
 

1 – Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Buštěhradu z 05/2017 

Příloha č. 2 

V Y H O D N O C E N Í 
projednávání návrhu zadání územního plánu 

B U Š T Ě H R A D U  
Návrh zadání územního plánu Buštěhradu z května 2017 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 11. května 2017 do 9. června 2017 

Ř A Z E N Í :  pořadové číslo 
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona) ................................................................................ 1 – 17 (celkem 17) 
Vyjádření krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) ................................................................... 18  (celkem 1) 
Připomínky obce, pro kterou se územní plán pořizuje (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) ................................................................... 19  (celkem 1) 
Podněty sousedních obcí (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) .................................................................................................................. 20 – 25 (celkem 6) 
Připomínky právnických osob a fyzických osob podnikajících (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) ...................................................... 26 – 27 (celkem 2) 
Připomínky fyzických osob (občanů) (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) .............................................................................................. 28 – 32 (celkem 5) 
Použité zkratky: k. ú. = katastrální území stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění ÚPD = územně plánovací dokumentace ÚP = územní plán (Buštěhradu) 
ÚSES = územní systém ekologické stability Zadání = zadání ÚP Buštěhradu ZPF = zemědělský půdní fond ZÚR = zásady územního rozvoje 
 

poř. 
číslo 

údaje o podateli 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, 

připomínky) 
čj. ze dne, 
vyřizuje 

úplné znění nebo významná část podání 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky) 

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE 

 Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 1 až 17 
1 Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje, 
krajské ředitelství, 
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 

PCNP-687-2/2017/PD 
ze dne 5. 6. 2017, 
por. Ing. Lenka Eberlová, 
por. Ing. Roman Straňák 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku po-
žární ochrany a ochrany obyvatelstva, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 12 odst. 2 
písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, návrh zadání ÚP Buštěhra-
du předložený dne: 10. 5. 2017 a předkládá pro zapracování do ÚP následující po-
žadavky: 
• U rozvojových ploch pro výstavbu je třeba zohlednit podmínky vyplývající z usta-

novení § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Jedná se 
zejména o přístup požární techniky (vymezení dostatečně velkých ploch pro obsluž-
né komunikace a obratiště) a dále, aby tento přístup a případný zásah požárních jed-

 
 
 
 
 
 
 
 
• Vzato na vědomí. 

Odstavec 5.5.2 „Požadavky na požární a civilní 
ochranu“ subkapitoly 5.5 „Požadavky vyplývající 
ze zvláštních právních předpisů“ návrhu Zadání 
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notek byl proveditelný mimo ochranná pásma nadzemních energetických vedení, 
a dále zajištění dostatečného množství požární vody. 
 

• V souladu s § 2 odst. 1 písm. k) a § 19 odst. 1 písm. k) stavebního zákona navrhnout 
plochy (i víceúčelové) odpovídající potřebám obce, které vyplývají z požadavků ci-
vilní ochrany uvedených § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

obsahuje požadavky na parametry přístupových 
komunikací a na řešení zásobování požární vodou, 
požadavky dotčeného orgánu jsou splněny. 

• Vzato na vědomí. 
Odstavec 5.5.2 „Požadavky na požární a civilní 
ochranu“ subkapitoly 5.5 „Požadavky vyplývající 
ze zvláštních právních předpisů“ návrhu Zadání 
obsahuje požadavky řešení civilní ochrany, pod-
mínka dotčeného orgánu je splněna. K řešení pro-
blematiky civilní ochrany nebyly však dotčeným or-
gánem předány žádné podklady, plochy pro civilní 
ochranu budou proto vymezeny v odpovídajícím 
rozsahu dle požadavku dotčeného orgánu – návrh 
Zadání byl v citovaném odstavci 5.5.2 doplněn. 

