ostatních částí města k CHKO Křivoklátsko

 ztráta atraktivity území města pro cestovní ruch a rekreaci, nemožnost nebo omezení integrace města k turisticky vysoce

atraktivnímu území CHKO Křivoklátsko
 silné omezení přístupu obyvatel Černína a Knížkovic do Zdic, a naopak. Řešení tohoto problému by nutně znamenalo další zásahy

do charakteru krajiny.
 likvidace orné půdy
 zničení zahrádkářské kolonie v dotčené části Zdic
 narušení práva soukromého vlastnictví
 výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního území Zdic
 výrazná ztráta finanční hodnoty nemovitostí v dotčené severozápadní oblasti Zdic

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

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

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, 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
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 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 Zdice-západ 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.
40. Námitku č. 2 uplatnila: Mgr. Viera Deáková, Poncarova 994,267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 994, pozemek parc.č. 1719/173, 1719/58, k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
 koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
 rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
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Text námitky:
Věc: Námitky 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. (D05) Územního plánu
Podávám tímto námitky ve výše označené věci a to v celém rozsahu, neboť 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.
 s rozšiřováním stávající průmyslové i s výstavbou nových průmyslových zón Zdice Západ.

Odůvodnění:
 město Zdice není dopravně vytížené těžkou a ostatní dopravou natolik, aby bylo nutné tento tzv. obchvat vybudovat - neexistuje

nezávislá studie, která by jasně prokazovala opak
 naprosté obklíčení města Zdice těžkou a ostatní dopravou - jihozápadně dálnicí D5, silnicí II/605 a severozápadně tzv. obchvatem
 hrubé narušení krajinného rázu severozápadní části města a navazující přírody
 znečištění životního prostředí - hluk a prach z těžké a ostatní dopravy na zamýšlené komunikaci
 další zhoršení kvality ovzduší způsobené častými inverzemi a faktem, že centrum Zdic se nachází v údolí obklopeném dopravními

tahy
 celkový negativní dopad na přírodu a životní prostředí v oblasti
 úplné odstřihnutí Zdic od jediného, dosud silnicí nezahrazeného, přístupu k přírodě a silné omezení přístupu obyvatelstva dotčených

i ostatních částí města k CHKO Křivoklátsko
 ztráta atraktivity území města pro cestovní ruch a rekreaci, nemožnost nebo omezení integrace města k turisticky vysoce

atraktivnímu území CHKO Křivoklátsko
 silné omezení přístupu obyvatel Černína a Knížkovic do Zdic, a naopak. Řešení tohoto problému by nutně znamenalo další zásahy

do charakteru krajiny.

 likvidace orné půdy
 zničení zahrádkářské kolonie v dotčené části Zdic
 narušení práva soukromého vlastnictví
 výrazný pokles obytné hodnoty a kvality bydlení v celé dotčené oblasti severozápadního území Zdic
 výrazná ztráta finanční hodnoty nemovitostí v dotčené severozápadní oblasti Zdic

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna

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

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, 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
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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.
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 Zdice-západ 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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41. Námitku uplatnil: ing. Marek Nawrat, ing. Pavla Nawratová, Pod Šachtou 931, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 931, pozemek parc.č. 2325/52, 2325/55, 2325/21, 2325/97 k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
zástavba na kopci Písmena
rozšiřování stávající průmyslové zóny (Kostal)
Text námitky:
Věc: uzemní 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
Připomínka:
 zásadně 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 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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
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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 – Beroun - Plzeň, 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 průmyslových zón Zdice-východ a Zdice-západ v ÚP
Zdice měněna.
42. Námitku uplatnil: Jindřich Stejskal, Ilona Stejskalová DiS., Poncarova 978, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 978, pozemek parc.č. 1719/179, 1719/49k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
zástavba na kopci Písmena
rozšiřování stávající průmyslové zóny (Kostal)
Text námitky:
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Věc: uzemní 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
Připomínka:
 zásadně 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 jeho vyjmutí z návrhu

územního plnu města Zdice.
 nesouhlasím s rozšiřováním stávající průmyslové zóny (Kostal)

Zdůvodnění:
 Absolutně nepochopitelný zásah do přírodní krajiny, která je místem vycházek obyvatel širokého okolí, naprosto zbytečný obchvat,

který NENÍ potřeba - ve Zdicích není doprava přetížená a dostupnost nové průmyslové zóny je dobrá (2 nájezdy na dálnici
v rozmezí 5 km). A argument, že kamiony sjíždějí z dálnice, aby „nemusely" platit mýtné přece nelze
řešit takto megalomanským projektem, ale např. pokutou - po legislativní úpravě, (to je problém celé sítě dálnic v republice), dále při realizaci obchvatu by obyvatelé ztratili možnost vyjít do přírody bez překonávání komunikací, úplně by se tím přerušila vazba
města na přírodu. Děti, které chodí do školy z Knížkovic nebo Černína (autobusová doprava vč. zastávek není dostatečná po celý
den) by zbytečně překonávali další silnici, po které by samozřejmě jezdili i mezinárodní kamiony a to by přineslo všechny známé
problémy s touto dopravou.

 Obyvatelé dotčených lokalit si toto bydlení volili právě z důvodu, že jsou blíž k přírodě. Tímto by došlo k zhoršení kvality života a

hodnoty bydlení.

 Hluk, prach, nepořádek z těžké dopravy na zamýšlené komunikaci. Při nehodách kamionů by hrozily úniky nebezpečných látek

přímo na prahu chráněné krajinné oblasti, poblíž vede i rozvod pitné vody.
 Celkový negativní dopad na přírodní prostředí v oblasti. V dnešní době, když se potvrdilo tolik nešetrných a kolikrát nakonec

zbytečných realizací nápadů. Zkušenosti vyspělejších zemí ukazují, že příroda je NEJVÍC a obyvatelé přírodu a zdroje vody co
nejvíce uchraňují a spíše využívají už nezvratně zničená místa, a i ta se snaží co nejvíc asanovat - to je trend!
 Zastavět kopec Písmena? Co tam spíše vymyslet nějakou městskou farmu nebo zázemí pro různé tradiční akce, vždyť tam všichni

tak rádi chodí v létě i v zimě.
 Průmyslová zóna Černín - od začátku nešťastně lokalizována, a to s sebou nese
 tato plánování dalších návazných „kroků" typu nové silnice. Zkušenosti z minulosti ukazují, že když pak některé firmy ukončí činnost,

zbydou pak jen další zničená místa.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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
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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 – Beroun - Plzeň, 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 průmyslových zón Zdice-východ a Zdice-západ v ÚP
Zdice měněna.
43. Námitku uplatnila: Marie Duchková, Havlíčkova 762, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 762, spolumajitel pozemek parc.č. 255, 256k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
zástavba na kopci Písmena
rozšiřování stávající průmyslové zóny (Kostal)
Text námitky:
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Věc: uzemní 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
Připomínka:
 zásadně 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 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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 průmyslové zóny Zdice-východ (u Kostalu)

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, 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 průmyslových zón Zdice-východ a Zdice-západ v ÚP
Zdice měněna.
44. Námitku uplatnila: Bc. Lenka Lomozová, Vorlova 645, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: č.p. 645, pozemek parc.č. 1643, 1644 k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
koridor Kl – severozápadní obchvat města Zdice – územní rezerva
Text námitky:
NÁMITKA K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLANU ZDICE
uplatněná podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon")
I. identifikační údaje
fyzická osoba
Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu
Bc. Lenka Lomozová, narozena 17.4.1977
Vlastník pozemků 1643 a 1644 v kú Zdice, domu č.645
Trvalý pobyt
Vorlova 645
267 51 Zdice
II. obsah námitky
Podle § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb. podávám námitku k odstranění koridoru RK1 pro případné
budoucí umístění dopravní infrastruktury -severozápadního obchvatu města - přeložky silnice II/605 z Územního plánu, dle ěl.D.
1.1.1, odst. (D05) Územního plánu, a to v celém rozsahu
III. odůvodnění námitky
Zamýšlené využití území pro budoucí realizaci stavby severozápadního obchvatu zcela změní stávající charakter území a snižuje
tak hodnotu mé nemovitosti.
Dojde ke zvýšení zátěže hlukem a exhalacemi. Již nyní je v okolí našeho domu hladina hluku z dopravy vyšší a to i v nočních
hodinách a ve dnech pracovního volna, kdy se výrazně nese hluk z dálnice D5 pravděpodobně také vlivem odrazů od okolních
kopců. Plánovaný okruh je v tak těsné blízkosti mé nemovitosti, že je velmi nepravděpodobné, aby se hladina hluku nezvýšila.
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Existence obchvatu v územním plánu vytváří naději pro investory v současné průmyslové zóně na zlepšení dopravní obslužnosti a
tím může akcelerovat další investice a tím i budoucí nárůst dopravní zátěže pro Zdice. Současně okruh demotivuje současné
vlastníky nemovitostí a pozemků v okolí obchvatu k dalším investicím do jejich nemovitostí, které by zlepšily vzhled a prostředí v této
části obce.
Stavba přeruší zelené plochy a spojení města s okolní přírodou a lesy a sníží tímto kvalitu života obyvatel v této obci. Stavba přeruší
přímý přístup k zeleni CHKO Křivoklátsko.
IV. vymezení území dotčeného námitkou
Území dotčené námitkou je plánovaný koridor územní rezervy RKl-vedení přeložky silnice Il.třídy dle grafické přílohy - Výkresu
koncepce dopravní infrastruktury I.2C Územního plánu, kde je koridor zakreslen plnou modrou čarou.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
45. Námitku uplatnila: Jana Tyrolová, Poncarova998, 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

