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1. ZMĚNA Č.7 ÚPM BUŠTĚHRAD
1) Vymezení zastavěného území
Hranice zastavěného území byla změnou č. 7 aktualizována v navazujícím území na lokality změny č.7
ve výřezech výkresu základního členění grafické části změny ke dni 14.2.2018.
2) Změnou č. 7 je dotčena závazná část ÚPM BUŠTĚHRAD – textová a tabelární část takto:
Změnou č. 7 ÚPM Buštěhrad se v kapitole 2 „Návrh“ textové části ÚPM Buštěhrad do podkapitoly
2.2 „Urbanistická koncepce“ doplňuje odrážka:
„IX. - Změnou č.7 je urbanistická koncepce doplněna o 2 plochy přestavby stávajících ploch
průmyslové výroby a skladů:
P1 – plocha přestavby na plochu obslužné sféry v lokalitě Z7-3
P2 – plocha přestavby na plochu občanského vybavení – komerční zařízení malá a
střední v lokalitě Z7-1 (nová funkční plocha, doplněná změnou č.7 do Regulativů)“
Změnou č. 7 ÚPM Buštěhrad se v kapitole 11 „Regulativy funkčního využití“ textové části ÚPM
Buštěhrad do podkapitoly 11.2 „Struktura regulativů funkčního využití“ doplňuje do odrážky
III. Části území určené k zastavění nový způsob využití za 6. řádek:
- „plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM“
Změnou č. 7 ÚPM Buštěhrad se v kapitole 13 „Definice regulativů funkčního využití“ textové části
ÚPM Buštěhrad do podkapitoly 13.1 „Části území určené k zastavění“ doplňuje nový způsob využití:
„PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ - OM
Hlavní využití
I.
pozemky staveb a zařízení pro obchod a služby do 2000 m2 prodejní plochy
II.

občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

Přípustné využití
I.
stavby pro obchod a služby
II.

doprovodná zařízení občanského vybavení (stravovací, sociální, zdravotní)

III.

plochy zeleně

IV.

nezbytná související dopravní a technická vybavenost území

Podmíněně přípustné využití
I.
výstavba v návrhových plochách je podmíněna prokázáním dostatečné kapacity
ČOV resp. zajištěním likvidace odpadních vod dle platných předpisů
II.

využití plochy přestavby P2 v lokalitě Z7-1 je podmíněno prokázáním možnosti
dopravního napojení na komunikaci U Borovin při respektování návrhu nové
okružní křižovatky se silnicí I/61

Nepřípustné využití
II.
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
I.
maximální výšková hladina zástavby: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví
II.

koeficient zeleně: min. 20%

III.

likvidace dešťových vod na vlastním pozemku
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IV.

v ploše přestavby P2 v lokalitě Z7-1 budou stavby s výjimkou oplocení
umisťovány do vzdálenosti minimálně 25 m od osy stávající komunikace
I/61, resp. 25 m vně od osy krajní větve křižovatky“

V.

v lokalitě Z7-1 bude zachována funkčnost dotčeného prvku ÚSES LBK 715

Změnou č. 7 ÚPM Buštěhrad se nahrazuje název kapitoly 15 „Návrh ploch pro veřejně prospěšné
stavby“ názvem: 15 „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“ a současně se doplňují odrážky:
„18) VPS WD2.1 -rozšíření dopravní plochy v lokalitě Z7-2 pro umístění okružní křižovatky
nového dopravního napojení průmyslové zóny Dříň se silnicí I/61.
19) VPS PO1 - občanská vybavenost ploše přestavby P1 v lokalitě Z7-3.“
3) Ostatní kapitoly závazné části ÚPM BUŠTĚHRAD ÚPM Buštěhrad nejsou změnou č.7 dotčeny
4) Grafická část ÚPM Buštěhrad je změnou č.7 doplněna o výřezy těchto výkresů:
1 - hlavní výkres – výřezy č.1,2
4 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výřezy č.1,2
5 - výkres základního členění území – výřezy č.1,2
Ostatní výkresy nejsou změnou č.7 dotčeny.

1:5000
1:5000
1:5000

5) Údaje o počtu listů změny č. 7 ÚPM Buštěhrad:
Změna:
2 listy textové části, 3 listy grafické části
Odůvodnění změny:
9 listů textové části, 19 listů regulativů po změně č.7, 1 list grafické části odůvodnění
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2.
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 7 ÚPM BUŠTĚHRAD - OBSAH:
TEXTOVÁ ČÁST
2.1.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, souladu s cíli a úkoly
územního plánování a souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
2.1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1

2.1.2. Vyhodnocení souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem

1

2.1.3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území
2
2.1.4. Vyhodnocení souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
2
2.2.

Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených
v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným
postupem, popřípadě vyhodnocení souladu

2

1.

se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,
3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního zákona,
4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,
5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu
podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,

2.3.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, cíle řešení, koncepce řešení změny č.7

3

2.4.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

8

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
(§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

8

2.6.

Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení

8

2.7.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL

8

2.8.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.

8

2.5.

2.9.

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů

2.10.

Údaje o počtu listů změny územního plánu

2.11

ÚPM BUŠTĚHRAD- ZÁVAZNÉ REGULATIVY (PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ) S VYZNAČENÍM ZMĚN
(samostatné stránkování 1-19)

GRAFICKÁ ČÁST
OD1 – výkres širších vztahů

8
9
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2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.7 ÚPM BUŠTĚHRAD
2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
V ÚZEMÍ, SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A
SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
2.1.1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Město Buštěhrad má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán města
Buštěhrad (ÚPM Buštěhrad), schválený dne 30. března 2005. V následujícím období bylo pořízeno
jeho šest změn, a to změna č. 1, účinná dne 26. prosince 2008, změna č. 2, účinná dne 19. února
2010, změna č. 3, účinná dne 15. července 2011, změna č. 4, účinná dne 3. ledna 2014, změna č. 5,
účinná dne 30. října 2013 a zrušená soudem 6. listopadu 2014, a změna č. 6, účinná dne 13. května
2017.
Zastupitelstvo města Buštěhrad schválilo usnesením č. 12/10/2017 ze dne 25. října 2017 pořízení
změny č. 7 ÚPM Buštěhrad (dále jen „změna č. 7“) v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů s použitím § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, na výhradní návrh společnosti
Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, podaném dne 25. října 2017 pod čj. 2130/2017 podle §
46 odst. 1 stavebního zákona na Městský úřad Buštěhrad.
Z hlediska širších územních vztahů dojde změnou č. 7 k zásahům a úpravám vazeb na sousední
statutární město Kladno, a to novým dopravním napojením průmyslové zóny Dříň na silnici I/61 okružní
křižovatkou v lokalitě Z7-2, která částí zasahuje na území statutárního města Kladna, tato část
bude řešena připravovanou změnou ÚP Kladna. U ostatní sousedních obcí Hřebeč, Lidice, Makotřasy,
Stehelčeves a Zájezd nedojde změnou č. 7 k žádným zásahům ani úpravám vazeb.
2.1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Město Buštěhrad není dle Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR
ČR), schválené usnesením vlády České republiky dne 15. dubna 2015, součástí žádné rozvojové
oblasti či rozvojové osy. Změna č.7 není v rozporu s žádnými konkrétními požadavky vyplývajících
z Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Pro řešení Změny č.7 nevyplývají z Aktualizace č. 1 PÚR ČR žádné
zvláštní požadavky kromě respektování obecných republikových priorit územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32.
Řešené území je součástí ORP Kladno, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve
smyslu § 26 stavebního zákona. Vzhledem k charakteru Změny a vymezení dotčeného území
nevyplývají ze zpracovaných ÚAP pro řešení Změny č. 7 takové požadavky, které by měly
negativní vliv na změnu funkčního využití území.
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, byla vydána
dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského
kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. Usnesením
č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1.
aktualizace ZÚR Stč. kraje, která nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015.
Změna č.7 je v rámci řešeného území v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací –
Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.
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2.1.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Změna č.7 ÚPM BUŠTĚHRAD je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, včetně požadavků na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Změna č.7 je v souladu se stávající
platnou územně plánovací dokumentací-ÚPM BUŠTĚHRAD, s ohledem na stávající podobu území.
2.1.4. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Zadání bylo zpracováno podle zákona 183/2006 Sb. Obsah ZMĚNY č.7 územního plánu města
BUŠTĚHRAD odpovídá požadavkům přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Změna vymezuje 3 změnové lokality Z7-1 až Z7_3, nové plochy s rozdílným způsobem využití vychází
z platné územně plánovací dokumentace obce. Změna č.7 územního plánu města BUŠTĚHRAD je v
souladu s požadavky stavebního zákona a s jeho prováděcími předpisy.
2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY č.7 NEBO VYHODNOCENÍ
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM, POPŘÍPADĚ
VYHODNOCENÍ SOULADU
1-SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU
PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA,
2-S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE §51 ODST. 3 SZ
3-S POKYNY PRO PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 53 ODST. 3 SZ
4-S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54 ODST. 3 SZ
5-S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU
PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA,