2 Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje, 
oddělení hygieny obecné 
a komunální, 
územní pracoviště Kladno, 
gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno 

KHSSC 26026/2017 
ze dne 23. 5. 2017, 
Ing. Ivana Klesnilová 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze posoudila jako 
dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. j) zákona návrh zadání ÚP Buštěhradu a v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává toto vyjádření: 
K předloženému návrhu zadání ÚP Buštěhradu máme tyto připomínky: 
1. umísťování lokalit pro bydlení do těsné blízkosti stávajících resp. plánovaných 

zdrojů hluku – frekventovaných komunikací (plánovaného obchvatu) není z hle-
diska pravděpodobného překračování hyg. limitů pro hluk vhodné. U ploch pro 
bydlení bude požadováno předložení akustické studie dokládající splnění hyg. 
limitů pro hluk v rámci územního řízení na stavbu – jde o záměr č. 9, 10, 27, 28, 
31. 

2. požadavek V. – upozorňujeme na stávající zdroje hluku (AIR PARKING, země-
dělský areál, frekventovaná komunikace), v případě umísťování staveb pro bydle-
ní bude požadováno předložení měření hluku dokládající splnění hygienických 
limitů. 

3. požadavek VI. – lokalita v blízkosti stávající ČOV – v případě umísťování staveb 
pro bydlení bude požadováno předložení měření hluku dokládající splnění hygi-
enických limitů. 

Odůvodnění: 
Připomínka č. 1 – 3 je v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a § 11 a § 12 vládního nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před ne-
příznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Připomínky č. 1 až 3 byly zapracovány do odstavce 
5.5.1 „Požadavky na ochranu veřejného zdraví“ sub-
kapitoly 5.5 „Požadavky vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů“ návrhu Zadání. 
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3 Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Středočeský kraj, 
Černoleská 1929, 
256 38 Benešov u Prahy 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

4 Krajský úřad Středočeského kraje, 
ředitelka krajského úřadu, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

060333/2017/KUSK 
ze dne 2. 6. 2017, 
Ing. Jan Šefl 

Krajský úřad Středočeského kraje jako věcně a místně příslušný správní orgán, 
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 47 odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7 
stavebního zákona toto 

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ 
k návrhu zadání ÚP Buštěhradu 

1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na zá-
kladě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku 
životního prostředí uplatňuje následující požadavky: 
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon) (Ing. M. Hájková) 
Orgán ochrany ZPF příslušný dle ustanovení § 17a zákona posoudil zadání ÚP Buště-
hradu a sděluje následující: 
Orgán ochrany ZPF požaduje, aby v předloženém návrhu ÚP byly nově navrhované 
plochy pro zástavbu doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných 
půdně ekologických jednotkách. Požadované podklady musí být zpracovány ve 
smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona a ustanovení § 3 a 4 
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně 
ZPF. Na základě těchto údajů bude, popř. nebude udělen souhlas s nezemědělským 
využitím lokalit. Upozorňujeme, že dle § 4 odst. 3 zákona lze velmi kvalitní zeměděl-
skou půdu zařazenou do I. a II. třídy ochrany odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy 
jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění (dále jen zákon) (Ing. C. Volný, Ph.D.) 
Z předložené dokumentace vyplývá (záměr 29), že budou dotčeny pozemky určené 
k plnění funkcí lesů (dále jen „PUPFL“). Orgán státní správy lesů požaduje, aby 
byly identifikovány lokality, na nichž je plánován zábor PUPFL z důvodu po-
souzení souladu uvedeného záměru s ustanovením § 13 odst. 1 a 2 (§ 14 odst. 1) zá-
kona. Dále požadujeme identifikaci dotčených pozemků do 50 metrů od okraje 
lesa. K dotčení těchto pozemků je nutný souhlas orgánu státní správy lesů dle usta-
novení § 14 odst. 2 zákona. Rovněž je třeba identifikovat pozemky, které je pláno-
váno prohlásit za PUPFL v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona. Následné udě-
lení jednotlivých souhlasů není nárokové a nelze předjímat výsledky jednotlivých 
správních řízení. Na základě doplnění výše uvedených údajů bude, popř. nebude 
udělen souhlas s využitím dotčených lokalit. 
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Uvedený požadavek je obsažen v odstavci 5.4.5 
„Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)“ sub-
kapitoly 5.4. „Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot 
území“ kapitoly 5 „Požadavky na základní koncepci 
rozvoje území města“ návrhu Zadání. 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Z odstavce 5.4.6 „Ochrana pozemků určených k pl-
nění funkcí lesa (PUPFL)“ subkapitoly 5.4 „Poža-
davky na ochranu a rozvoj hodnot území“ návrhu Za-
dání vyplývá, že v rámci zpracování ÚPD nedojde 
k dotčení, záboru, pozemků určených k plnění funkcí 
lesa, a pokud k tomu dojde ve vzdálenosti 50 m od 
okraje lesa, bude to komentováno. Identifikace dotče-
ných pozemků je nad rámec podrobnosti ÚP. 
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Orgán ochrany ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona vydává k návrhu zadání 
ÚP Buštěhradu: Obecně by obytná zástavba měla být umístěna v dostatečné vzdále-
nosti od ploch pro výrobu/průmysl či jiných činností, které by ji mohly negativním 
způsobem ovlivňovat, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyva-
tel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. 
Pokud bude do areálů/oblastí začleněn stacionární zdroj znečišťování ovzduší, je je-
ho provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší. 
 
Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybra-
nými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných 
havárií), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
Dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií při projednávání ÚPD 
příslušný dle zákona, k předloženému návrhu zadání ÚP Buštěhradu neuplatňuje 
připomínky. 

Vzato na vědomí. 
Znění odstavec 5.4.7 „Ochrana ovzduší“ subkapitoly 
5.4 „Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území“ 
návrhu Zadání je v souladu s vyjádřením orgánu 
ochrany ovzduší. 
Vzato na vědomí. 
Návrh Zadání nepožaduje řešit jednotlivě žádné sta-
cionární zdroje znečišťování ovzduší. 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 

2. Odbor dopravy (H. Lacková) 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní 
úřad uplatňující stanovisko k ÚPD z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o pozemních komunikacích“) požaduje: 
– v grafické části (v koordinačním výkresu) uvést čísla silnic II. a III. třídy a vy-

značit jejich ochranná pásma v souladu s ustanovením § 30 zákona o pozemních 
komunikacích, která limitují využití ploch; 

Pro určení ochranného silničního pásma není rozhodujícím vymezené zastavě-
né území podle stavebního zákona, ale řídí se výše citovaným paragrafem zá-
kona o pozemních komunikacích. 
– prověřit proveditelnost navrhované ÚPD zejména ve vztahu k vyhl. č. 501/2006 

Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů (zejména § 9, § 20 – § 24) i v návaznosti na závazné ČSN dle příslušných 
ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komuni-
kacích tak, aby v dalších povolovacích řízeních, resp. v územním a stavebním ří-
zení, byly dodrženy platné právní předpisy a normové hodnoty platných ČSN, EN 
a ZPK, vč. prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb., zejména § 11 – podmínky pro vzá-
jemné připojování pozemních komunikací a § 12 – podmínky pro připojování sou-
sedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím, v rámci připojení nových 
rozvojových lokalit musí být prověřeny parametry stávajících pozemních komuni-
kací, které budou zajišťovat dopravní obslužnost rozvojového území, zahrnující 
i nákladní dopravu jak pro výrobní, skladové areály, tak pro dopravní obslužnost 
v rámci výstavby (šířkové uspořádání, oblouky v křižovatkách, únosnost konstruk-
ce a vozovky, dopravní omezení, apod.); 

– v ochranných pásmech pozemních komunikací nenavrhovat žádné, ani dočasné 

 
 
 
 
 
– Akceptováno. 

Požadavek byl doplněn do subkapitoly 10.6 „Obsah 
grafické části odůvodnění územního plánu“ návrhu 
Zadání. 
 
 

– Vzato na vědomí. 
Respektování vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění, je 
při tvorbě ÚP povinností. ÚP neřeší připojení ploch 
na pozemní komunikaci, je to předmětem podrob-
nějšího řešení, v případě, že se nejedná o návrh 
plochy pro dopravní infrastrukturu související se 
zastavitelnou plochou. 
 