564

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

Územní plán Zdice - Odůvodnění
registrů vlastnictví nebylo možné dohledat, pořizovatel podání vyhodnotil jako připomínku. Vyhodnocení připomínky
v dokumentu vyhodnocení připomínek č. 50.
46. Námitku uplatnila: Hana Tyrolová, Poncarova998, 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/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
v dokumentu vyhodnocení připomínek č. 51.
47. Námitku uplatnila: Miluše Tyrolová, Poncarova998, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: č.p. 998, pozemek parc.č. 1719/63, 1719/195 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:
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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 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:
 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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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.
 Rozvoj průmyslových zón Zdice-východ (u Kostalu) a Zdice-západ

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, 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
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 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 Zdice-západ 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.
48. Námitku uplatnila: Jolana Joudalová, Poncarova983, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 983, pozemek parc.č. 1719/64, 1719/166 k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
Územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Zástavba na kopci Písmena
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Rozvoj průmyslových zón U Kostalu a Zdice-západ
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 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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 – Beroun - Plzeň, 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.
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 Zdice-západ 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.
49. Námitku uplatnil: Jakub Joudal, Poncarova983, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 983, pozemek parc.č. 1719/64, 1719/166 k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

571

Územní plán Zdice - Odůvodnění
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:
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 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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).
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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.
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 – Beroun - Plzeň, 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
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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.
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 Zdice-západ 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.
50. Námitku uplatnil: ing. Josef Froněk, Černín 85, 267 51 Zdice
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vlastník nemovitosti: m.j., pozemek parc.č. 184/2, 172/2, 306/1 k.ú.Černín u Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- ZS – plocha zeleně – parc.č. 45/1, 172/2 v k.ú. Černín u Zdic
- průmyslová zóna východ – parc.č. 184/2, 336/2, 336/3k.ú. Černín u Zdic
- plocha Z3b – rozšíření zast. plochy bydlení – parc.č. 306/1 část, 299/38 část k.ú. Černín u Zdic
Text námitky:
Jsem vlastníkem pozemků p. č. 184/2, 172/2, 306/1 v k. ú. Černín u Zdic a jako dotčená osoba řešením návrhem nového územního
plánu podávám námitky proti některým navrhovaným změnám ve využití dotčeného území. Na základě ustanovení § 52 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podávám následující námitky.
Námitka č. 1:
Nesouhlasím ve Vašem návrhu s označením pozemků p. č. 45/1 a 172/2 v k. ú. Černín u Zdic jako ZS - plocha zeleně. Na těchto
pozemcích v současné době probíhá stavba dle platného stavebního povolení, které jev souladu s platným územním plánem, viz.
příloha. Z toho důvodu navrhuji ponechat dotčené území v rozloze i v původním označení Bn dle platného územního plánu, v nové
terminologii SV - plocha smíšená obytná - venkovská. Území navazuje na hospodářskou usedlost zemědělsky využívanou a řeší
přístup k hospodářským budovám mimo centrální část obce.
Celá situace je vyznačena na snímcích stávajícího územního plánu a navrhovaného územního plánu. Stavební povolení řeší též
napojení dotčených pozemků na komunikaci II. Třídy.

Z uvedených důvodů zásadně nesouhlasím s navrhovanou změnou v novém územním plánu. Žádám o nápravu chybného
rozhodnutí.
Námitka č. 2
Nesouhlasím s vyjmutím pozemků p.č. 184/2, 336/2, 336/3, které jsou v mém vlastnictví a 335/2 ve vlastnictví1/2 Růžičky a1/2.
Petákové v k. ú. Černín u Zdic z průmyslové zóny východ. Pozemek 335/2, který je ve vlastnictví p. Růžičky a p. Petákové mám
souhlas se zařazením tohoto pozemku do mého podnikatelského záměru. Pozemky, které jsou
zamokřené a pro zemědělskou činnost zcela nevhodné, plánuji na základě platného ÚP, označené jako Vn - určené k využití jako
plocha pro výrobu, mechanizaci a sklady, užívat pro svojí podnikatelskou činnost, zaměřenou na zemědělské a obchodní aktivity,
uskladnění zemědělské mechanizace a její údržbu k obhospodařování okolních pozemků (přílohou přikládám studii o investičním
záměru na výše uvedených pozemcích, která podrobněji vysvětluje můj podnikatelský záměr). Podnikatelský záměr by nezatížil
město Zdice kamionovou dopravou, jelikož se jedná o zanedbatelnou část průmyslové zóny Zdice východ
a nejsou zde naplánovány rozsáhlé skladovací prostory a nemám v plánu zde budovat rozsáhlé skladovací prostory. Dále bych chtěl
upozornit, že v návrhu nového ÚP je zřejmě špatně vyznačena hranice již zastaveného území průmyslové zóny. Jde o úzký pás
mezi mými uvedenými pozemky a již vybudovaným areálem firmy VPS s.r.o., který je součástí areálu VPS a není v zóně Nz
(zemědělsky využívaná půda), jak je vyznačeno na snímku. Věřím, že se jedná o administrativní chybu v novém návrhu ÚP, jelikož
mé pozemky hraničí s již vybudovanou firmou VPS s.r.o. Viz. níže uvedené snímky.
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Z uvedených důvodů žádám o ponechání výše uvedených pozemků v průmyslové zóně Zdice východ s označením Vn se stejným
určením k využití jako plocha pro výrobu, mechanizaci a sklady. Změna nového návrhu ÚP by mi zcela znemožnila realizaci mého
podnikatelského projektu, na kterém jsem zahájil přípravu dle platného územního plánu, což dokazují mé přílohy v žádosti
Námitka č. 3

Žádám o rozšíření plochy označené v novém ÚP jako Z3b podél komunikace směrem na Beroun na části pozemku p.č.
306/1 a na části pozemku p.č. 299/38 v k. ú. Černín u Zdic. Území je ukončeno polní cestou. Navrhované řešení je pouze čára v
pozemkovém snímku a neumožňuje pozemek rozdělit na přiměřeně velké stavební parcely. Navrhované území plánuji rozdělit na
přiměřeně velké stavební parcely a developerským způsobem je zasíťovat. Navrhovaná plocha Z3b nerespektuje přírodní hranice
pozemků a tím tříští nevhodným způsobem pozemky zemědělsky využívané. Tyto pozemky nelze efektivně zemědělsky využívat.
Stavební parcely by rozšířily možnost výstavby rodinných domků v obci Černín, čímž by se obohatila obec o mladé perspektivní
občany. Níže uvedené obrázky dokládají můj návrh.

Novým návrhem územního plánu je dotčeno několik hektarů pozemků v mém vlastnictví, ke kterým nevznáším námitky a
tím respektuji a nenarušuji plány města Zdic v katastru obce Černín. Mé požadavky v uvedených námitkách jsou zcela
opodstatněné, nezpochybnitelné, a logické, a proto věřím v kladné posouzení a dodatečné zařazení do nového
územního plánu města Zdic.
Přílohy:
 Výpisy z listu vlastnictví dotčených pozemků
 Snímky katastrální mapy dotčených pozemků
 Studie investičního záměru na pozemcích parc.č. 148/2, 335/2, 336/2, 336/3 v k.ú.Černín
 Souhlasné stanovisko majitelů pozemků 335/2 o zařazení tohoto pozemku do investičního záměru
 Rozhodnutí o povolení připojení na komunikaci II. Tř 605 obcí Zdice a Berounem, plány
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 Geometrické zaměření, polohopis a výškopis
 Územně plánovací informace, že uvedené parcely jsou dle schváleného územního plánu města Zdic vedeny jako plochy Vp -

podnikatelské aktivity, výroba, mechanizace a sklady

 Stavební povolení k námitce č. 1 na pozemku č. 172/2

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
-

Námitka č. 1_vyhovuje se
Pozemky parc.č.45/1 a 172/2 v k. ú. Černín u Zdic budou zařazeny do ploch SV - plocha smíšená obytná – venkovská

-

Námitka č. 2_vyhovuje se
Pozemky parc.č.184/2, 336/2, 336/3 a 335/2 v k.ú. Zdice budou zařazeny do ploch VL – plochy výroby a skladování – lehká
výroba

-

Námitka č. 3_nevyhovuje se
Územní plán navrhuje koncentrovat rozvoj obytné zástavby přednostně ve 3 hlavních obytných sídlech města, v sádlech Zdice,
Černín a Knížkovice. Důvodem k rozvoji funkce bydlení ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích je zachování historické kontinuity
vývoje sídlení struktury města, v rámci níž se právě tato 3 sídla historicky rozvinula v hlavní území s koncentrací bydlení na
území celého dnešního města Zdice. Cílem je dále také koncentrovat další rozvoj obytné funkce do území disponující
odpovídající veřejnou infrastrukturou, zejména pak dobrým dopravním napojením a dostupností zařízení občanského vybavení
každodenní potřeby a ploch každodenní rekreace, s cílem minimalizovat nároky na veřejné rozpočty, tedy s cílem využít
přednostně stávající, fungující a dostupnou veřejnou infrastrukturu na místo budování infrastruktury nové.
Ze všech třech hlavních obytných sídel na území města Zdice disponuje nejrozvinutější veřejnou infrastrukturou, tedy širokým
spektrem zařízení občanského vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a
rozvinutým systémem komunikací i dalších dopravních zařízení (parkoviště, autobusový terminál, síť autobusových zastávek)
a zejména je obslouženo všemi disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV, jádrové
území měst Zdice, sídlo Zdice. Intenzivní rozvoj území města je tedy navrhován přednostně v bezprostřední návaznosti na
sídlo Zdice, v návaznosti na optimálně vybavenou část území města tak, aby mohly být všechny nově navrhované rozvojové
plochy optimálně napojeny na komunikační systém města a na systémy technické infrastruktury a aby disponovaly optimální
pěší dostupností veřejných prostranství a zařízení občanského vybavení.
Navrhovaný rozvoj sídel Černín a Knížkovice je přitom ve srovnání s rozvojem sídla Zdice výrazně extenzivnější. Důvodem je
důsledná ochrana veřejných zájmů vyplývajících zejména z polohy částí sídel v rámci CHKO a biosférické rezervace
Křivoklátsko a s ní souvisejících nárocích na ochranu krajinného rázu volné krajiny v okolí sídel a dále absence kanalizace a
plynofikace v obou sídlech.
Územní plán vytváří vymezením rozvojových ploch smíšených obytných venkovských Z2a, Z2b, Z3a, Z3b, Z5, Z55 a Z56
(plocha Z56 - viz návrh na rozhodnutí o námitce č. 50/1) dostatečnou nabídku ploch pro rozvoj bydlení, která zajistí
dlouhodobou stabilizaci počtu obyvatel obou sídel a vytvoří podmínky pro předcházení postupného úbytku obyvatel sídel a
jejich vylidňování s důsledky v rozpadu či úplném zániku komunity místních obyvatel. Územní plán vytváří vymezením
rozvojových ploch smíšených obytných venkovských podmínky pro možnou obnovu bytového fondu sídel a pro postupné
zvyšování kvality bydlení v sídlech a umožní uspokojení poptávky po nové výstavbě členy komunity místních obyvatel i novými
zájemci o bydlení v těchto sídlech.
V současné době je v rámci sídla Černín evidováno přibližně 98 obydlených bytů v rodinných domech. Územní plán vytváří
vymezením rozvojových ploch smíšených obytných venkovských Z2a, Z2b, Z3a, Z3b, Z5, Z55 a Z56 (plocha Z56 - viz návrh
na rozhodnutí o námitce č. 50/1) podmínky pro možnou realizaci až 27 nových bytových jednotek v rodinných domech. Územní
plán tak navrhuje v sídle Černín podmínky pro možný nárůst počtu bytových jednotek v sídle o 21,6 % oproti současnému
stavu. Stabilizované plochy smíšené obytné venkovské v Černíně mají celkovou výměru 10,501 ha, plošná rozloha územním
plánem nově navrhovaných ploch pro rozvoj bydlení v Černíně je 3,895 ha. Územní plán tak v sídle Černín navrhuje plošný
rozvoj území smíšeného obytného o 27,1 % oproti současnému stavu. Navrhovanou míru rozvoje bydlení v sídle Černín tak
lze hodnotit jako dostatečnou vzhledem k prostorové izolovanosti sídla Černín, jeho charakteru drobného venkovského sídla
umístěného ve volné krajině na okraji CHKO Křivoklátsko a s ohledem na omezené vybavení sídla technickou infrastrukturou a
občanským vybavením každodenní potřeby. Na území sídla Černín nevznikají nároky na další plošný rozvoj bydlení oproti
stávající navrhované míře rozvoje bydlení v sídle.
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Rozvoj zástavby v sídle Černín na pozemku č. parc. 306/1 a část pozemku parc.č. 299/38 v k.ú. Černín dále na východ
je nežádoucí z důvodu nevhodného rozvolňování v současné době optimálně kompaktní urbanistické struktury
zástavby sídla dále do volné krajiny.
51. Námitku uplatnil: Josef Vrba, K Samohelce846, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: pozemek parc.č. 318/1, 306/1 k.ú. Knížkovice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- rozšíření zast. plochy bydlení - pozemek parc.č. 318/1 k.ú.Knížkovice
Text námitky:
Námitka proti návrhu územního plánu (případně proti změně územního plánu) města Zdice
Tímto žádáme o zařazení části pozemku (č.318/1) do ploch pro bydlení za účelem stavby rodinného domu, které je nezbytné z
hlediska funkce vztažené k údržbě území (bio farma s chovem koz a ovcí).
Dle předběžného řízení byla schválena jako stavební pozemek pouze část parcely (č.2155 - KV Zdice), která se pro výše zmiňované
důvody jeví jako nedostatečná.
Poznámka: Změnou územního plánu chci poskytnout stejnou možnost kvality bydlení a realizace svému druhému synovi, jelikož
parcela č. 2155 bude sloužit pro výstavbu RD mého prvního syna.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Pozemek parc.č. 318/1 v k.ú. Knížkovice se nachází ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Netvoří proluku v rámci
zastavěného území a nevyplňuje ani proluku na hranici zastavěného území. Pozemek se nenachází ani ve vazbě na jiné
zastavitelné plochy. Se zastavěným územím sousedí předmětný pozemek pouze po jedné (jižní) straně, jinak vystupuje do volné
krajiny severním směrem. Pozemek nemá přímou vazbu na stabilizovanou uliční síť města a nedisponuje tak možností přímé
dopravní obsluhy ze stávající, kapacitně a technickými parametry odpovídající, pozemní komunikace a nedisponuje ani možností
přímého napojení na stávající sítě technické infrastruktury.
Koncepce rozvoje území města Zdice stanovená v Územním plánu Zdice plně respektuje veřejný zájem na ochranu přírody a krajiny
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a na základě dohody s Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR, oddělením CHKO Křivoklátsko, navrhuje Územní plán Zdice plošný rozvoj zástavby v rámci území CHKO Křivoklátsko výhradně
v bezprostřední vazbě na zastavěná území oddělených sídel Knížkovice a Černín a s cílem scelení rozdrobené sídelní struktury
podél silnice III/00524 Zdice –Knížkovice a s cílem oboustranného obestavění silnice III/00524 (ulice Vorlova) při příjezdu do
Knížkovic, pak podél ulice Vorlova ve vazbě na zemědělský areál u Knížkovic. Plošný rozvoj ostatních sídel v rámci CHKO
Křivoklátsko na území města Zdice je s ohledem na ochranu krajinného rázu CHKO Křivoklátsko nežádoucí a v ÚP Zdice je tak
zcela vyloučen.
Důvodem pro upřednostnění rozvoje obytné zástavby ve třech hlavních obytných sídlech Zdice, Černín a Knížkovice je zachování
historické kontinuity vývoje těchto třech tradičně obytných historických sídel na území města Zdice a důsledná ochrana a rozvoj
historické sídelní struktury celého města jako dokladu historického vývoje města. Cílem je koncentrovat další rozvoj obytné funkce
do území disponující odpovídající veřejnou infrastrukturou, zejména pak dobrým dopravním napojením a dostupností zařízení
občanského vybavení každodenní potřeby a ploch každodenní rekreace, s cílem minimalizovat nároky na veřejné rozpočty, tedy s
cílem využít přednostně stávající, fungující a dostupnou veřejnou infrastrukturu na místo budování infrastruktury nové. Sídlo Zdice
disponuje ze všech sídel na území města nejrozvinutější veřejnou infrastrukturou, tedy širokým spektrem zařízení občanského
vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a rozvinutým systémem komunikací i
dalších dopravních zařízení (parkoviště, autobusový terminál, síť autobusových zastávek) a zejména je obslouženo všemi
disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV. Intenzivní rozvoj území města je tedy
navrhován přednostně v bezprostřední návaznosti na optimálně vybavenou část území města tak, aby mohly být všechny nově
navrhované rozvojové plochy optimálně napojeny na komunikační systém města a na systémy technické infrastruktury a aby
disponovaly optimální pěší dostupností veřejných prostranství a zařízení občanského vybavení. Navrhovaný rozvoj sídel Černín a
Knížkovice je ve srovnání s rozvojem sídla Zdice sice výrazně extenzivnější, zejména s ohledem na značně omezené rozvojové
možnosti vyplývající z polohy sídel v rámci CHKO a biosférické rezervace Křivoklátsko, nicméně i přesto územní plán obě sídla
Černín a Knížkovice stabilizuje jako další hlavní obytná území města.
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení CHKO Křivoklátsko vyjádřila ve svých požadavcích k Návrhu Zadání ÚP Zdice (§
47 stavebního zákona) a ve stanovisku k Návrhu ÚP Zdice (§ 50 stavebního zákona) akceptaci ploch v rámci území CHKO
Křivoklátsko vymezených ve stávajícím platném územním plánu města Zdice s tím, že na rámec těchto ploch je rozšiřování
urbanizovaného prostoru směrem do volné krajiny velkoplošného chráněného území nežádoucí a v rozporu s požadavkem ochrany
krajinného rázu i s úkoly obsaženými v Plánu péče o CHKO Křivoklátsko. Pozemek parc.č. 318/1 v k.ú. Zdice přitom ve stávajícím
platném územním plánu města Zdice k zastavění vymezen není.
K vymezení části pozemku parc.č. 318/1 v k.ú. Zdice pro bydlení není důvod ani s ohledem na zajištění dostatečné kapacity
rozvojových ploch pro bydlení na území města. Odhadovaná kapacita ploch bydlení a ploch smíšených obytných, vymezených v ÚP
Zdice mimo území CHKO Křivoklátsko a v CHKO Křivoklátsko ve vazbě na zastavěná území oddělných sídel Knížkovice a Černín,
pokrývá dostatečně potřebu výstavby nových bytů na území města Zdice predikovanou pro návrhové období územního plánu (do
roku 2035) na základě demografické prognózy vývoje obyvatelstva města, odhadu trendů migrace, odhadu odpadu bytů a trendů
zvyšování kvality bydlení na území města, při zohlednění dostatečných rezerv např. s ohledem na nedostupnost některých pozemků
v rámci rozvojových ploch pro bydlení vymezených v ÚP Zdice.
K vymezení části pozemku parc.č. 318/1 v k.ú.Knížkovic zastavění nebyl s ohledem na ochranu veřejných zájmů shledán
žádný závažný důvod.
52. Námitku uplatnil: ing. Jiří Šiška, Poncarova 992 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spoluvlastník č.p. 992, pozemek parc.č. 1719/56, 1719/194k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text námitky:
Jako spoluvlastník parcely č. 1719/56 k.ú. Zdice a dále spoluvlastník rodinného domu, který se nachází na parcele č. 1719/194 k.ú.
Zdice podávám proti návrhu změn územního plánu města Zdice na základě ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, následující námitku:
Nesouhlasím s umístěním koridoru RK1 pro případné budoucí umístění dopravní infrastruktury - severozápadního obchvatu města přeložky silnice II/605, a požaduji jeho odstranění ze změny ÚP města Zdice, a to v celém rozsahu.
Odůvodnění:
Námitku podkládám následujícími argumenty:
 Případnou realizací záměru by došlo k významnému zhoršení charakteristik životního prostředí v části obce, kde je toto dosud

relativně zachovalé. Důsledkem realizace by bylo mj. (řazeno dle předpokládaného významu):
 Vytvoření výrazné liniové bariéry oddělující celou obec od venkovské mozaiko vité krajiny (a dále pak lesního komplexu CHKO

Křivoklátsko), která je přirozeným rekreačním zázemím obce. Tuto funkci plní v současnosti pro celou obec, z jihu je v současnosti
přístup do krajiny omezen výraznými liniovými bariérami (dálnice, železnice, Litavka). Bariérový efekt obchvatu pak není možné
výraznější měrou technickými prostředky oslabit.
 Vytvoření nového liniového zdroje hlukové zátěže pro obyvatele v relativně širokém pásu lemujícím severní okraj obce.
 Vytvoření nového liniového zdroje emisí
 V důsledku zhoršení charakteristik životního prostředí (viz předchozí bod) dojde ke snížení ceny nemovitostí v poměrně rozlehlé

dotčené oblasti.
 Přínos případné realizace nemusí být významný. V okolí stávající trasy hlavní silnice č. 605 probíhající údolím Litavky souběžně

s dálnicí a železnicí je imisní i hlukové klima do značné míry formováno těmito dvěma významnými zdroji. Navíc určitá
nezanedbatelná část řidičů směřuje k cílům uvnitř města a případný obchvat pro ně nebude alternativou.
 Funkci obchvatu může do značné míry převzít úsek dálnice Zdice (exit 28). Výchozí bod je identický s plánovaným obchvatem,

cílový (exit 22) pak leží o cca 2,8 km východněji. Navíc lze očekávat, že využití vybraných úseků dálnic ve funkci obchvatu sídel
bude v budoucnu umožněno i bez dálniční známky. Zlepšení lze dále podpořit organizačními opatřeními v oblasti regulace vjezdu
a provozu v zastavěném území obce.
 S přihlédnutím k problematickému či přinejmenším nejistému efektu případné realizace záměru by se v každém případě jednalo

o plýtvání veřejnými prostředky potřebnými pro realizaci záměrů s naprosto jasným a jednoznačným efektem a v neposlední řadě
neodůvodněné plýtvání zemědělských půdním fondem.

© HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016

579
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Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
53. Námitku uplatnil: Ladislav Sklenář, Vorlova 914, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: č.p. 914, pozemek parc.č. 2147/2, 2147/6 k.ú.Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text námitky:
Věc: Námitka podle § 22 odst. (3) a §52 odst. (2) na „Územní plán Zdice" - podle §6 odst.5 písm. c) Zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona
Ladislav Sklenář podává námitku k „Územnímu plánu města Zdice" k části
 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
 2

Plošné uspořádání území

C.2.1. (C06) bod b.4, c)
C.2.2. Vymezení ploch
C.2.2.6. Plochy pro dopravní infrastrukturu
1.) 2.3. Vymezení koridorů pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury (C23) Územní plán vymezuje tyto koridory pro
umístění vedení dopravní a technické Infrastruktury
(C24) Hlavní výkres 1- výkres základního členění a 2a- Hlavní výkres
 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

D.l. Dopravní infrastruktura
D.l.l (D02) bod b) silnice II. A III. Třídy D. 1.1.1. Nadřazený komunikační systém města
(D05) Vymezení rezervy RK 1- umístění severozápadního obchvatu města Zdice
- přeložka silnice II/605
(D07)
(D08) Tato vypracovaná část koncepce „Územního plánu města Zdice" narušuje nejklidnější část okolí a přeruší přímý přístup k
zeleni CHKO Křivoklátsko pro využití každodenní rekreace - trávení volného času zpravidla v bezprostředním okolí místa bydliště.
Dále územní rezerva RK 1 pro přemístění (přeložka) silnice II/605, se dotýká mého pozemku a RD, kde následným vlivem dojde na
snížení ceny dotčených nemovitostí. Dojde ke zvýšení zátěže hlukem, vibracemi, exhalacemi a tím budou dotčena práva
vlastníka nemovitostí.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna

54. Námitku uplatnili: ing. Jan Dudáček, Soňa Dudáčková, Vorlova 913, 267 51 Zdice
vlastníci nemovitosti: č.p. 913, pozemek parc.č. 2147/3; 2147/7; 2325/66 k.ú.Zdice,
podaná: 13.5.2015
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Území dotčené námitkou:
- územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text námitky:
Věc: Námitka podle § 22 odst. (3) a §52 odst. (2) na „Územní plán Zdice" - podle §6 odst.5 písm. c) Zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona
Ladislav Sklenář podává námitku k „Územnímu plánu města Zdice" k části
 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
 2

Plošné uspořádání území

C.2.1. (C06) bod b.4, c)
C.2.2. Vymezení ploch
C.2.2.6. Plochy pro dopravní infrastrukturu
1.) 2.3. Vymezení koridorů pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury (C23) Územní plán vymezuje tyto koridory pro
umístění vedení dopravní a technické Infrastruktury
(C24) Hlavní výkres 1- výkres základního členění a 2a- Hlavní výkres
 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

D.l. Dopravní infrastruktura
D.l.l (D02) bod b) silnice II. A III. Třídy D. 1.1.1. Nadřazený komunikační systém města
(D05) Vymezení rezervy RK 1- umístění severozápadního obchvatu města Zdice
- přeložka silnice II/605
(D07)
(D08) Tato vypracovaná část koncepce „Územního plánu města Zdice" narušuje nejklidnější část okolí a přeruší přímý přístup k
zeleni CHKO Křivoklátsko pro využití každodenní rekreace - trávení volného času zpravidla v bezprostředním okolí místa bydliště.
Dále územní rezerva RK 1 pro přemístění (přeložka) silnice II/605, se dotýká mého pozemku a RD, kde následným vlivem dojde na
snížení ceny dotčených nemovitostí. Dojde ke zvýšení zátěže hlukem, vibracemi, exhalacemi a tím budou dotčena práva
vlastníka nemovitostí.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna

55. Námitku uplatnila: Erika Rus Malinská, Tihava52, 268 01 Kotopeky
vlastník nemovitosti: pozemek parc.č. 2178/4,k.ú.Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- nesouhlas se zařazením pozemku parc.č. 2178/4 do plochy NZ – plocha zemědělská
- rozšíření zast. plochy bydlení - pozemek parc.č. 2178/4k.ú.Knížkovice
Text námitky:
Podatelka je vlastníkem pozemku par. č. 2178/4 v k.ú. Zdice, obec Zdice.
Na základě vlastnických práv k výše uvedené nemovitosti podatelka tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu Zdic v
souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, následující námitku:
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Nesouhlasím se zařazením mého pozemku do kategorie NZ - plocha zemědělská, viz Návrh územního plánu města Zdice z března
2015 projednávaného na veřejném projednání 6. května 2015. Ale žádám o zahrnutí do kategorie SV - plocha smíšená obytná venkovská.
Odůvodnění:
Pozemek splňuje stanovy územního plánu. Pozemek je v bezprostřední vazbě na stabilizované plochy bydlení kategorie SV,
nejedná se o izolované území.
Tento pozemek hodlám využít na stavbu svého rodinného domu.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Pozemek parc.č. 2178/4 v k.ú. Zdice se nachází ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Netvoří proluku v rámci
zastavěného území a nevyplňuje ani proluku na hranici zastavěného území. Pozemek se nenachází ani ve vazbě na jiné
zastavitelné plochy. Se zastavěným územím sousedí předmětný pozemek pouze po jedné (východní) straně, jinak vystupuje do
volné krajiny západním směrem a přibližuje se tak k lokálnímu biokoridoru K35. Pozemek nemá přímou vazbu na stabilizovanou
uliční síť města a nedisponuje tak možností přímé dopravní obsluhy ze stávající, kapacitně a technickými parametry odpovídající,
pozemní komunikace a nedisponuje ani možností přímého napojení na stávající sítě technické infrastruktury.
Koncepce rozvoje území města Zdice stanovená v Územním plánu Zdice plně respektuje veřejný zájem na ochranu přírody a
krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a na základě dohody s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR, oddělením CHKO Křivoklátsko, navrhuje Územní plán Zdice plošný rozvoj zástavby v rámci území CHKO Křivoklátsko
výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěná území oddělených sídel Knížkovice a Černín a s cílem scelení rozdrobené sídelní
struktury podél silnice III/00524 Zdice – Knížkovice a s cílem oboustranného obestavění silnice III/00524 (ulice Vorlova) při příjezdu
do Knížkovic, pak podél ulice Vorlova ve vazbě na zemědělský areál u Knížkovic. Plošný rozvoj ostatních sídel v rámci CHKO
Křivoklátsko na území města Zdice je s ohledem na ochranu krajinného rázu CHKO Křivoklátsko nežádoucí a v ÚP Zdice je tak
zcela vyloučen.
Důvodem pro upřednostnění rozvoje obytné zástavby ve třech hlavních obytných sídlech Zdice, Černín a Knížkovice je zachování
historické kontinuity vývoje těchto třech tradičně obytných historických sídel na území města Zdice a důsledná ochrana a rozvoj
historické sídelní struktury celého města jako dokladu historického vývoje města. Cílem je koncentrovat další rozvoj obytné funkce
do území disponující odpovídající veřejnou infrastrukturou, zejména pak dobrým dopravním napojením a dostupností zařízení
občanského vybavení každodenní potřeby a ploch každodenní rekreace, s cílem minimalizovat nároky na veřejné rozpočty, tedy s
cílem využít přednostně stávající, fungující a dostupnou veřejnou infrastrukturu na místo budování infrastruktury nové.Sídlo Zdice
disponuje ze všech sídel na území města nejrozvinutější veřejnou infrastrukturou, tedy širokým spektrem zařízení občanského
vybavení celoměstského i lokálního významu, rozvinutým systémem veřejných prostranství a rozvinutým systémem komunikací i
dalších dopravních zařízení (parkoviště, autobusový terminál, síť autobusových zastávek) a zejména je obslouženo všemi
disponibilními systémy technické infrastruktury včetně odkanalizování území do ČOV. Intenzivní rozvoj území města je tedy
navrhován přednostně v bezprostřední návaznosti na optimálně vybavenou část území města tak, aby mohly být všechny nově
navrhované rozvojové plochy optimálně napojeny na komunikační systém města a na systémy technické infrastruktury a aby
disponovaly optimální pěší dostupností veřejných prostranství a zařízení občanského vybavení. Navrhovaný rozvoj sídel Černín a
Knížkovice je ve srovnání s rozvojem sídla Zdice sice výrazně extenzivnější, zejména s ohledem na značně omezené rozvojové
možnosti vyplývající z polohy sídel v rámci CHKO a biosférické rezervace Křivoklátsko, nicméně i přesto územní plán obě sídla
Černín a Knížkovice stabilizuje jako další hlavní obytná území města.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení města Zdice je tedy nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení jak v jádrovém území města Zdice, tak právě také v oddělených sídlech Knížkovice a Černín. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku místní
komunity obyvatel Knížkovic a Černína.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení CHKO Křivoklátsko vyjádřila ve svých požadavcích k Návrhu Zadání ÚP Zdice (§
47 stavebního zákona) a ve stanovisku k Návrhu ÚP Zdice (§ 50 stavebního zákona) akceptaci ploch v rámci území CHKO
Křivoklátsko vymezených ve stávajícím platném územním plánu města Zdice s tím, že na rámec těchto ploch je rozšiřování
urbanizovaného prostoru směrem do volné krajiny velkoplošného chráněného území nežádoucí a v rozporu s požadavkem ochrany
krajinného rázu i s úkoly obsaženými v Plánu péče o CHKO Křivoklátsko. Pozemek parc.č. 2178/4 v k.ú. Zdice přitom ve stávajícím
platném územním plánu města Zdice k zastavění vymezen není.
K vymezení pozemku parc.č. 2178/4 v k.ú. Zdice pro bydlení není důvod ani s ohledem na zajištění dostatečné kapacity rozvojových
ploch pro bydlení na území města. Odhadovaná kapacita ploch bydlení a ploch smíšených obytných, vymezených v ÚP Zdice mimo
území CHKO Křivoklátsko a v CHKO Křivoklátsko ve vazbě na zastavěná území oddělných sídel Knížkovice a Černín, pokrývá
dostatečně potřebu výstavby nových bytů na území města Zdice predikovanou pro návrhové období územního plánu (do roku 2035)
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na základě demografické prognózy vývoje obyvatelstva města, odhadu trendů migrace, odhadu odpadu bytů a trendů zvyšování
kvality bydlení na území města, při zohlednění dostatečných rezerv např. s ohledem na nedostupnost některých pozemků v rámci
rozvojových ploch pro bydlení vymezených v ÚP Zdice.
K vymezení pozemku parc.č. 2178/4 v k.ú. Zdice k zastavění nebyl s ohledem na ochranu veřejných zájmů shledán žádný
závažný důvod.
56. Námitku uplatnila: Simona Svobodová, Poncarova981, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: spolumajitel č.p. 981, pozemek parc.č. 1719/46, 1719/177 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 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 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:
 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.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 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.
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
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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 – Beroun - Plzeň, 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.
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 Zdice-západ 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.
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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.
57. Námitku uplatnila: Stanislava Vokáčová, Polní 1053, 267 51 Zdice
vlastník nemovitosti: pozemek parc.č. 2129/9, 2129/12, 2129/13 k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- rozvoj průmyslové zóny Zdice-západ
Text námitky:
Nesouhlasím s navrženým územním plánem pro vznik průmyslové zóny - Západ vymezené plochou s označením Z15 a Z18
Odůvodnění uplatněné námitky:
Dle ÚP bude urbanistická koncepce obce Zdice, pod označením písm. C-C04, odst. a), konstatuje, že bude pro obec Knížkovice
stabilizovat a dále rozvíjet stávající venkovský charakter sídla s převahou venkovského bydlení a individuální rekreace. To je v
rozporu s navrhovanou průmyslovou zónou západ, neboť se pozemky pro navrženou průmyslovou zónu západ dotýkají pozemků a
staveb jižní části obce Knížkovice. Tudíž je narušená tato správně navržená koncepce písmena C04 odst.a.
Na základě usnesení vlády z roku 2015 nesmí docházet k vyjímání půdy sloužící k zemědělským účelům, k jinému způsobu využití.
Vznikem průmyslové zóny - Západ dojde k výraznému urbanistickému narušení charakteru přírody a obytné části obce Knížkovice.
Na tuto skutečnost upozorňuje i dokument „ Návrh ÚP Zdice vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území_SEA "cituji:
Kap. 5 Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚP významně ovlivněny odst. 5.1 Nízká ekologická stabilita
území
Problematické je z hlediska vlivů na stabilitu krajiny a její biologickou diverzitu vymezení ploch výroby Zdice - Západ. Tyto plocha
jsou mimo zastavěné území a jsou dosud využívána jako zemědělské pozemky.
Kap. 7 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚP odst. 7.1 Hodnocení vlivů koncepčního pojetí ÚP na
životní prostředí
Rozvoj velkých ploch výroby na západě může mít mírně negativní vliv na životní prostředí.
Kumulativní nebo synergické negativní vlivy na ZP by se mohly projevit v souvislostech s výstavbou nových ploch výroby v oblasti
Západ. Negativně může být narušen vodní režim, především zrychlený a kumulovaný přirozený odtok srážkových vod, zábor ZPF,
také zvýšené zatížení okolí hlukem a zatížení ovzduší.
Vznikem průmyslové zóny - Západ, dojde k výraznému finančnímu znehodnocení vymezených zastavitelných ploch s označením
Zl0a, Zl0b, Z12a, Z12b, Z13 a stávajících staveb v obci Knížkovice.
Dojde k zhoršení a narušení čistého ovzduší tohoto kraje vlivem automobilů, výrobních zařízení a výrobního procesů.
Bude zvýšený provoz těžké automobilové dopravy.
Nastane výrazný hluk a ekologická zátěž navrženého území.
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V současné době průmyslová zóna Východ, Jih a u obce Bavoryně je nevyužitá kapacita pozemků pro stejný účel, kterým by měla
být zóna Z15 a Z 18. Proto je nadbytečné vytvářet další zóny.
Plánované plochy určené pro výrobu a skladování konkrétně plochy Z15 a Z18 mají dle nového návrhu územního plánu Zdice
celkovou výměru 15,2 ha, což je rozšíření na dvojnásobnou výměru oproti platnému územnímu plánu, který ve výhledu stanovil
celkovou rozlohu této plochy na 7,61 ha s omezením platnosti výhradně pro umístění fotovoltaické elektrárny, jiný charakter
zástavby tohoto území je neakceptovatelný.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje
Odůvodnění:
 Průmyslová zóna Zdice-západ

Město Zdice je zahrnuto do Rozvojové osy republikového významu: Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň, 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.
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 Zdice-západ 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
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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.
58. Námitku uplatnili: Lhoták Lubomír, Komenského 841, 267 51 Zdice
Lhoták Radslav, Wolkerova 599, 267 51 Zdice
Vlastníci nemovitosti: pozemekparc.č. 1719/198, k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- rozvojová lokalita Z39 – pozemek parc.č. 1719/198
Text námitky:
Lokalita Z39 návrhu územního plánu je navržena tak, že nekopíruje hranici parcely 1719/198. Proto žádáme o:
1.

změnu návrhu tak, aby severní hranice lokality Z39 kopírovala severní hranici parcely 1719/198

2.

změnu návrhu přístupové komunikace a to tak, aby její jižní kraj kopíroval jižní stranu pozemku 1719/198

3.

změnu návrhu tak, aby bylo možné provádět případnou výstavbu nezávisle na sousedních lokalitách.

Odůvodnění uplatnění námitky (lze pokračovat samostatnou přílohou):
Na sousedních pozemcích probíhá vedení vysokého napětí, které brání potenciální výstavbě. Na pozemku 1719/198 toto vedení VN
není a tedy lze případný developerský záměr realizovat samostatně. Po změně dle našich návrhů bude možné na případnou
výstavbu plynule navázat po realizaci přeložky VN.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 1. severovýchodní okraj plochy Z39 bude zvětšen k hranici pozemku parc.č. 1719/198
 2.vymezení veřejných prostranství (plocha Z6) v ÚP je ve veřejném zájmu, neboť navrhuje racionální uspořádání rozvojové lokality

zajišťující optimální využití veřejné infrastruktury, zejména pak oboustranné obestavění nových ulic (včetně ekonomicky optimálního
využití veřejných sítí technické infrastruktury v rámci ulic) a členění území dle optimální hloubky parcel rodinných domů ekvivalentní
stávajícímu uspořádání celého obytného souboru Zdice - sever (kolem ulic Wolkerova, Havlíčkova, Erbenova, Poncarova).
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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 plochy Z6 v ÚP vychází z podrobného řešení dané
plochy v rámci této studie.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití včetně navrhované sítě veřejných prostranství v lokalitě Zdice - sever zcela totožné
s vymezením v současně platné územně plánovací dokumentaci.
Koncepce vymezení plochy veřejného prostranství Z6 nebude měněna.
 3. Plocha Z39 je s ohledem na její distanci od stabilizovaných ploch pro bydlení v severní části Zdic zařazena až do 2. etapy rozvoje

celé lokality.
Stanovení pořadí změn v území (etapizace) je v rámci ÚP Zdice aplikováno primárně jako nástroj ochrany zemědělského půdního
fondu a hospodárného a účelného nakládání s ním - viz stanoviska dotčených orgánů.
Stanovení pořadí změn v území (etapizace) je dále stanoveno z důvodu zajištění logického a racionálního postupu výstavby
v plochách tak, aby výstavba postupovala vždy důsledně postupně ve směru od zastavěného území dále do volné krajiny. Cílem je
zabránit vysoké míře rozestavěnosti území, tedy zabránit, aby výstavba probíhala naráz nahodile na velké ploše území, ale aby se
výstavba vždy koncentrovala do území v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Cílem je rovněž hospodárné nakládání
s veřejnými rozpočty a hospodárné využívání veřejné dopravní a technické infrastruktury. Postupný rozvoj zástavby od zastavěného
území do volné krajiny umožňuje vždy napojení dané plochy na stabilizovanou veřejnou infrastrukturu přilehlého zastavěného území,
bez zásadních vyvolaných veřejných investic.
Navržené pořadí změn v území má zajistit postup výstavby v lokalitě Zdice – Sever od zastavěného území a tedy stabilizovaných
ploch obytných směrem dále na sever, do svahů nad městem. Důvodem stanovení pořadí změn v území je eliminovat zcela riziko
vysoké míry rozestavěnosti svahů na severním okraji sídla Zdice a zajistit tak hospodárné využívání nezastavěného území a volné
krajiny.
Koncepce stanovení pořadí změn v území (etapizace) nebude měněna.
59. Námitku uplatnili: Helena Nosková, Sadová 388, 267 27 Liteň
Ladislav Pánek, Nové sídliště 174, 267 21 Tmaň
vlastníci nemovitosti: pozemek parc.č. 2218 k.ú. Zdice,
podaná: 13.5.2015
Území dotčené námitkou:
- územní rezerva – koridor RK 1 – severozápadní obchvat města
Text námitky:
Námitka proti návrhu územního plánu Zdice
Vážení,
podáváme námitku proti projednávanému návrhu územního plánu města Zdice. Konkrétně proti rozsahu koridoru územní rezervy
RK1 pro umístění severozápadního obchvatu města – přeložky silnice II/605, který je veden i přes pozemek p č. 2218 v k. ú. Zdice,
jehož jsme majitelé. Umístěním koridoru územní rezervy na tento pozemek dojde ke snížení hodnoty pozemku, s čímž
nesouhlasíme. Žádáme proto o vyjmutí pozemku p. č. 2218 z koridoru územní rezervy RK1 i s ohledem na skutečnost, že pozemek
je součástí zastavěného území.
Dále nesouhlasíme s návrhem severozápadního obchvatu města – přeložky silnice II/605. Tato připravovaná komunikace zavede
tranzitní dopravu na severozápadní okraj města, kde bude v kontaktu se stávající a plánovanou obytnou zástavbou. Vedení
komunikace v této lokalitě bude mít negativní dopad na životní prostředí. dojde ke zvýšení prašnosti a zhoršení hlukové situace.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
 územní rezerva koridoru RK1 - severozápadního obchvatu města Zdice - přeložka silnice II/605 bude z návrhu ÚP Zdice

vypuštěna
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K.2. Rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci opakovaného
veřejného projednání postupem dle § 53 odst. 3 stavebního
zákona
V rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu ÚP Zdice nebyly uplatněny žádné námitky.
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L.

S E Z N A M P O U Ž I T Ý C H Z K R AT E K

a.s.
AGC
AGTC
AOPK ČR
AT
BK
BC
BJ
BKDZH
BD
BPEJ
č. j.
ČD
ČKA
ČOV
ČR
ČSFR
ČSN
ČÚZK
DI
DN
DP
DSP
DÚR
EIA
EO
EU
EVL
GIS
CHKO
CHLÚ
KN
KÚ
k.ú.
LBC
LBK
LC
LK
MěÚ
MHD
MMR ČR
MPO ČR
MŠ
MÚ
MÚK

akciová společnost
Evropská dohoda o hlavních mezinárodních železničních tratích
Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované přepravy a souvisejících objektech
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
automatická tlaková stanice
biokoridor
biocentrum
bytová jednotka
skupinový vodovod Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice
bytový dům
bonitovaná půdně ekologická jednotka
číslo jednací
České dráhy
Česká komora architektů
čistírna odpadních vod
Česká republika
Československá federativní republika
česká státní norma
Český úřad zeměměřičský a katastrální
dopravní infrastruktura
vnitřní průměr potrubí
dobývací prostor
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro územní rozhodnutí
environmental impact assessment
ekvivalentní obyvatel
Evropská unie
evropsky významná lokalita (soustava Natura 2000)
geografický informační systém
chráněná krajinná oblast
chráněné ložiskové území
katastr nemovitostí
krajský úřad
katastrální území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Městský úřad
městská hromadná doprava
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
mateřská škola
Městský úřad
mimoúrovňová křižovatka
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MŽP ČR
NKP
NN
NPÚ
NTL
OBÚ
OOLP
OP
ORP
OV
PRVKSK
PUPFL
PÚR ČR
RBC
RBK
RC
RD
RK
RURÚ
ŘSD ČR
SAS
SČK
SEA
SGS
SK
STL
TERFN
TI
TJ
TNV
TPG
TUV
ÚAN
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPm
ÚPO
ÚP SÚ
ÚR
ÚS
ÚSES
ÚTP
ÚÚR
V
VaK
VE
VN
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Ministerstvo životního prostředí České republiky
nemovitá kulturní památka
nízké napětí
Národní památkový ústav
nízkotlaký
obvodní báňský úřad
odbor ochrany lesa a půdy
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
občanské vybavení
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
pozemky určené k plnění funkce lesa
Politika územního rozvoje České republiky
regionální biocentrum
regionální biokoridor
regionální biocentrum
rodinný dům / rodinné domy
regionální biokoridor
rozbor udržitelného rozvoje území
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Státní archeologický seznam
Středočeský kraj
strategic environmental assessment (posouzení vlivů na životní prostředí)
státní geologická služba
Středočeský kraj
středotlaký
Transevropská železniční síť nákladní dopravy (Trans European Rail Freight Network)
technická infrastruktura
Tělovýchovná jednota
technická norma vodního hospodářství
technická pravidla plynárenství
teplá užitková voda
území s archeologickými nálezy
územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní plán města
územní plán obce
územní plán sídelního útvaru
územní rezerva / územní rozhodnutí
územní studie
územní systém ekologické stability
územně technický podklad
Ústav územního rozvoje
východní
Vodovody a kanalizace
větrné elektrárny
vysoké napětí
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VPO
VPS
VRT
VTL
VVN
Z
ZPF
ZŠ
ZÚR
ZÚR SČK
ZÚR SK

veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
vysokorychlostní trať
vysokotlaký
velmi vysoké napětí
západní
zemědělský půdní fond
základní škola
Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
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P.

PŘÍLOHY

P.1. Tabulka bilance kapacit zastavitelných ploch a ploch
přestavby
Tabulka bilance kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených v rámci ÚP Zdice je přiložena na
samostatných listech formátu A3 za touto kapitolou, bezprostředně za přehledem metodiky výpočtu bilance
kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených pro jednotlivé způsoby využití.
Poznámka:
Hodnoty vstupních parametrů výpočtu bilancí kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených v ÚP Zdice
pro jednotlivé způsoby využití jsou stanoveny na základě analyzovaných trendů jednotlivých funkčních složek území
(např. velikost pozemku pro rodinný dům, vývoj celkové plochy bytové jednotky, obydlenost bytové jednotky apod.) nebo
odborným odhadem na základě předpokládaného nejpravděpodobnějšího možného způsobu zastavění (intenzita
zastavění, charakter zástavby, výška zástavby), který odpovídá stanovenému způsobu využití plochy a stanovenému
cílovému prostorovému uspořádání plochy stanovenému v ÚP Zdice (podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, maximální výška zástavby, typy struktury zástavby). Některé (zejména menší) plochy jsou bilancovány pomocí
odborného odhadu nebo na základě existující parcelace. Hodnoty vstupních parametrů výpočtu bilancí kapacit ploch,
které jsou v územním plánu vymezeny na základě zpracované územní studie, jsou stanoveny na základě této územní
studie (např. počet rodinných domů apod.)

BYDLENÍ
Bydlení v rodinných domech (RD)
plocha bydlení – v rodinných domech – městské (BI)
plocha smíšená obytná – venkovská (SV)
p l o c h a s m í š e n á o b y t n á – re k re a č n í ( S R )

počet RD =

SB × AB
SRD

počet BJ = počet RD × BJRD =

SB × AB
SRD

počet obyvatel = počet BJ × OBRD =

× BJRD

SB × AB
SRD

× BJRD × OBRD

Vysvětlivky:
AB (%)

podíl výměry pozemků pro bydlení z celkové výměry dané plochy s rozdílným způsobem využití (S)
Zbylý podíl z celkové výměry dané plochy (S) tvoří:

 pozemky veřejné infrastruktury (pozemky veřejných prostranství, pozemky technické infrastruktury, pozemky pro jiné
využití než je bydlení – např. mateřská škola, základní škola, obchod, služby, kanceláře, ordinace lékařů, řemeslné dílny
apod.)

 podíl plochy na odpad bytů
 v případě podmínky vymezení ploch veřejných prostranství v zastavitelných plochách bydlení a rekreace větších než 2 ha
také plocha pro toto veřejné prostranství

BJRD (abs.)

počet bytových jednotek (BJ) v rodinném domu (průměrná cílová hodnota 1 BJ v RD)
průměrný počet bytů v rodinných domech dokončených v letech 1998 – 2010 v krajích ČR se pohybuje v intervalu 1,05 – 1,15
BJ 26; do budoucna lze očekávat spíše trend snižování počtu bytových jednotek na jeden rodinný dům

OBRD (abs.)

obydlenost bytové jednotky v rodinném domě (průměrná cílová hodnota obyvatel / BJ v RD)

Např. Vývoj bytové výstavby v Ústeckém kraji v letech 1998 až 2007 (ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb Ústí nad Labem,
2008)
26
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průměrná cílová hodnota je stanovena na 2,7 obyv. / BJ v RD

SB

(m2)

SRD (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro bydlení, případně podíl výměry
plochy s rozdílným způsobem využití (např. plochy smíšené obytné) určený pro bydlení
výměra plochy pozemků pro bydlení připadající na jeden rodinný dům
průměrná cílová hodnota se pohybuje mezi 1 000 a 1 200 m2 pro izolované venkovské domy a 800 – 1 000 m2 pro izolované
domy městského charakteru

Bydlení v bytových domech BD
p l o c h a b y d l e n í – v b y t o v ý c h d o m e c h (B H )
p l o c h a s m í š e n á o b y t n á – v c e n t r u m ě s t a (S C )
p l o c h a s m í š e n á o b y t n á – m ě s t s k á (S M )

počet BJ =

SB × KZ × PODL × AČUPB
ČUPB

počet obyvatel = počet BJ × OBBD =

SB × KZ × PODL × AČUPB
ČUPB

× OBBD

Vysvětlivky:
AČUPB (%)

podíl celkové čisté užitné plochy bytů z celkové hrubé podlažní plochy bytového objektu (HPP);
hodnota je konstantní 0,7 (ověřena na 9ti konkrétních půdorysech obvyklých bytů v bytových domech
realizovaných v ČR v posledních několika letech)
Zbylý podíl z celkové hrubé podlažní plochy všech bytových podlaží obytných budov v dané ploše tvoří:

 společné prostory v bytovém domě (schodiště, chodby, výtahové šachty, komory mimo byt apod.)
 plochy konstrukcí, technologie mimo byt
ČUPB (m2)

průměrná cílová čistá užitná plocha 1 bytu v bytovém domě neboli celková cílová plocha bytu dle ČSÚ,
tedy plocha všech obytných i vedlejších místností a plocha příslušenství bytu27
průměrná cílová hodnota je stanovena na 74,2 m2

HPP (m2)

hrubá podlažní plocha všech bytových podlaží obytných budov v dané ploše = S

KPP (m2)

koeficient podlažní plochy = KZ

× KZ × PODL

× PODL

Pro účely výpočtu jsou hodnoty KPP použity pouze jako kontrolní hodnoty – KPP vychází zejména
z podmínek prostorového uspořádání (maximální výška zástavby, typ struktury zástavby) a zohledňuje
komplexně formu, hustotu a výšku předpokládané nové zástavby ve vztahu k umístění, významu
plochy, podmínkám v daném území a k navazující stávající zástavbě; kontrolní srovnání vychází
z metodiky Metody prognózy intenzit generované dopravy (dále jen „metodika“) 28:

27
28

http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/celkova_plocha_bytu
Metody prognózy intenzit generované dopravy (Jan Martolos a spoluautoři, EDIP s.r.o., 2013)
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KZ (%)

koeficient zastavěnosti dané plochy bytovými objekty (průměrná cílová hodnota se pohybuje mezi 0,15
– 0,35)
V rámci hodnoty KZ jsou zohledněny následující faktory:

 maximální výška zástavby a typ struktury zástavby
 omezení v dané ploše (např. průběh koridoru pro umístění dopravní infrastruktury)
 pozemky veřejné infrastruktury (pozemky veřejných prostranství, pozemky technické infrastruktury, pozemky pro jiné
využití než je bydlení – např. mateřská škola, základní škola, obchod, služby, kanceláře, ordinace lékařů, řemeslné dílny)

 v případě podmínky vymezení ploch veřejných prostranství v zastavitelných plochách bydlení a rekreace větších než 2 ha
také plocha pro toto veřejné prostranství

OBBD

obydlenost bytové jednotky v bytovém domě (průměrná cílová hodnota obyv. / BJ v BD)
průměrná cílová hodnota je stanovena na 2,00 obyv. / BJ v BD

PODL (abs.)

předpokládaná průměrná podlažnost (počet nadzemních podlaží)
odborně stanovená na základě stanovené maximální výšky zástavby (v ÚP) a za předpokladu, že podlažnost všech objektů
v ploše nedosáhne maximální výšky zástavby (např. soubor bytových domů o 4 NP bude doplněn o objekty základní
občanské vybavenosti, jako je MŠ, obchod apod. o 1-2 NP, předpokládaná průměrná podlažnost při maximu 4 NP bude tedy
pouze např. 3 NP)

SB (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro bydlení, případně podíl výměry
plochy s rozdílným způsobem využití určený pro bydlení (např. plochy smíšené obytné)

VÝROBA
p l o c h a v ý ro b y a s k l a d o v á n í – l e h k á v ý r o b a (V L )
p l o c h a v ý ro b y a s k l a d o v á n í – d r o b n á a ře m e s l n á v ý r o b a (V D )
plocha smíšená obytná – venkovská (SV)

počet zaměstnanců =

SV × KZ × PODL × AČUPV
ČUPVZAM

=

ČUPV
ČUPVZAM

Vysvětlivky:
AČUPV (%)

podíl celkové čisté užitné plochy výroby z celkové hrubé podlažní plochy objektu (HPP); hodnota se
pohybuje mezi 0,4 – 0,6
Zbylý podíl z celkové hrubé podlažní plochy všech podlaží výrobních objektů v dané ploše tvoří:

 komunikační prostory ve výrobním objektu (schodiště, chodby, výtahové šachty, vstupní haly apod.)
 vedlejší místnosti (sklady, šatny, toalety, kanceláře apod.)
 plochy konstrukcí, technologie
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ČUPV (m2)

průměrná čistá užitná plocha výroby (kontrolní hodnota) – čistá výměra plochy, která slouží výhradně
danému využití výroby, tedy čistá plocha výrobních prostorů (hlavních i vedlejších) bez stavebních
konstrukcí, bez komunikací (chodeb, schodišť, vstupních hal) a bez veškerých vedlejších místností
(skladů, šaten, toalet, kanceláří, apod.)

ČUPVZAM (m2)

průměrná cílová čistá užitná plocha výroby připadající na 1 zaměstnance za 1 směnu:
provozy malého a středního podnikání: cca 15 – 30
lehký průmysl: cca 20 – 40

KZ (%)

koeficient zastavěnosti dané plochy výrobními objekty (průměrná cílová hodnota se pohybuje mezi 0,1
– 0,5)
V rámci hodnoty KZ jsou zohledněny následující faktory:

 maximální výška zástavby a typ struktury zástavby
 omezení v dané ploše (např. průběh koridoru pro umístění dopravní infrastruktury)
 pozemky veřejné infrastruktury (pozemky veřejných prostranství, pozemky technické infrastruktury, pozemky pro jiné
využití než je bydlení – např. mateřská škola, základní škola, obchod, služby, ordinace lékařů, řemeslné dílny)

PODL (abs.)

předpokládaná průměrná podlažnost (počet nadzemních podlaží) – odborně stanovená na základě
stanovené maximální výšky zástavby (v ÚP) a za předpokladu, že podlažnost všech objektů v ploše
nedosáhne maximální výšky zástavby

SV (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro výrobu, případně podíl výměry plochy
s rozdílným způsobem využití určený pro výrobu

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
p l o c h a s m í š e n á o b y t n á – v c e n t r u m ě s t a (S C )
p l o c h a s m í š e n á o b y t n á – m ě s t s k á (S M )
plocha smíšená obytná – venkovská (SV)

počet zaměstnanců =

SOV × KZ × PODL × AČUPOV
ČUPOVZAM

=

ČUPOV
ČUPOVZAM

Poznámka:
Pro účely zjednodušení je uváděno obecně občanské vybavení, které vyjadřuje střední hodnotu pro administrativu,
obchod a služby (a další pracovní příležitosti v terciéru).
Vysvětlivky:
AČUPOV (%)

podíl celkové čisté užitné plochy občanského vybavení z celkové hrubé podlažní plochy objektu (HPP);
konstantní hodnota je 0,5.
Stanovení hodnoty AČUPOV vychází z metodiky29:

29

Metody prognózy intenzit generované dopravy (Jan Martolos a spoluautoři, EDIP s.r.o., 2013)
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ČUPOV (m2)

průměrná čistá užitná plocha občanského vybavení (kontrolní hodnota) – čistá výměra plochy, která
slouží výhradně danému využití občanského vybavení, tedy Npř. čistá plocha kanceláří bez stavebních
konstrukcí, bez komunikací (chodeb, schodišť, vstupních hal) a bez veškerých vedlejších místností
(skladů, šaten, toalet apod.).

ČUPOVZAM (m2) průměrná čistá užitná plocha občanského vybavení připadající na 1 zaměstnance (35 – 45 m2) za 1
směnu
KZ (%)

koeficient zastavěnosti dané plochy objekty občanského vybavení (průměrná cílová hodnota se
pohybuje mezi 0,15 – 0,4)
V rámci hodnoty KZ jsou zohledněny následující faktory:

 maximální výška zástavby a typ struktury zástavby
 omezení v dané ploše (např. průběh koridoru pro umístění dopravní infrastruktury)
 pozemky veřejné infrastruktury (pozemky veřejných prostranství, pozemky technické infrastruktury, pozemky pro jiné
využití než je bydlení – např. mateřská škola, základní škola, obchod, služby, ordinace lékařů, řemeslné dílny)

PODL (abs.)

předpokládaná průměrná podlažnost (počet nadzemních podlaží) – odborně stanovená na základě
stanovené maximální výšky zástavby (v ÚP) a za předpokladu, že podlažnost všech objektů v ploše
nedosáhne maximální výšky zástavby

SOV (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro občanské vybavení, případně podíl
výměry plochy s rozdílným způsobem využití určený pro občanské vybavení

REKREACE
Rekreace v zahrádkových osadách
p l o c h a re k re a c e - r e k re a c e v z a h r á d k o v ý c h o s a d á c h (RZ )

počet zahrádek =

SR
SZAH

Vysvětlivky:
SR (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro rekreaci, případně podíl výměry
plochy s rozdílným způsobem využití určený pro rekreaci

SZAH (m2)

podíl z celkové výměry plochy na 1 zahrádku (středně velká zahrádka včetně podílu na společných
komunikacích), je stanoven na 450 m2 (obvyklá maximální výměra zahrádky v osadách je 400 m2).

Rekreace individuální v chatách
p l o c h a re k re a c e – s t a v b y p ro r o d i n n o u re k r e a c i (R I )
p l o c h a s m í š e n á o b y t n á – re k re a č n í ( S R )

počet chat =

SR × AR
SCHAT

Vysvětlivky:
AR (%)

podíl výměry pozemků pro objekty individuální rekreaci (chaty, chalupy) z celkové výměry dané plochy
pro rekreaci (obvykle 0,8 – 1)

SR (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro rekreaci, případně podíl výměry
plochy s rozdílným způsobem využití určený pro rekreaci

SCHAT (m2)

podíl z celkové výměry plochy připadající na 1 objekt individuální rekreace (pozemek pro 1 rekreační
objekt)
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SPORT
P l o c h a o b č a n s k é h o v y b a v e n í – t ě l o v ý c h o v n á a s p o rt o v n í z a ř í z e n í (O S )

SS

hrací plocha HP =
počet diváků =

SHP

SS
SDIV

počet sportovců =

HP
HPSPORT

počet zaměstnanců = (stanoven odborným odhadem)
Vysvětlivky:
HP (m2)

hrací plocha

HPSPORT (m2)

podíl z celkové výměry hrací plochy na 1 sportovce
Hodnota je stanovena na základě rešerše potenciálních typů hřišť a počtu hráčů, kteří je v jednu chvíli obvykle využívají (např.
počet hráčů basketbalu na výměru basketbalového hřiště apod.)

SDIV (m2)

podíl z celkové výměry plochy na 1 diváka / na 1 místo v hledišti
Stanovení hodnoty SDIV (v Metodice značeno jako Sm) vychází z metodiky30:

SHP (m2)

podíl z celkové výměry plochy připadající na 1 m2 hrací plochy
Stanovení hodnoty SHP vychází z metodiky31:

SS (m2)

30
31

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro sport, případně podíl výměry plochy
s rozdílným způsobem využití určený pro sport

Metody prognózy intenzit generované dopravy (Jan Martolos a spoluautoři, EDIP s.r.o., 2013)
Metody prognózy intenzit generované dopravy (Jan Martolos a spoluautoři, EDIP s.r.o., 2013)
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P.2. Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení
ploch změn na zemědělský půdní fond
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Poučení:
Proti Územnímu plánu Zdice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), v platném znění.

...................................................
Bc. Antonín Sklenář
Starosta města Zdice

...................................................
Richard Dolejš
Místostarosta města Zdice
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