V návrhu změny č.7 jsou zohledněny veškeré požadavky, vyplývající ze schváleného zadání.
[1]
Jednotlivé plochy ve 3 lokalitách změny byly prověřeny a zařazeny do způsobu využití dle Zadání
s přihlédnutím ke konkrétním záměrům:
Plocha přestavby P1 v lokalitě Z7-3 byla zařazena do ploch „Obslužné sféry“-záměrem města je plocha
pro občanskou vybavenost
Pro plochu přestavby P2 v lokalitě Z7-1 byl do územního plánu doplněn nový regulativ „PLOCHY
OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ“, určující podmínky pro
stavbu plánované prodejny Lidl. Tento způsob využití je již také zahrnut v návrhu nového územního
plánu Buštěhradu, který je v současné době před společným jednáním.
[2]
Byla aktualizována hranice zastavěného území v navazujícím území na lokality změny č.7 ve výřezech
výkresu Základního členění.
[3]
Změnou došlo v souladu se zadáním v řešeném území 3 lokalit změny k vymezení:
- plochy přestavby P1 pro území obslužné sféry (Z7-3)
- plochy přestavby P2 pro plochy občanského vybavení–komerční zařízení malá a střední (Z7-1)
- rozšíření plochy dopravní (DS) pro umístění okružní křižovatky na silnici I/61 a nového dopravního
napojení průmyslové zóny Dříň v lokalitě Z7 -2
[4]
Změna č.7 ÚPM Buštěhradu vymezuje nové plochy dopravní pro rozšíření křižovatky na silnici I/61 a
vybudování kruhového objezdu v rámci nového dopravního napojení průmyslové zóny Dříň
- dochází k drobné úpravě rozsahu ploch přírodních v rámci lokálního biokoridoru LBK 715 při
zachování jeho funkčnosti
[5]
Do VPS se změnou doplňuje VPS WD2.1 (č.18) pro umístění křižovatky dopravního napojení
průmyslové zóny Dříň se silnicí I/61 a VPS PO1 (č.19) pro občanskou vybavenost v ploše P1.
[6]
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Změna č.7 definuje novou funkční plochu OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
[7]
Koridory pro umístění nadřazených dopravních staveb (D053 a D061) jsou změnou respektovány.
[8]
Do grafické části (výřez hlavního výkresu- legenda a výkres širších vztahů) byla doplněna poznámka,
že celé území města Buštěhrad je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení
Ministerstva obrany ČR.
2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, CÍLE ŘEŠENÍ, KONCEPCE
ZMĚNY Č.7

ŘEŠENÍ

CÍLE ŘEŠENÍ
Cílem zpracované změny bylo zapracování nových požadavků na využití území Města, doplnění ploch
přestavby v lokalitách Z7-1 a Z7-3 do územního plánu, doplnění dopravních ploch pro rozšíření
křižovatky v západní části obce a v návaznosti na lokality změny č.7 také aktualizace hranice
zastavěného území.
Důvodem pořízení změny č.7 je realizovat usnesení Zastupitelstva Města BUŠTĚHRAD a prověřit
jednotlivé lokalizované záměry na změnu vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a případně
vymezit veřejně prospěšné stavby a opatření.
KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.7
Změnou č.7 je urbanistická koncepce doplněna ÚPM ve 3 řešených lokalitách Z7-1, Z7-2 a Z7-3,
dochází k vymezení 2 ploch přestavby:
P1 – plocha přestavby na plochu obslužné sféry v lokalitě Z7-3
P2 – plocha přestavby na plochu občanského vybavení – komerční zařízení malá a
střední v lokalitě Z7-1 (nová funkční plocha, doplněná změnou č.7 do Regulativů)
V lokalitě Z7-2 se jedná o rozšíření plochy dopravní (DS) pro umístění okružní křižovatky na silnici I/61
a nového dopravního napojení průmyslové zóny Dříň.
Celková urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č.7 respektována. Členění
území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle schváleného ÚPM BUŠTĚHRAD zůstává
zachována, pouze je doplněna o 1 způsob využití plochy (OM- plochy občanského vybavení –
komerční zařízení malá a střední) a jsou stanoveny regulativy této plochy.
2.3.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Hranice zastavěného území byla změnou č. 7 aktualizována v navazujícím území na lokality změny č.7
ve výřezech výkresu základního členění grafické části změny ke dni 14.2.2018.
2.3.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

Změna č.7 nemění základní koncepci rozvoje Města, stanovenou ve schváleném ÚPM
BUŠTĚHRADUY. Řešené lokality leží v zastavěném území (Z7-1 a Z7-3), nedochází k rozšíření
zastavitelných ploch. Do koncepce jsou doplněny 2 plochy přestavby. V případě lokality Z7-2 se jedná
pouze o rozšíření dopravní plochy pro umístění křižovatky.
V případě ploch přestavby se jedná o lokality s lokálním významem bez dopadu na širší urbanistickou
koncepci nebo koncepci krajiny a bez možného negativního dopadu na hodnoty území. Nové dopravní
napojení průmyslové zóny Dříň však svým významem převyšuje pouze zajištění příjezdu pro prodejnu
Lidl v lokalitě Z7-1 a bude sloužit i pro stávající navazující areály.
2.3.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Změnou č.7 je urbanistická koncepce doplněna ÚPM ve 3 řešených lokalitách Z7-1, Z7-2 a Z7-3,
dochází k vymezení 2 ploch přestavby:
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P1 – plocha přestavby na plochu obslužné sféry v lokalitě Z7-3
P2 – plocha přestavby na plochu občanského vybavení – komerční zařízení malá a
střední v lokalitě Z7-1 (nová funkční plocha, doplněná změnou č.7 do Regulativů)
V lokalitě Z7-2 se jedná o rozšíření plochy dopravní (DS) pro umístění okružní křižovatky na silnici I/61
a nového dopravního napojení průmyslové zóny Dříň.
Celková urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č.7 respektována. Členění
území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle schváleného ÚPM BUŠTĚHRAD zůstává
zachována, pouze je doplněna o 1 způsob využití plochy (OM- plochy občanského vybavení –
komerční zařízení malá a střední) a jsou stanoveny regulativy této plochy.
Systém sídelní zeleně není změnou dotčen.
Níže tabulka lokalit změny č.7.

ZMĚNA č.7 ÚPM BUŠTĚHRAD
označení LOKALITY
ZMĚNY

OZNAČENÍ
PLOCHY

k.ú /č.pozemků dle KN

Z7-1
BUŠTĚHRAD/ 1889/3, 1897/1
1898, 1899/1

Z7-2
Vymezeno v grafické části
změny č.7

Z7-3
BUŠTĚHRAD/ 1651, 1652,
1653, 1654, 1655

P2

-

P1

Rozloha
lokality
(ha)

1,87

Stávající funkční využití dle
ÚPM

změnou
navrhované funkční využití

- průmyslová výroba a sklady
(stav)
- doprovodná a rozptýlená zeleň
(stav)

- obslužná sféra (návrh – plocha
přestavby)
- doprovodná a rozptýlená zeleň
(stav)
-LBK 715

0,61

- průmyslová výroba a sklady
(stav)
- louky a pastviny (stav)
- doprovodná a rozptýlená zeleň
(stav)

0,26

- průmyslová výroba a sklady
(stav)

-

- silnice I. třídy (stav + návrh)

-

- občanské vybavení –
komerční zařízení malá a
střední (návrh)

Vyznačení lokalit změny a výřezů grafické části na podkladě zmenšeného výseku hlavního výkresu:
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lokalita Z7-1
se nachází v jihozápadním cípu katastrálního území Buštěhrad v ploše průmyslového areálu na Dříni.
Cílem záměru je vymezení plochy přestavby z ploch výroby a skladování na plochy občanského
vybavení – komerční zařízení malá a střední, z důvodu záměru výstavby prodejny Lidl. Pás zeleně
podél silnice I/61, který je součástí lokálního biokoridoru ÚSES zůstává zachován a není narušena
funkčnost tohoto prvku ÚSES. V ploše přestavby P2 budou stavby s výjimkou oplocení umisťovány do
vzdálenosti minimálně 25 m od osy stávající komunikace I/61, resp. 25 m vně od osy krajní větve
křižovatky (bude tak respektován koridor VPS D 053 dle ZÚR Stč.kraje pro rekonstrukci silnice I/61
v jeho zúžené verzi v tomto místě).
lokalita Z7-2
se nachází v těsné návaznosti na lokalitu Z7-1. Lokalita je vymezena v rozsahu záměru na výstavbu
nového dopravního spojení průmyslové zóny se silnicí I/61 a okružní křižovatky. Stávající dopravní
plochy zůstávají zachovány a jsou rozšířeny v minimálním rozsahu 0,1 ha na úkor ploch doprovodné a
rozptýlené zeleně. Parametry lokálního biokoridoru nebudou omezeny. Využití plochy přestavby P2
v lokalitě Z7-1 je podmíněno dopravním napojením na komunikaci U Borovin při respektování návrhu
nové okružní křižovatky se silnicí I/61.
lokalita Z7-3
se nachází na severním okraji města. Cílem vymezení lokality je návrh přestavby z plochy průmyslové
výroby a skladů na plochu obslužné sféry vhodně umístěné u ulice Tyršova, která tvoří jednu z hlavních
urbanistických os města. Záměrem města je plocha pro občanskou vybavenost. Prvek ÚSES-LBK 717
není změnou dotčen.
2.3.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Změnou č.7 není koncepce dopravní infrastruktury, stanovená ÚPM Buštěhrad zásadně dotčena.
Změna vymezuje pouze mírné rozšíření dopravní plochy pro umístění okružní křižovatky na silnici I/61
z důvodu záměru napojení plochy přestavby P2 (s budoucí prodejnou Lidl), jehož výsledkem bude
doplnění dopravního napojení průmyslového areálu na Dříni.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Změnou č.7 se nemění základní koncepce technického vybavení na území Města udaná ve
schváleném ÚPM BUŠTĚHRADU. Změna č.7 respektuje stávající i nově navrhovaná zařízení
technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, elektrická vedení, plynovody, sdělovací kabely, apod.),
včetně příslušných ochranných a bezpečnostních pásem.
VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ
Koncepce zásobování pitnou vodou není změnou č.7 dotčena. Změna č.7 vymezuje pouze plochy
přestavby bez předpokladu významných změn v potřebě pitné vody oproti stávajícímu využití.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zásobování elektrickou energií bude v jednotlivých lokalitách řešeno v projektové přípravě území, a to
včetně případného návrhu polohy nových trafostanic. V plochách změny budou případné nároky na
příkon el. energie vycházet z navrhovaného využití plochy.
ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM
Změnou není dotčena koncepce zásobování města zemním plynem. Rozvoj zásobování plynem bude
veden v souladu se stávající koncepcí dle ÚPM Buštěhradu.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Likvidace odpadů bude probíhat způsobem, odpovídajícím okolním plochám území města Buštěhradu,
změna se nedotýká koncepce likvidace odpadů. V lokalitách, řešených změnou, nejsou přípustné
stavby a provozy, které by byly zdrojem nebezpečných odpadů.
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KONCEPCE ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Změna č.7 vymezuje v rámci ploch přestavby nové plochy pro občanské vybavení na plochách
obslužné sféry respektive veřejné infrastruktury:
P1– plocha přestavby na plochu obslužné sféry (občanská vybavenost) v lokalitě Z7-3
P2– plocha přestavby na plochu občanského vybavení–komerční zařízení malá a střední v lokalitě Z7-1
Tyto 2 změnou vymezené plochy přestavby zvyšují nabídku ploch občanské vybavenosti ve městě.
Vzhledem k lokálnímu charakteru záměrů nemají lokality zásadní dopad na celkovou koncepci
občanského vybavení ve městě, avšak vhodně ji doplňují.
KONCEPCE ŘEŠENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Změna č.7 nemá dopad na celkovou koncepci veřejných prostranství. Nová veřejná prostranství
lokálního významu budou případně vymezena ve vymezených plochách v rámci projektové přípravy
území.
2.3.5. 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 NEROSTŮ

PRVKY ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
V návrhu změny jsou respektovány prvky ÚSES. Změnou č.7 nedochází k dotčení vymezených prvků
územního systému ekologické stability (ÚSES).
Ve všech lokalitách je organizace území řešena se snahou, aby vlivem změny využití území nedošlo k
negativnímu zásahu do krajiny. V lokalitě Z7-1 bude zcela zachována funkčnost dotčeného prvku
ÚSES LBK 715, který je trasován mezi plochou přestavby P2 a silnicí I/61. Biokoridor LBK 717
v sousedství lokality Z7-3 není změnou dotčen.
VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
Změnou nejsou vymezeny ani dotčeny plochy Významných krajinných prvků. Změna nevymezuje
plochy ÚSES, LBK, vedený v zeleném pásu podél jižního okraje lokality Z7-1 je změnou respektován.
OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Do území lokalit změny nezasahuje žádné záplavové území, rizikové přírodní jevy se v území
nevyskytují.
Protierozní opatření na zmírnění negativního projevu vodní a větrné eroze, tj. organizační (vhodné
umístění pěstovaných plodin, pásové pěstování plodin či návrhy vegetačních pásů mezi pozemky),
agrotechnická a vegetační (půdoochranné obdělávání) a technická (příkopy, průlehy, terasy, protierozní
nádrže aj.), nejsou předmětem návrhu změny.
REKREACE
Změnou nejsou vymezena ani dotčena území pro sport a rekreaci.
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
V řešeném území se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor ani výhradní
ložisko, které by bylo nutné respektovat.
Sesuvy ani poddolovaná území, tj. území s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry ve smyslu §
13 zákona č.72/1988 Sb., v platném znění, se v řešeném území lokalit změny nevyskytují.
2.3.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

V rámci změny č.7 dochází k definování nové funkční plochy OM – občanské vybavení – komerční
zařízení malá a střední včetně regulativů (podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití):
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OM
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední
Hlavní využití
I.
pozemky staveb a zařízení pro obchod a služby do 2000 m2 prodejní plochy
II.

občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

Přípustné využití
I.
stavby pro obchod a služby
II.

doprovodná zařízení občanského vybavení (stravovací, sociální, zdravotní)

III.

plochy zeleně

IV.

nezbytná související dopravní a technická vybavenost území

Podmíněně přípustné využití
I.
výstavba v návrhových plochách je podmíněna prokázáním dostatečné kapacity ČOV
resp. zajištěním likvidace odpadních vod dle platných předpisů
II.

využití plochy přestavby P2 v lokalitě Z7-1 je podmíněno prokázáním možnosti
dopravního napojení na komunikaci U Borovin při respektování návrhu nové okružní
křižovatky se silnicí I/61

Nepřípustné využití
II.
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
I.
maximální výšková hladina zástavby: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví
II.

koeficient zeleně: min. 20%

III.

likvidace dešťových vod na vlastním pozemku

IV.

v ploše přestavby P2 v lokalitě Z7-1 budou stavby s výjimkou oplocení
do vzdálenosti minimálně 25 m od osy stávající komunikace I/61,
vně od osy krajní větve křižovatky“

V.

v lokalitě Z7-1 bude zachována funkčnost dotčeného prvku ÚSES LBK 715

umisťovány
resp. 25 m

2.3.7. 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

Změnou č. 7 ÚPM Buštěhrad se aktualizuje název kapitoly 15 textové části ÚPM Buštěhrad „Návrh
ploch pro veřejně prospěšné stavby“ názvem: 15 „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.
Změnou jsou vymezeny 2 VPS:
18) VPS WD2.1 -rozšíření dopravní plochy v lokalitě Z7-2 pro umístění okružní křižovatky nového
dopravního napojení průmyslové zóny Dříň se silnicí I/61.
19) VPS PO1 - občanská vybavenost ploše přestavby P1 v lokalitě Z7-3.“
VPS jsou vyznačeny ve výkresech změny č.7 (výřezy č.1 a 2).
2.3.8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Nejsou vymezovány.
2.3.9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

Změnou č.7 se nestanovují.
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2.4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo Zadáním požadováno.
2.5.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, nejsou
předmětem řešení změny č.7.
2.6.

VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ

Změna č.7 nevymezuje žádné prvky regulačního plánu.
2.7. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL

Změnou č.7 nebude ZPF dotčen.
2.8. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č.7 VE VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM
ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM V ÚPM A VYDANÝCH ZMĚNÁCH.

Změna č.7 nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy: vymezuje hlavní část změnových ploch
v zastavěném území formou přestavby stávajících areálů a rozšiřuje tak možnosti hospodárného využití
zastavěného území. Změna č.7 navrhuje účelné využití zastavěného území a přispívá k ochraně
nezastavěného území.
2.9. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Změnou č.7 nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany.
Řešení požadavků požární a civilní ochrany
Požární ochrana:

-Parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám budou řešeny v souladu s přílohou
č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb ve znění pozdějších předpisů- vyhl. 268/11 Sb (Přístupové
komunikace musí být navrženy podle charakteru jejich požárního nebezpečí, vyplývajícího
z požadavků ČSN o požární bezpečnosti staveb. V místech s vnějším odběrným místem zdrojů
požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou, vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené
nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené pro příjezd požární techniky k objektů a zástavbám o
minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1m), což bude předmětem projektové přípravy území. Přístupové
komunikace budou řešeny způsobem umožňujícím příjezd požárních vozidel a zásah požárních
jednotek mimo ochranná pásma nadzemních energetických vedení.
Změnou č. 7 není zásadním způsobem dotčeno řešení zásobování požární vodou, vztahující se k
lokalitám změny. Bude zajištěno splnění požadavků §23 odst.1 vyhl. č. 501/2006- pro plochy
určené pro zástavbu budou zajištěny zdroje požární vody, přístupové komunikace a nástupní
plochy v dostatečném rozsahu.
Pro území lokality změny č.7 platí podmínka řešit jednoznačně zásobování požární vodou a to ve
vztahu k charakteru zamýšlených lokalit změny: v rámci projektové přípravy území (územní a
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stavební řízení) bude při zajištění dodávky požární vody z obecního vodovodu postupováno dle
normy ČSN 730873 (2003). Dimenze vodovodního potrubí musí splňovat požadavky uvedené
normy, v případě, že obecní vodovod neumožní dodržení předepsaných parametrů, musí být
k tomuto účelu odpovídajícím způsobem využity nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje.

Při projektové přípravě území lokalit změny budou splněny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. č.
246/2001 Sb. (o stanovení podmínek požární bezpečnosti), tj. podle požadavku na technologie
provozu a stavebního využití zamýšlené zástavby musí požárně bezpečnostní řešení areálů
v plochách Z7-2 a Z7-3 splňovat požadavky § 41 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb.
Civilní ochrana :

Změna č.7 nebude mít vliv na již zapracované požadavky civilní ochrany předchozími změnami ve
stávajícím ÚPM.
Změnou č.7 ÚPM se nemění žádné údaje v souvislosti s touto problematikou. Změna č.7
nenavrhuje takové zásahy do území, v navrhovaných plochách nedochází ke skladování
nebezpečných látek.
Celé území města Buštěhradu je situováno ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR
z důvodu existence ochranného pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany
ČR (jev 103), které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví, ve znění pozdějších předpisů, a § 175 odst. 1 stavebního zákona.
Požadavky na ochranu veřejného zdraví
V řešeném území musí být dodržovány všechny platné hygienické předpisy.
Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor ani výhradní
ložisko, které by bylo nutné respektovat.
Sesuvy ani poddolovaná území, tj. území s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry ve smyslu §
13 zákona č.72/1988 Sb., v platném znění, se v řešeném území lokalit změny nevyskytují.
Požadavky na ochranu geologické stavby území
Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují.
Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
S ohledem na charakter a lokalitu změny č.7 nebyly požadavky na ochranu před povodněmi stanoveny.
Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují.
2.10.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Změna:
2 listy textové části, 3 listy grafické části
Odůvodnění změny:
9 listů textové části, 19 listů úplného znění regulativů ÚPM Buštěhrad po změně č.7
1 list grafické části odůvodnění
2.11.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BUŠTĚHRAD - ZÁVAZNÉ REGULATIVY (PODMÍNKY PRO

VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ) S VYZNAČENÍM ZMĚN

Viz níže (samostatné stránkování 1-19)
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2.11. ÚPM BUŠTĚHRAD- ZÁVAZNÉ REGULATIVY (PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ) S VYZNAČENÍM ZMĚN
Červeně vyznačeny úpravy, provedené v rámci Změny č.7 ÚPM Buštěhrad.
Kurzívou vyznačeny úpravy, provedené v rámci změn č.1 až 6

10 ZÁVAZNÉ REGULATIVY ÚPO
Závazné regulativy tvoří regulativy funkčního využití a limity navržené územním plánem.
V řešeném území je možno umísťovat stavby1, povolovat je2, povolovat jejich změny3 a změny
jejich užívání4 a rozhodovat o změně využití území5 a o ochraně důležitých zájmů v území6
jen v souladu se stanovenými regulativy. Totéž platí o povolování terénních úprav, prací a
zařízení7. Navrhované využití území posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti, popř.
podmínečném využití rozhoduje stavební úřad v příslušném řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích předpisů.
III. Užívání dosavadních staveb a zařízení a dosavadní využití území, které není v souladu se
schválenými regulativy, je nadále přípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle § 86
až 97 (údržba staveb a jejich odstraňování) a § 102 odst. 3 stavebního zákona (opatření týkající se
činností, které nad přípustnou míru poškozují životní prostředí)8 a pokud není třeba v rámci
přestavby nebo modernizace rozhodovat dle odst. 4 tohoto článku.
IV. V případě záměru zástavby mimo zastavitelné území nebo odlišného od stanovených regulačních
podmínek je třeba tento případ řešit formou změny územního plánu9 nebo novým územním
plánem..
V. Využití území nebo jeho změna v limitech vyplývajících z obecně platných předpisů součást textové
a grafické části je podmíněno souhlasem příslušného orgánu státní správy v příslušném řízení
podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.
I.
II.

VI.

Limity navržené ÚPO jsou omezení nebo vlastnosti území popsané jako součást závazné
části ÚPO. Jejich platnost vzniká schválením závazné části ÚPO.

VII. Limity vyplývající z obecně platných předpisů jsou dány příslušným zákonem, vyhláškou nebo
normou. V rámci ÚPO jsou uváděny limity stabilizované nebo limity navržené v ÚPO ke změně
(např. návrh kategorizace silnic, kategorie lesa) s tím, že změna limitu by byla provedena jiným
správním řízením mimo proces ÚPO. Limity vyplývající z obecně platných předpisů jsou informace,
které nejsou součástí závazné části ÚPO.
VIII. Limity a regulativy funkčního využití jsou v grafické části dokumentace zobrazeny v hlavním výkrese
a v textové části je výčet regulativů a limitů shodný s legendou Hlavního výkresu.
IX. Pro kterékoli území kromě možného funkčního využití (daného regulativem) jsou zároveň závazné
i ostatní omezení a vlastnosti všech limitů.
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11 REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
11.1 Úvod – vysvětlení pojmů
Pro každou část řešeného území, rozlišně vyznačenou v grafické dokumentaci, jsou v
následujícím textu uvedeny regulativy v tomto členění:
- charakteristika území;
- přípustné využití území, činnosti a stavby;
- nepřípustné využití území, činnosti a stavby;
- pravidla pro uspořádání území (funkční, objemová, plošná apod.), jsou-li nutná pro koncepci ÚPO.
ad CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
V území je vykonávána řada činností, které vyžadují jeho zvláštní vybavení, uspořádání nebo členění
(např. terénu, infrastruktury, jednotlivých staveb, zeleně apod.). Tyto speciální vlastnosti území,
vyhovující zvolené činnosti nebo účelu, jsou dále nazývány "FUNKCE ÚZEMÍ".
Funkce území jsou uzpůsobeny s ohledem na:
1. základní činnosti
•

bydlení (trvalé, dočasné);

•

práce - činnosti prováděné pro obživu. Jedná se např. o manipulaci s energiemi, materiály,
informacemi, jejich vytváření; včetně zpracovávání, úpravu, skladování a dopravu produktů
těchto činností; zahrnuje např. zemědělskou a lesní prvovýrobu, průmyslovou i řemeslnou
výrobu, podnikatelské činnosti nevýrobní povahy apod;
rekreace - činnosti spojené s trávením volného času a odpočinkem.

•

2. vybavení území, nezbytné pro provádění základních činností;
Vybavení území spočívá ve speciální úpravě, objektech a zařízeních v území jako např:
•

dopravní infrastruktura - např. komunikace;

•

technická infrastruktura;

•

občanské vybavení,

Jedná se o zařízení určená nejen k poskytování služeb dobrovolně vyhledávaných (např.
opravářských, výrobních, nevýrobních, obchodních, stravování, kultura, sport), ale i k plnění zákony
předepsaných povinností (např. školství, správní úřady, sociální služby, zdravotnictví apod.). Toto
vybavení lze rozlišit na základní, které slouží uspokojování denních potřeb obyvatel a vyšší (nadmístní),
využívané méně často a proto závislé na širším okruhu uživatelů, než jsou pouze obyvatelé obce, obce
nebo jejich částí.
V oddílu charakteristika území jsou uváděny buďto:
a) hlavní, rozhodující funkce území; je vymezována tehdy, kdy by se různé činnosti nebo
účely mohly dostávat do střetů, navzájem se vylučovat a kdy je proto účelné ostatní
funkce podřídit funkci hlavní;
b) případně více funkcí, lze-li stanovit takové podmínky a způsob provádění činností, které
zabrání případným střetům a rušení. V těchto územích je zastoupeno více činností,
slouží více účelům (tzv. území smíšená, polyfunkční apod.).
ad PŘÍPUSTNÉ (NEPŘÍPUSTNÉ) VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ČINNOSTI A STAVBY
Zde je uváděn výčet jednotlivých, konkrétních činností, využití území a jeho vybavení. V
maximální možné míře jsou voleny formulace a pojmy definované v právních předpisech, významné při
rozhodování správních orgánů (stavebních úřadů, ochrany přírody apod.) ve správních řízeních.
ad PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (FUNKČNÍ, OBJEMOVÉ, PLOŠNÉ APOD.).
Zde jsou uváděny potřebné údaje např. o rozměrech pozemků a staveb, podmínky pro jejich umístění
(uliční a stavební čáry), požadavky na tvar, případně velikost staveb, použité materiály apod., jsou-li
stanoveny s ohledem na urbanistickou koncepci ÚPO.
Účelem těchto pravidel je jasné a srozumitelné vyjádření vlastností např. zástavby, jednotlivých staveb,
uspořádání a využívání zeleně apod., požadovaných z důvodů zachování a ochrany kladně
hodnocených vlastností řešeného území.
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11.2 Struktura regulativů funkčního využití území
I.
II.
III.

Z hlediska funkčního využití území jsou v řešeném území rozlišovány části území určené
k zastavění a části území nezastavitelné.
Území zastavitelné tvoří v souhrnu současně zastavěné území obce, části území určené k
zastavění a části území nezastavitelné obklopených územím určeným k zastavění.
Části území určené k zastavění tvoří:
smíšené venkovské území
smíšené území
hromadné bydlení středněpodlažní
nízkopodlažní bydlení venkovského typu
obslužná sféra
obslužná sféra s indexem konkrétní funkce
-

plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM
zemědělská výroba

sportovní a rekreační zařízení
technické plochy
průmyslová výroba a sklady
dopravní plochy s indexem konkrétní funkce
technické zařízení
rychlostní komunikace I/7
silnice I., II., III. třídy
silnice III.tř. ke zrušení na místní komunikaci
místní komunikace
veřejné účelové komunikace
vlečka
IV.
Části území nezastavitelné tvoří:
louky a pastviny
sady, zahrady
doprovodná a rozptýlená zeleň
parkově upravená plocha
zemědělská půda
les hospodářský
les zvláštního určení
vodní plochy a toky
zahrady v obytné zóně
hřbitov
skládka s monitorovacími vrty
V.
V rámci jednotlivých území se stanovuje:
charakteristika území
přípustné využití území, činnosti a stavby
nepřípustné využití území, činnosti a stavby
pravidla pro uspořádání
Při umísťování stavby na hranici funkčních ploch musí být vždy přihlédnuto k funkci navazující
zóny.
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12 LIMITY NAVRŽENÉ ÚPO
Limity navržené ÚPO jsou omezení nebo vlastnosti území popsané jako součást závazné části ÚPO.
Jejich platnost vzniká schválením závazné části ÚPO

12.1 Struktura limitů navržených územním plánem
I.
II.
III.

Limity navržené v územním plánu obce (ÚPO) tvoří souhrn omezení nebo vlastnosti území.
Limity platí pro vymezenou část území zároveň s funkčním využitím.
Limity navržené územním plánem tvoří:
hranice zastavitelného území
lokální ÚSES - biocentrum
lokální ÚSES - biokoridor
hranice limitní pachové zóny, limitní hranice zemědělské výroby
objekty cenné pro ochranu architektonických a urbanistických hodnot města
etické pásmo hřbitova
ochranné pásmo hřbitova
území pro nutné podrobnější zpracování RP nebo ÚR
VKP – významný krajinný prvek

13 DEFINICE REGULATIVŮ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
13.1 Části území určené k zastavění
NÍZKOPODLAŽNÍ BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech (upraveno změnou č.1)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- bydlení v rodinných domech;

II.

- odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném, příp.
vlastním pozemku;

III.

- samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat
sousední pozemky), nemá vlastní stavby;

IV.

- plochy veřejné zeleně;

V.

- podnikatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky), nemá vlastní stavby
nebo plochy;

VI.

- místní obslužné komunikace, účelové komunikace určené pro místní obsluhu území s
parametry stanovenými v regulativu 13.1.12

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- podnikatelská ,zemědělská a lesní výrobní činnost ,průmyslová a skladovací činnost s
vlastními stavbami a prostory

II.

vedení silnic

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na rodinné bydlení se
soukromými zahradami;

4

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.7 ÚPM BUŠTĚHRAD -NÁVRH PRO VP- 07/2018_ KAPITOLA 2.11

II.

- kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň;

III.

- nové rodinné domy mají nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví , max. 3 bytové jednotky.

IV.

architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení musí být
v
souladu s regulací urbanisticky hodnotného území a objektů v pam. zájmu – jsou-li takto
vymezeny

V.

nově vzniklé pozemky rodinných domů umožní izolovanou i skupinovou výstavbu a slouží
zároveň k rekreaci vlastníků. Velikost jednotlivých pozemků se bude odvíjet od místních
podmínek (např. charakter navazující obytné zástavby), efektivní možnosti parcelace
území a lokalizace nezbytné dopravní a technické infrastruktury. (upraveno změnou č.1)
- pro lokalitu Z2/2 platí pravidla (doplněno změnou č.2):
-minimální výměra jednotlivého pozemku neklesne pod 700m2.
- celá lokalita bude na silnici III/00715 připojena jediným sjezdem a to i pro případnou navazující
zástavbu, pro jejíž napojení bude ponechána v lokalitě územní rezerva.
- využití plochy je podmíněno respektováním ochranného pásma silnice III. třídy vč. navržené
přeložky a prokázáním splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č.148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to již v územní, resp. stavebním řízení
- při vlastní zástavbě lokality bude respektována trasa včetně ochranného pásma venkovního
vedení VN

VI.

- provozovny živností mohou být umísťovány pouze v rodinných domech. Odstavování vozidel
zákazníků pouze na vyhrazených plochách; - nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají
dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné zástavbě na ochranu vlastnictví sousedních
zahrad a stávajících staveb RD

VII.

- likvidace dešťových vod na pozemku

VIII.

-V lokalitě Z4-1 je možná výstavba pouze 1 RD o max. zastavěné ploše 220 m2. (doplněno
změnou č.4)

IX.

-Při projektové přípravě území v lokalitě Z4-1 bude v následných řízeních prokázáno
splnění podmínky hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (z důvodů blízkosti budoucího obchvatu
města Buštěhrad- stavby D068 a blízkosti stávající průmyslové zóny Dříň) (doplněno
změnou č.4)

X.

-V lokalitě Z4-2 je možná výstavba pouze 1 RD o max. zastavěné ploše 220 m2. (doplněno
změnou č.4)

XI.

-V lokalitě Z4-2 bude v rámci dalších správních řízení při umisťování staveb požadováno
prokázání splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
(doplněno změnou č.4)

XII.

- v lokalitě Z6-2 je stanovena minimální výměra stavebních pozemků 200 m2“ (doplněno
změnou č.6)

XIII. - v lokalitě Z6-3 jsou stanoveny minimální výměry stavebních pozemků takto:
pro izolované RD: min. 700 m2
pro dvojdomy (řadové RD o 2 sekcích): min. 600 m2
pro řadové RD o 3 a více sekcích: min. 300 m2
(doplněno změnou č.6)

SMÍŠENÉ VENKOVSKÉ ÚZEMÍ
CHARAKTERISTIKA území;
Území je určeno pro bydlení různých forem, které umožňují pěstitelskou a chovatelskou činnost nad
rámec samozásobitelských potřeb, pro dočasné ubytování, podnikatelskou činnost poskytující služby
obyvatelstvu - občanské vybavení, a zemědělskou prvovýrobu, nenarušující bydlení nad obvyklou
úroveň.Jedná se většinou o území původních zemědělských areálů a statků
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku. Odstavování bude řešeno detailně včetně
bilance potřeby parkovacích míst v následném projektu pro územní řízení nebo stavební
povolení;

II.

zemědělská a lesní výrobní činnost ( popř. výrobní průmyslová činnost a služby ) v původních
zemědělských stavbách nebo nových účelových stavbách; nesmí negativně ovlivňovat
sousední obytné budovy ani území za hranicí PHO (pásma hygienické ochrany) nebo
ochranného pásma, je-li vymezena;

III.

trvalé bydlení správce nebo majitele

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

průmyslová výroba velkého rozsahu s dopravou narušující bydlení, rekreaci a občanské
vybavení sousedních pozemků nad obvyklou úroveň.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).

I.

architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení musí být
v souladu s regulací urbanisticky hodnotného území a objektů v pam. zájmu – jsou-li takto
vymezeny

II.

likvidace dešťových vod na pozemku

III.

v případě chovu hospodářského dobytka nebo koní nutno stanovit takovou kapacitu a způsob
ustájení, aby pachová zóna nazasahovala okolní stavby pro bydlení a nebo limitní hranici
PHO je-li vymezena.

IV.

Při projektové přípravě území v lokalitě Z4-7 bude v následných řízeních prokázáno splnění
podmínky hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (z důvodů možného ovlivnění stávající
obytné zástavby změnou na autoservis)- (doplněno změnou č.4)

V.

-Při projektové přípravě území v lokalitě Z4-7 bude v následných řízeních prokázáno splnění
dopravních nároků na dopravu v klidu související s využitím (ČSN 736110). (doplněno
změnou č.4)

VI.

Podmínkou pro všechny lokality pro „nízkopodlažní bydlení venkovského typu“, které
mohou být zatíženy nadměrným hlukem z provozu na stávajících pozemních komunikací,
je nejpozději v rámci územního řízení staveb pro bydlení doložit vyhodnocení vlivu dopravy
a prokázat splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (doplněno změnou č.1)

HROMADNÉ BYDLENÍ STŘEDNĚPODLAŽNÍ
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ;
Hlavní funkcí území je bydlení v bytových domech, s pozemky vyhrazenými pro potřeby
obyvatel, které nelze provádět ve vnitřních prostorech domu a které jsou spíše polosoukromé povahy.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- bydlení v bytových domech s vyhrazenými pozemky pro
uživatelů bytů;

potřeby spojené s bydlením

II.

- odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na konkrétně vyhrazeném,
příp. vlastním pozemku hromadné patrové garáže nebo podzemní;
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III.

- sportovní a rekreační plochy celoměstského významu a základní občanské vybavení;

IV.

- samozásobitelská pěstitelská činnost, nesmí negativně ovlivňovat bydlení;

V.

- podnikatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat sousední byty), nemá vlastní účelové
stavby nebo plochy kromě činností vyjmenovaných v bodě III;

VI.

- plochy veřejné zeleně;

VII.

- místní komunikace, účelové komunikace.

VIII.

– nástavba podkroví

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- nástavba dalších podlaží bytových domů;

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost s účelovými stavbami;

III.

- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích

IV.

- průjezdná silniční doprava.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení, stavby mají
max. 4 nadzemní podlaží;

II.

- kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň;

III.

- vyhrazené pozemky bytových domů mohou být i oploceny. Povoleny jsou přístavby

IV.

- provozovny živností mohou být umísťovány pouze ve vhodných prostorech bytových domů

V.

- nepovolují se provozovny živností, které vyvolají veřejný provoz zákazníků překračující
intenzitu běžnou v bytovém domě na ochranu majetku vlastníků domu, sousedů a obyvatel
domu.

VI.

-architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení pro nástavbu
nebo modernizaci, musí být v souladu s regulací urbanisticky hodnotného území a objektů
v
pam. zájmu – jsou-li takto vymezeny

VII.

- na území zároveň platí všechny limity využití území vyplývající z obecně platných předpisů
a limity stanovené v závazné části územního plánu.

SMÍŠENÉ ÚZEMÍ
CHARAKTERISTIKA území;
Území je určeno pro bydlení různých forem dočasné ubytování, podnikatelskou činnost
poskytující služby obyvatelstvu, občanské vybavení a vybranou výrobní činnost.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

II.

- bydlení v bytových domech s vyhrazenými pozemky pro potřeby spojené s bydlením uživatelů
bytů. Účelem je poskytnout úplný standard kvalitního a úplného bydlení přímo v místě, bez
podmínky rekreačního zázemí mimo místo bydliště. Vyhrazený, srozumitelně vymezený pozemek
domu umožňuje nerušený pasivní odpočinek, provádění úklidu a údržby a další činnosti, které
není možné provádět ve vnitřních prostorech domu, a které nelze provádět ve veřejném prostoru;
- bydlení v bytových domech bez vyhrazených pozemků;

III.

- podnikatelská činnost a občanská vybavenost, včetně dočasného ubytování, bez bližšího
určení druhu a umístění jednotlivých zařízení;

IV.

- bydlení v rodinných domech (charakteristika viz nízkopodlažní bydlení městského typu;
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V.
VI.

- odstavování vozidel na konkrétním vyhrazeném pozemku mimo veřejné prostory v kapacitě
určené normou pro odstavování vozidel občanského vybavení;
- hromadné garáže patrové nebo podzemní v samostatných účelových objektech;

VII.

- podnikatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat
účelových staveb nebo ploch;

VIII.

- podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory (nesmí negativně ovlivňovat
sousední obytné budovy) určená pro bydlení, dočasné ubytování, služby veřejnosti, občanské
vybavení, vybranou výrobní činnost, plochy a zařízení pro sport a rekreaci;

sousední pozemky) z vlastních

IX.

- plochy veřejné zeleně;

X.

- místní komunikace, účelové komunikace.

XI.

– sociální zařízení

XII.

-podnikatelská činnost v ploše Z3-1 je specifikována jako ruční umělecko-řemeslná
kovovýroba a je podmíněna prokázáním splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády
č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to v rámci
projektové přípravy území (doplněno změnou č.3)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- samozásobitelská chovatelská činnost;

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost s účelovými stavbami;

III.

- velkovýrobní, průmyslová a skladovací činnost s účelovými stavbami;

IV.

- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;

V.

- maloobchodní zařízení nad 500 m2 prodejní plochy;

VI.

- podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami se zvýšenými nároky na přepravu zboží,
návštěvníků nebo aut (např. benzinová čerpací stanice, maloobchodní zařízení, sklady,...).

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- součástí projektu musí být dokumentováno řešení odstavování vozidel dle počtu určeného
normativem pro občanské vybavení;

II.

- přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení;

III.

- kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň;

IV.

- provozovny živností, poskytujících služby mohou být umístěny ve vhodných prostorech
bytových a rodinných domů nebo v samostatných objektech. Jejich umístění není předem
určeno. Maximální výška zástavby čtyři nadzemní podlaží a podkroví, minimální výška
zástavby dvě nadzemní podlaží;

V.

- v lokalitě Z6-1 musí být splněny podmínky hygienických limitů hluku dle nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (z
důvodů vyloučení možného negativního ovlivnění obytné zástavby)- toto bude
prokázáno v rámci projektové přípravy území“ (doplněno změnou č.6)
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OBSLUŽNÁ SFÉRA
OBSLUŽNÁ SFÉRA S INDEXEM KONKRÉTNÍ FUNKCE
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní funkcí území je občanské vybavení. Podnikatelské činnosti a občanské vybavení je
určené převážně obsluze a potřebám místních obyvatel (služby, obchod, veřejné stravování, kulturní
zařízení apod.), bez bližšího určení druhu a umístění jednotlivých zařízení v této části území, pokud
není stanovena indexem:ZŠ, MŠ, MěÚ, ÚZ Plochy označené indexem jsou určeny pouze pro konkrétní
funkci.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- odstavování vozidel na vyhrazeném konkrétním pozemku nebo na vlastním pozemku, v
kapacitě určené normou pro odstavování vozidel občanského vybavení;

II.

- podnikatelská činnost s vlastními stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední
obytné budovy ani území za hranicí HOP (hygienického ochranného pásma), je-li vymezena
,kromě vyjmenovaného nepřípustného využití;

III.
IV.

- trvalé bydlení správce, majitele nebo zaměstnanců;
- výrobní služby s vlastními stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné
budovy ani území za hranicí HOP (hygienického ochranného pásma), je-li vymezena;

V.

- plochy veřejné zeleně;

VI.

účelové komunikace.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost;

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost se stavbami;

III.

-individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;

IV.

- průmyslová a skladová činnost

V.

- výstavba, přestavba a dostavba maloobchodních zařízení nad 300 m2 prodejní plochy.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- součástí projektu musí být dokumentováno řešení odstavování vozidel dle počtu určeného
normativem pro občanské vybavení;

II.

- maximální výška zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví. Architektonický tvar a výraz staveb
na které se bude vydávat stavební povolení ( přestavby a modernizace) musí být v souladu
s limitem stanoveným pro urbanisticky hodnotné území obce, je- li stavba zařazena do
vymezeného území. Ostatní pravidla budou stanovena dle konkrétního záměru v rámci územního
řízení.

III.

v případě výstavby nebo přestavby objektů pro hromadné využití, je nutné projekt přizpůsobit
využití v krizových situacích, popř. pro úkryt obyvatel

IV.

- nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají dopravu překračující intenzitu běžnou v
rodinné zástavbě na ochranu vlastnictví sousedních zahrad a stávajících staveb RD.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ –KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ-OM
HLAVNÍ VYUŽITÍ

I.

pozemky staveb a zařízení pro obchod a služby do 2000 m2 prodejní plochy

II.

občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

I.

stavby pro obchod a služby

II.

doprovodná zařízení občanského vybavení (stravovací, sociální, zdravotní)

III.

plochy zeleně

IV.

nezbytná související dopravní a technická vybavenost území

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

I.

výstavba v návrhových plochách je podmíněna prokázáním dostatečné kapacity ČOV resp.
zajištěním likvidace odpadních vod dle platných předpisů

II.

využití plochy přestavby P2 v lokalitě Z7-1 je podmíněno prokázáním možnosti dopravního
napojení na komunikaci U Borovin při respektování návrhu nové okružní křižovatky se
silnicí I/61

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

II.
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY
KRAJINNÉHO RÁZU

I.

maximální výšková hladina zástavby: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví

II.

koeficient zeleně: min. 20%

III.

likvidace dešťových vod na vlastním pozemku

IV.

v ploše přestavby P2 v lokalitě Z7-1 budou stavby s výjimkou oplocení
umisťovány
do vzdálenosti minimálně 25 m od osy stávající komunikace I/61,
resp. 25 m vně od
osy krajní větve křižovatky“

V.

v lokalitě Z7-1 bude zachována funkčnost dotčeného prvku ÚSES LBK 715

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ;
Hlavní činností území je zemědělská , popř. lesní výroba se soustředěním účelových staveb a
zařízení.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- odstavování vozidel na vlastním pozemku;

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) s účelovými stavbami; nesmí negativně
ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí ochranného pásma, je-li vymezeno a
za limitní hranicí pachové zóny, zakreslené v grafické části územního plánu;

III.

- trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb, přechodné ubytování zaměstnanců.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- bydlení v rodinných domech;

II.

- bydlení v bytových domech;

III.

- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;
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IV.

- maloobchodní zařízení nad 500 m2 prodejní plochy.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- maximální kapacita areálu je dána hranicí vyhlášeného hygienického ochranného pásma
nebo limitní hranicí ochranného pásma –jsou-li vymezeny

II.

- maximální výška zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví, střechy o sklonu nejméně 25 %.
Architektonický tvar a výraz staveb na které se bude vydávat stavební povolení ( novostavby,
přestavby a modernizace) musí být v souladu s limitem stanoveným pro urbanisticky
hodnotné území obce, je- li stavba zařazena do vymezeného území

III.

- stávající bydlení je možno v areálu zachovat bez rozšiřování jeho kapacity;

IV.

- v území je nutné zřídit nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení, která bude chránit
okolní území před negativními účinky;

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ :
Hlavní funkcí území je průmyslová výroba hromadného, továrního a velkoseriového charakteru, výrobní
a opravářské služby, nevýrobní služby. Území je určené pro umístění provozoven průmyslové
výroby, výrobních, opravárenských a nevýrobních služeb a pro skladování.
(upraveno změnou č.1)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I. - podnikatelská činnost (např. velkovýrobní, výrobní, průmyslová a skladovací činnost) s vlastními
účelovými stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za
hranicí ochranného pásma, je-li vyhlášena nebo limitní hranici ochranného pásma je-li vymezena
územním plánem
II. - trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb, dočasné ubytování zaměstnanců
III. - odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků na vlastním vyhrazeném pozemku mimo
veřejné prostory dle platných norem
IV. - místní komunikace
(upraveno změnou č.1)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I. - bydlení v bytových domech
II. - bydlení v rodinných domech
III. - individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;
(upraveno změnou č.1)
IV.- všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, uvedené v příloze č. 1 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, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit
životní prostředí, a to zejména z hledisek možných vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní prostředí,
zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a
krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a
na jejich vzájemné působení a souvislosti.
V. - všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických limitů
hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací
(doplněno změnou č.5)

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
I. - budou upřesněna dle konkrétního záměru v územním řízení
II. - v území je nutné zřídit zatravněné nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení, která
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bude chránit okolní území před negativními účinky činností, prováděných v tomto území, esteticky
oddělovat pohledově exponovaná území
(upraveno změnou č.1)
III. - Při projektové přípravě záměrů v území bude prokázáno splnění podmínky hygienických limitů
hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, a dále splnění dopravních nároků na dopravu v klidu. Prokázání splnění těchto
podmínek v následných řízeních bude podmínkou přípustnosti záměrů v řešeném území. (doplněno
změnou č.5)

TECHNICKÉ PLOCHY
Charakteristika území
• Hlavní funkcí v území je technické vybavení s konkrétní funkcí - viz indexy v grafické části:
-

trafostanice

-

čistička odpadních vod

-

vodojem

-

věž EG pro mobilní síť RDTF

-

dešťová usazovací nádrž

-

fotovoltaický zdroj elektrické energie (doplněno změnou č.1)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- odstavování vozidel a techniky na vlastním pozemku

II.

- podnikatelská činnost navazující svým charakterem a slučitelná s konkrétním technickým
vybavením

III.

- konkrétní technické vybavení s vlastními účelovými stavbami a prostory nesmí negativně
ovlivňovat sousední obytné budovy, za hranicemi PHO (pásma hygienické ochrany) a
ochranných pásem, jsou-li vymezena.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
Jiná než hlavní funkce území, vyznačená indexem, není přípustná. Především se jedná o:
I.

- trvalé bydlení v bytových domech a obytných stavbách

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) s účelovými stavbami - výrobní, průmyslová
skladovací činnost s účelovými stavbami

III.

- individuální rekreace v jakékoliv formě (rekreační chaty,chalupy, zahradní domky atd.)

IV.

- podnikatelská a výrobní činnost, která nesouvisí s funkcí technických služeb.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území, činnosti a stavby
Přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat technickým nárokům na realizaci
funkce technických služeb tak, aby byla chráněna okolní území před negativními účinky provozních
zařízení. Nezbytným opatřením je vytvoření zatravněných ploch s keřovou a stromovou zelení, min 10%
zatravnění. Ostatní pravidla budou stanovena dle konkrétního zařízení.

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ PLOCHY
CHARAKTERISTIKA území
Hlavní funkcí území je rekreace a sport.
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- odstavování vozidel na konkrétně vyhrazeném pozemku;

II.

- plochy pro sport;

III.

- účelové komunikace

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- bydlení

II.

- chatová zástavba

III.

- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) se stavbami;

IV.

- výrobní, průmyslová a skladovací činnost se stavbami.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.
II.
III.

- budou stanovena dle konkrétního záměru v rámci územního řízení;
- v území je nutné zřídit zatravněné plochy s keřovou i stromovou zelení;
- součástí projektu musí být dokumentováno řešení odstavování vozidel dle počtu určeného
normativem.

DOPRAVNÍ PLOCHY S INDEXEM KONKRÉTNÍ FUNKCE
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní funkcí území je dopravní vybavení s konkrétní funkcí určenou indexem v legendě v
grafické části:
-

parkoviště

-

garáže

-

směr vedení místní komunikace

-

čerpací stanice

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- odstavování vozidel;

II.

- podnikatelská činnost související s provozem zařízení;

III.

- veřejná zeleň;

IV.

- místní komunikace.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Jiná než hlavní funkce území, vyznačená indexem, je nepřípustná.
PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
ČSN 73 60 56, ON 73 64 26,

I.

- jsou stanovena v platných normách (ČSN 73 60 58,
ČSN 73 60 59);

II.

- pokud to dovolují prostorové parametry a technické podmínky, součástí ploch je výsadba
zeleně.
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE
(podle zákona 13/97 Sb. - místní komunikace III. třídy)
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní činností v území je přenos místních dopravních vztahů a přístup k jednotlivým objektům.
Místní obslužné komunikace jsou obecně užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě
funkční třídy MK C - obslužné

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- místní silniční doprava sloužící průjezdu a přímé obsluze staveb v sídle;

II.

- základní kategorie nově budovaných komunikací MO 7,5/20

III.

- odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly;

IV.

- výsadba veřejné zeleně v územně vyčleněných plochách;

V.

- pěší a cyklistický provoz;

VI.

- ukládání inženýrských sítí kromě území určeného pro výsadbu zeleně nebo kde je stávající
zeleň.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Jiné než přípustné činnosti území jsou nepřípustné, včetně tras MHD.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
I.

- šířka vozovky musí vyhovovat nárokům na návrhovou rychlost 20 km/hod., min. šířka
vozovky ( rozumí se vozovky bez odvodnění, doprovodné zeleně a bez chodníků)
v
zastavěném území 4,5 m s vyhýbacími pásy ve vzd. 50 m, v nově zastavovaném území 5,5 m

II.

šířka parcely pro výstavbu nebo rekonstrukci komunikace tzn. veřejného prostoru
minimálně 8,5m

III.

- podél nově budované komunikace minimálně jednostranný pás doprovodné
veřejném pozemku, do kterého nelze ukládat inženýrské sítě;

IV.

- odvodnění komunikace musí být svedeno do dešťové kanalizace dle místních podmínek;

V.

- povrch musí být vyspádován:

VI.

- součástí komunikace může být zpomalovací opatření;

VII.

- trasy navržené ve výhledovém období územního plánu jsou vedeny jako územní rezervy,
kde není možno povolovat žádné trvalé stavby. Koridor pro ochranu minimální šířky 8,5 m.

zeleně,ne

SILNICE I. TŘÍDY, II. TŘÍDY, III. TŘÍDY
RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE I/7
•

údaje jsou uvedeny v platných ČSN 73 61 01 a ČSN 73 61 10.

•

pro výhledovou etapu územního plánu chránit nezastavitelný koridor, min. šířka 12,5 m.
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VEŘEJNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
CHARAKTERISTIKA území;
Sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků, nebo místní komunikace s
upraveným režimem dle konkrétního účelu, zpravidla určené pro zemědělskou nebo lesní výrobu, pěší
nebo cyklistický provoz.
Komunikace jsou veřejně přístupné bez omezení i v návrhovém období.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
I.

- přístup speciální účelové dopravy;

II.

- pěší veřejný provoz;

III.

- cyklistický veřejný provoz;

IV.

- doprovodná zeleň.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Jiné než přípustné činnosti území.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
I.

- musí vyhovovat nárokům účelových vozidel, pro které je
3,5 m;

určena,

minimální šíře vozovky

II.

–minimální pozemek pro výstavbu nebo rekonstrukci komunikace šířky 6.5m

III.

- podmínkou je zpevněné podloží, vyhovující zatížení účelovou dopravou, vyspádování a
odvodnění;

IV.

- podél nově budované komunikace minimálně jednostranný pás doprovodné
kterého nelze ukládat inženýrské sítě - šíře 1 m pozemku;

zeleně, do

VLEČKA
CHARAKTERISTIKA území;
Železnice včetně železničního zařízení sloužící kolejové obslužné dopravě.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby;
I.

- železniční doprava, odstavování vozidel železniční dopravy, včetně rychlodráhy;

II.

- železniční zařízení a stavby související se železniční
zaměstnance.

dopravou a službami pro

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Jiné než přípustné činnosti území jsou nepřípustné.
PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
- řídí se platnými předpisy v železniční dopravě;
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SILNICE III. TŘÍDY KE ZRUŠENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní činností v území je přenos místních dopravních vztahů a přístup k jednotlivým objektům.
Místní obslužné komunikace jsou obecně užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě
funkční třídy MK C - obslužné

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
VII.

- místní silniční doprava sloužící průjezdu a přímé obsluze staveb v sídle;

VIII.

- základní kategorie nově budovaných komunikací MO 7,5/20

IX.

- odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly;

X.

- výsadba veřejné zeleně v územně vyčleněných plochách;

XI.

- pěší a cyklistický provoz;

XII.

- ukládání inženýrských sítí kromě území určeného pro výsadbu zeleně nebo kde je stávající
zeleň.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Jiné než přípustné činnosti území jsou nepřípustné, včetně tras MHD.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)
VIII.

- šířka vozovky musí vyhovovat nárokům na návrhovou rychlost 20 km/hod., min. šířka
vozovky ( rozumí se vozovky bez odvodnění, doprovodné zeleně a bez chodníků)
v
zastavěném území 4,5 m s vyhýbacími pásy ve vzd. 50 m, v nově zastavovaném území 5,5 m

IX.

šířka parcely pro výstavbu nebo rekonstrukci komunikace tzn. veřejného prostoru
minimálně 8,5m

X.

- podél nově budované komunikace minimálně jednostranný pás doprovodné
veřejném pozemku, do kterého nelze ukládat inženýrské sítě;

XI.

- odvodnění komunikace musí být svedeno do dešťové kanalizace dle místních podmínek;

XII.

- povrch musí být vyspádován:

XIII.

- součástí komunikace může být zpomalovací opatření;

XIV.

- trasy navržené ve výhledovém období územního plánu jsou vedeny jako územní rezervy,
kde není možno povolovat žádné trvalé stavby. Koridor pro ochranu minimální šířky 8,5 m.

zeleně,ne

13.2 Části území nezastavitelné
PARKOVĚ UPRAVENÁ PLOCHA
CHARAKTERISTIKA území;
Hlavní funkcí území je rekreace ve veřejném prostoru, utvářeném zelení s nezbytnou údržbou.
Jedná se o rozsáhlé ucelené území určené každodenní rekreaci.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- veřejná plocha zeleně (park, zahrada, louka);

II.

- plochy a zařízení pro sport;

III.

- pasivní i aktivní rekreační pobyt;

IV.

- rekreační pobyt na loukách;
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V.

- nezbytná odborná údržba zeleně;

VI.

- pěší cesty;

VII.

- cyklistické cesty, popř. v lokalitě Z6-2 účelové a místní komunikace (doplněno změnou č.6)

VIII.

- vedení podzemních tras inženýrských sítí (doplněno změnou č.1)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- bydlení;

II.

- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) se stavbami:

III.

- výrobní, průmyslová a skladovací činnost;

IV.

- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;

V.

- podnikatelská činnost s vlastními stavbami a prostory;

VI.

- průjezdná silniční doprava.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- návrh, založení a údržba zeleně musí být prováděna odborně a trvale. Je nezbytné vybavení
drobnou architekturou, umožňující rekreační pobyt;

II.

- na území platí zároveň všechny limity využití území, vyplývající z obecně platných předpisů
a limity stanovené v závazné části územního plánu.

HŘBITOV
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ;
Hlavní funkcí území je konkrétní občanské vybavení, plocha a účelové stavby pro pohřbívání.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku;

II.

- funkce nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí PHO (pásma
hygienické ochrany - 100 m od hranice pozemku);

III.

- trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
Jiná než hlavní funkce území, je nepřípustná.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
Plocha není navržena na rozvoj.

DOPROVODNÁ A ROZPTÝLENÁ ZELEŇ
CHARAKTERISTIKA území;
Území slouží jako ochrana před vzájemnými negativními vlivy jednotlivých částí území s
rozdílnými funkcemi, které se navzájem ruší a jako účinný doplněk funkce území, činností a staveb.
Zeleň má funkci nejen ochrannou, ale i krajinotvornou, estetickou, biologickou a ekologickou. Vedlejší
využití je i pro rekreaci.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
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I.

- veřejná zeleň, les, louka;

II.

- veřejný park;

III.

- plochy pro sport;

IV.

- rekreační pobyt;

V.

- nezbytná odborná údržba zeleně;

VI.

- pěší cesty;

VII.

- cyklistické komunikace, popř. účelové komunikace.

VIII.

- vedení podzemních tras inženýrských sítí (doplněno změnou č.1)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;
Vylučuje se vše, co by narušovalo funkci této části území.

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- území může v odůvodněných případech sloužit k uložení podzemních vedení inženýrských
sítí; (upraveno změnou č.1)

II.

- je nutné odborně navrhnout vyvážené zastoupení keřových a stromových porostů;

ZAHRADY V OBYTNÉ ZÓNĚ
CHARAKTERISTIKA území;
Území slouží rekreaci, pěstitelské a chovatelské činnosti. Tyto trvale nezastavitelné pozemky
tvoří nedílnou součást současně zastavěných území pro bydlení a základní vybavení měst a obcí.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby
I.

- zahrada, louka, sad, popř. další specielní kultury;

II.
III.

- odstavování vozidel na vlastním pozemku;
- samozásobitelská pěstitelská činnost nebo chovatelství bez staveb (viz pravidla pro
uspořádání); nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy;

IV.

- plochy pro sport;

V.

doplňkové stavby ke stavbě hlavní – rodinného domku.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
I.

- bydlení v bytových domech;

II.

- individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích;

III.

- zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) se stavbami;

IV.

- výrobní, průmyslová a skladovací činnost se stavbami;

V.

- podnikatelská činnost s vlastními stavbami a prostory;

18

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.7 ÚPM BUŠTĚHRAD -NÁVRH PRO VP- 07/2018_ KAPITOLA 2.11

VI.

- dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny, zotavovny, motely, campingy apod.).

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.).
I.

- přípustné jsou doplňkové stavby pro pěstitelskou a chovatelskou činnosta pro garážování;

II.

- na území platí zároveň všechny limity využití území, vyplývající z obecně platných předpisů
a limity stanovené v závazné části územního plánu.

SKLÁDKA S MONITOROVACÍMI VRTY
stávající deponie. Užívání se řídí jinými právními předpisy.
Nezastavitelné území se stabilizovanou kulturou určenou v katastrální mapě. Využití se řídí
jinými právními předpisy:

LOUKY A PASTVINY
LES HOSPODÁŘSKÝ
LES ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
VODNÍ PLOCHY A TOKY
index RN-dominantní funkce je retence povrchových vod
index DUN- funkcí nádrže je zachycení a usazení nebezpečných látek
.

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
Ostatní nezastavitelné území, využití se řídí jinými právními předpisy.
Ve funkční ploše zemědělské půdy vymezené pozemkem parc. č. 1775/12, k. ú. Buštěhrad, jsou
přípustné reklamní zařízení a stavby pro reklamu a lze na něm umisťovat stavby, zařízení, technická a
jiná opatření uvedená v § 18 odst. 5 stavebního zákona.(doplněno změnou č.2)

13.3 Indexy
PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ – VAL
Opatření ke zmírnění následů vlivu dopravy na obytné území formou zemního valu s výsadbou
listnatých stromů.
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