 
 
 
 
 

– Vzato na vědomí. 
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stavby, vyjma staveb dopravního charakteru (chodníky), popř. staveb, souvisejí-
cích s pozemními komunikacemi 
 
 

– Doporučujeme vymezení zastavitelných ploch pro bydlení situovaných u silnic 
nebo u budoucích silnic navrhnout tak, aby byly splněny limitní hladiny hluku 
z dopravy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném 
prostoru staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříz-
nivými účinky hluku a vibrací, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví. Upozorňujeme, že v případě prokázání nutnosti zajistit protihlukovou 
ochranu území navržených pro bytovou zástavbu, nebudou na náklady majetkové-
ho správce prováděna žádná protihluková opatření. Veškerá nová obytná zástavba 
musí být řešena tak, aby byly splněny hlukové hygienické standardy. Pokud budou 
nutná protihluková opatření (např. protihlukové stěny, valy), musí být realizovány 
na náklady stavebníků obytných objektů. 

ÚP žádné stavby nenavrhuje, ale stanovuje způsob 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. Ná-
vrhem staveb se zabývá následná podrobnější do-
kumentace. 

– Vzato na vědomí. 
Ochrana staveb před nepříznivými účinku hluku 
a vibrací je v kompetenci krajské hygienické stanice 
dle § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví, v platném znění. Řešení nákladů na 
protihluková opatření a kdo je bude hradit, není 
předmětem ÚP. 

3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, není příslušný 
k uplatnění požadavků k předloženému návrhu zadání ÚP Buštěhradu. Příslušným 
správním orgánem státní památkové péče je příslušná obec s rozšířenou působností. 

—————— 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
věcně a místně příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i 
odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 47 odst. 2, 
v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona toto 

STANOVISKO 
k návrhu zadání ÚP Buštěhradu 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů na základě ust. § 10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených v přílo-
ze č. 8 zákona k předloženému návrhu zadání sděluje, že požaduje zpracovat vy-
hodnocení vlivů ÚP Buštěhradu na životní prostředí (tzv. SEA), po obsahové 
stránce podle přílohy stavebního zákona. 
Pro zpracování vyhodnocení SEA se stanovují následující požadavky: 
• Vyhodnotit vlivy rozvojových ploch na okolí, vlivy na obyvatelstvo a veřejné 

zdraví. 
• Vyhodnotit a navrhnout vhodnou regulaci funkčního využití s důrazem kladeným 

na ochranu veřejného zdraví a všech složek životního prostředí. 
• Vyhodnotit možné střety zájmů sousedních ploch s různým funkčním využitím 

(zejména se jedná o plochy výrob a bydlení). 
• Vyhodnotit dopravní napojení nových rozvojových ploch a případné důsledky na 

Akceptováno. 
Do kapitoly 11 „Požadavky na vyhodnocení předpo-
kládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území“ návrhu Zadání byl doplněn požadavek na vy-
hodnocení vlivů ÚP Buštěhradu na životní prostředí 
(SEA), resp. požadavek na zpracování dokumentace 
vyhodnocení vlivů ÚP Buštěhradu na udržitelný roz-
voj území podle požadavku dotčeného orgánu, který 
je pořizovatel povinen doplnit do návrhu Zadání 
v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona. 
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stávající dopravní řešení v obci. 
• Vyhodnotit vliv na podzemní a povrchové vody, odtokové poměry v území. 
• Vyhodnotit vlivy z hlediska změn v uspořádání krajiny a sídla a vliv na krajinný 

ráz. 
• Požadavek na zpracování variantního řešení není uplatněn (postačí vyhodnotit ak-

tivní a tzv. nulovou variantu). 
• Vyhodnotit vlivy navrhovaných požadavků územního rozvoje obce, které mohou 

významným způsobem změnit stav a kvalitu životního prostředí, je nutné se zamě-
řit nejen přímo na řešené území, ale i širší dotčené území. 

• Součástí vyhodnocení bude návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci 
a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, 

• Ve vyhodnocení SEA se požaduje navíc zohlednit obdržená vyjádření dotčených 
orgánů z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví k návrhu zadání. 
KUSK požaduje klást důraz na vyhodnocení kritérií definovaných v příloze č. 8 
zákona. 

• Vyhodnocení SEA bude obsahovat kapitolu závěry a doporučení vč. návrhu stano-
viska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných závěrů, zda lze 
z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých 
návrhových ploch a schválení ÚP jako celku, popřípadě budou navrženy a doporu-
čeny podmínky nutné k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví. 

• V příslušné části odůvodnění návrhu ÚP bude uvedeno, jak byly do návrhu ÚP za-
pracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy, příp. bude odů-
vodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení SEA zapracovány 
nebyly. Uvedený požadavek vyplývá z ust. § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona. 

Zároveň příslušný úřad upozorňuje na ust. § 10i odst. 3 zákona, podle kterého může 
být zpracovatelem vyhodnocení SEA pouze osoba k tomu oprávněná dle § 19 záko-
na. V průběhu zpracování vyhodnocení SEA doporučujeme úzkou spolupráci poři-
zovatele, zpracovatele změny ÚP a zpracovatele vyhodnocení SEA, včetně využití 
předběžného projednání ve smyslu § 15 citovaného zákona. 
Pro účely vydání stanoviska dle § 22 písm. e) zákona příslušný úřad požaduje 
předložit návrh ÚP Buštěhradu; vč. vyhodnocení SEA v rozsahu přílohy sta-
vebního zákona, které je součástí vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj 
území po obsahové stránce zpracovaný v souladu se stavebním zákonem a plat-
nými prováděcími předpisy. 
Odůvodnění:  
Předmětem zadání ÚP Buštěhradu je návrh nového ÚP na podkladu platné ÚPD, 
z které budou přebírány hlavní rozvojové plochy a dále jsou navrhovány nové rozvo-
jové plochy především pro funkci bydlení a výroby. 
Důvodem požadavku vyhodnocení SEA je především prověření nových ploch výro-
by a skladování, které svým a charakterem mohou zakládat rámec pro realizaci zá-
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měrů uvedených v příloze č. 1 zákona a dále velikost předpokládaného plošného 
rozvoje sídla a s ní související vlivy. Závažnými vlivy můžou být, větší zábor země-
dělské půdy, změny v krajině, nárůst dopravy a sním spojené vlivy, nárůst zpevně-
ných plocha a sním spojené vlivy na hospodaření s dešťovými vodami a odtokové 
poměry a dále vlivy z rozšiřování výrobních areálů. 
Koncepce z hlediska obsahu prověřuje plochy a změny, které svým charakterem, 
využitím, rozsahem a lokalizací mohou být z hlediska vlivu na jednotlivé složky ži-
votního prostředí a na veřejné zdraví v řešeném území významné a nelze vyloučit 
významné střety v území z hlediska zájmů ochrany životního prostředí. 
S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze 8 zákona příslušný úřad dospěl 
k závěru, že koncepci je nutné posoudit dle zákona. 

Zpracoval: Ing. J. Šefl 

5 Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

063384/2017/KUSK 
ze dne 1. 6. 2017, 
R. Kouřík 

Buštěhrad – stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k návrhu zadání ÚP 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
Krajský úřad) obdržel dne 10. 5. 2017 oznámení o zahájení projednávání návrhu zadá-
ní ÚP Buštěhradu. Přílohu oznámení tvořil předmětný návrh zadání. 
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 
písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) požaduje, aby při vymezování nových ploch 
byly respektovány základní ochranné podmínky zvláště chráněných druhů živočichů 
a zejména ochrana jejich biotopu. Jedná se především o ohrožené obojživelníky, plazy 
a ptáky, jejichž četné výskyty jsou evidovány v Nálezové databázi ochrany přírody 
z oblasti Buštěhradské haldy, kde je v rámci řešení urbanistického problému navrhová-
no ozelenění a využití pro sportovně-rekreační funkci. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv ÚP Buštěhradu samostatně nebo ve spojení s ji-
nými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými 
vládními nařízeními. 
Přímo v řešeném území se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita ani ptačí 
oblast. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 je EVL Zákolanský potok (kód 
CZ0213016, vzdálenost 1,7 km), jejímž předmětem ochrany je rak kamenáč (Austro-
potamobius torrentium). Vymezení funkčních ploch, jejich uspořádání a stanovení 
podmínek jejich využití v ÚP a jeho následné naplňování nemůže, vzhledem k rozsa-
hu, charakteru uvedené EVL, vzdálenosti a poloze vůči zpracovávanému území, ovliv-
nit stav zmíněných biotopů. Sledovaným územím protéká Buštěhradský potok, který 
ústí do Zákolanského potoka až pod úsekem, který je součástí zmíněné EVL. 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Subkapitola 5.4 „Požadavky na ochranu a rozvoj 
hodnot území“ návrhu Zadání byla v odstavci 5.4.3 
„Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody 
a krajiny“ doplněna v souladu s vyjádřením orgánu 
ochrany přírody a krajiny. 
 
 
Vzato na vědomí. 
Informace o stanovisku orgánu ochrany přírody byla 
doplněna do kapitoly 11 „Požadavky na vyhodnocení 
předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území“ návrhu Zadání. 

6 
+7 

Magistrát města Kladna, 
odbor životního prostředí, 
náměstí starosty Pavla 44, 

OŽP/3316/17/ 
OŽP/3316/17-2 
ze dne 8. 6. 2017, 

Magistrát města Kladna, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/ 
/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle 
dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, 
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+8 272 01 Kladno Ing. Kateřina 
Macháčková 

kterou dne 10. 5. 2017 podalo 
Město Buštěhrad, IČO 00234214, Revoluční čp. 1/4, 273 43 Buštěhrad 
(dále jen „žadatel“), ve věci vydání stanovisek dotčených orgánů k záměru: 
NÁVRH ZADÁNÍ ÚP BUŠTĚHRADU (dále jen „záměr“), a vydává: 
I. STANOVISKO 
podle § 136 a § 158 odst. 1 správního řádu toto stanovisko pro úseky, které jako do-
tčený orgán hájí: 
Ochrana vod (Ing. Kateřina Kohlíčková) 
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
jsou záměrem dotčeny. Záměr není možné uskutečnit z těchto důvodů: 
– Záměry označené č. 6 (p. č. 1727/2 v k. ú. Buštěhrad – severní cíp), č. 7 (p. č. 

68/2, 68/3, 69 v k. ú. Buštěhrad – dolní hranice) a č. 15 (p. č. 998/1, 998/7 v k. ú. 
Buštěhrad) se nacházejí v aktivní zóně záplavového území Buštěhradského potoka 
vyhlášené opatřením obecné povahy čj. OŽP/7655/16-15 ze dne 12. 4. 2017. V 
aktivní zóně se nachází rovněž záměr ze stávajícího územního plánu označený č. 
U4. Podle § 67 vodního zákona se v aktivní zóně záplavových území nesmí umís-
ťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje 
vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před po-
vodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtoko-
vé poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových 
vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování kon-
strukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích 
vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších 
předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude 
minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební 
úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 

Odůvodnění: 
Dotčený orgán obdržel dne 10. 5. 2017 žádost o vydání stanoviska k uvedenému 
záměru. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená dokumentace záměru. 
Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených ve-
řejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na růz-
ných úsecích ochrany veřejných zájmů se mu nepodařilo zkoordinovat a koordi-
nované stanovisko k Návrhu zadání ÚP Buštěhradu vydávané podle § 136 a § 158 
odst. 1 správního řádu nebylo možné vydat. 
Dotčený orgán proto negativní stanovisko na úseku Ochrany vod vyloučil. 
Poučení: 
Proti tomuto stanovisku se nelze odvolat. Podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zá-
kona stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah stano-
viska je závazný pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona. 
II. SOUHRNNÉ STANOVISKO 
podle § 136 a § 158 odst. 1 správního řádu toto souhrnné stanovisko pro úseky, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Subkapitola 5.4 „Požadavky na ochranu a rozvoj 
hodnot území“ návrhu Zadání byla v odstavci 5.4.4 
„Vodní hospodářství“ doplněna v souladu s vyjádře-
ním vodoprávního orgánu tak, že záměry č. 6, 7, 15 
a U4 byly v návrhu Zadání ponechány s tím, že budou 
redukovány podle průběhu hranice aktivní zóny zá-
plavového území Buštěhradského potoka při zpraco-
vání návrhu ÚP Buštěhradu. 
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které jako dotčený orgán hájí: 
1. Ochrana přírody a krajiny (Ing. Miroslav Čížek) 

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
2. Odpadové hospodářství (Mgr. Jan Tišer) 

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
3. Ochrana lesa (Ing. Kateřina Macháčková) 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/ 
/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá při-
pomínky. 

4. Doprava na pozemních komunikacích (Jaroslav Fridrich) 
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. c) a d) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 

– