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Územní opatření o stavební uzávěře
*****************************************************************
Zastupitelstvo města Buštěhrad, příslušné podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), za použití § 97 odst. 1, § 98 a § 99 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), svým usnesením č. 16 zápisu č. 6/2015 ze zase-
daní konaného dne 26. května 2015

v y d á v á
územní opatření o stavební uzávěře

ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „stavební uzávěra“), které omezuje nebo zakazuje
v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území takto:

DÍL I
STAVEBNÍ UZÁVĚRA

Článek 1
Vymezení území stavební uzávěry

(1) Stavební uzávěra platí pro všechny plochy s funkčním využitím „průmyslová výroba a sklady“
vymezené takto územním plánem města Buštěhrad schváleným dne 30. března 2005, jehož závazná
část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Buštěhrad č. 2/2005, ve znění změny č. 1, účinné
dne 26. prosince 2008, změny č. 2, účinné dne 19. února 2010, změny č. 3, účinné dne 15. července
2011 a změny č. 4, účinné dne 3. ledna 2014 (dále jen „ÚPM Buštěhrad“), v zastavěném území a za-
stavitelném území či zastavitelných plochách na celém území města Buštěhrad tvořené katastrálním
územím Buštěhrad (dále jen „území stavební uzávěry“).

(2) Dotčené území stavební uzávěry je vyznačeno nad mapovým podkladem katastrální mapy
v měřítku 1 : 5000, který tvoří přílohu č. 1 tohoto územního opatření o stavební uzávěře.  
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Článek 2
Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti

(1) V území stavební uzávěry je zakázáno umisťovat, povolovat a provádět stavby nebo zařízení,
jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území a měnit využití území vyjma

a) staveb nevyžadující rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas uvedené v § 79 odst. 2 sta-
vebního zákona,

b) staveb, terénních úprav a zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení uvedených v § 103
stavebního zákona,

c) jednoduchých staveb a terénních úprav vyžadujících ohlášení uvedených v § 104 stavebního zá-
kona,

d) staveb a zařízení veřejné infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona],
e) stavebních úprav [§ 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona],
f) udržovacích prací.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) až e) se nevztahuje na záměry, pro které bylo vydáno stano-
visko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posu-
zování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů

Návrh územního opatření o stavební uzávěře byl písemně projednán s dotčenými orgány podle
§ 98 odst. 2 stavebního zákona a z uplatněných stanovisek nevyplynuly žádné podmínky.

Článek 4
Doba trvání stavební uzávěry

Doba trvání stavební uzávěry se stanovuje do účinnosti nového územního plánu Buštěhradu, o jehož
pořízení bylo rozhodnuto dne 3. prosince 2014 usnesením č. 20a Zastupitelstva města Buštěhrad.

Článek 5
Výjimky ze stavební uzávěry

Výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle tohoto územního opatření o stavební
uzávěře může povolit podle § 99 odst. 3 stavebního zákona na základě řádně odůvodněné žádosti Rada
města Buštěhrad a v období, kdy nebude zvolena, Zastupitelstvo města Buštěhrad, jestliže povolení vý-
jimky neohrozí sledovaný účel.

DÍL II
ODŮVODNĚNÍ STAVEBNÍ UZÁVĚRY

Článek 6
Věcné odůvodnění

(1) Účelem stavební uzávěry je dle § 97 odst. 1 stavebního zákona po dobu nezbytně nutnou a v
nezbytném rozsahu omezit nebo zákaz stavební činnost v území stavební uzávěry, která by jinak mohla
ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravovaného územního plánu Buštěhradu.

(2) Stavební uzávěrou se předchází tomu, aby v plochách „průmyslová výroba a sklady“ byla vy-
loučena realizace takových záměrů, které by mohly ještě více zatížit životní prostředí a omezit obytně
rezidenční charakter města, bez toho, aniž by připravovaným územním plánem byly vytvořeny podmínky
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pro ochranu území před negativními vlivy záměrů na území, ale zejména, aby bylo provedeno posou-
zení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je také vyhodnocení vlivů na ži-
votní prostředí s cílem vytvořit 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, který uspokojí potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života budoucích generací.

(3) Podmínky využití ploch „průmyslová výroba a sklady“ a jejich vymezení platným ÚPM Buš-
těhrad byly stanoveny bez jakéhokoliv posouzení vlivů na životní prostředí (zejména vyhodnocení ku-
mulativních a synergických vlivů jednotlivých záměrů v průmyslové zóně Kladno-východ na jedné
straně a záměrů v průmyslové zóně v katastrálním území města Buštěhradu, na straně druhé) či vyhod-
nocení vlivů na udržitelný rozvoj území, když ÚPM Buštěhrad byl projednán před účinností novely
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, který teprve až od 1. května 2004 požaduje posouzení
vlivů koncepcí na životní prostředí, a zároveň i před účinností stavebního zákona, který teprve od
1. ledna 2007 požaduje vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Takové vyhod-
nocení zatížení území města Buštěhrad bude proto možné až při zpracování nového územního plánu
města podle současně platných zásad, cílů a úkolů územního plánování.

(4) Stavební uzávěra na plochách s funkčním využitím „průmyslová výroba a sklady“, vymeze-
ných takto územním plánem města Buštěhrad v katastrálním území Buštěhrad, zajistí jejich stabilizaci
a petrifikaci v současném stavu zastavěného území či zastavitelného území nebo zastavitelných ploch
při přechodu na nové podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které stanoví připra-
vovaný územní plán Buštěhradu.

(5) Zastupitelstvo města Buštěhrad rozhodlo o pořízení nového územního plánu Buštěhradu podle
§ 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona usnesením č. 20a zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 2/2014 ze
dne 3. prosince 2014.

Článek 7
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Městský úřad Buštěhrad doručil návrh územního opatření o stavební uzávěře veřejnou vyhláškou
čj. 798/2015 ze dne 21. dubna 2015 podle § 25 správního řádu vyvěšením na úřední desce dne 22. dubna
2015 s výzvou osobám uvedeným v § 172 odst. 5 správního řádu a § 98 odst. 3 stavebního zákona
k uplatnění námitek. K návrhu územního opatření o stavební uzávěře nebyly námitky uplatněny.

Článek 8
Vypořádání připomínek

Městský úřad Buštěhrad doručil návrh územního opatření o stavební uzávěře veřejnou vyhláškou
čj. 798/2015 ze dne 21. dubna 2015 podle § 25 správního řádu vyvěšením na úřední desce dne 22. dubna
2015 a vyzval k uplatnění připomínek v souladu s § 172 odst. 4 správního řádu. K návrhu územního
opatření o stavební uzávěře nebyly připomínky uplatněny.

DÍL III
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 9
Účinnost

Toto územní opatření o stavební uzávěře vydávané ve formě opatření obecné povahy nabývá
účinnosti dnem vyvěšení oznámení veřejnou vyhláškou na úřední desce z důvodu hrozící vážné újmy
veřejnému zájmu v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu, tj. dne 27. května 2015.
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Článek 10
Přechodná ustanovení

Územní opatření o stavební uzávěře se dnem účinnosti vztahuje na správní řízení neukončená
pravomocným rozhodnutím.

Článek 11
Poučení

Proti územnímu opatření o stavební uzávěře vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Článek 12
Přílohy

Nedílnou součástí tohoto opatření o stavební uzávěře je příloha č. 1 – Území stavební uzávěry.
∗  ∗  ∗

Ing. arch. Daniela Javorčeková v. r.
starostka města

Mgr. Magda Kindlová v. r.
místostarostka města
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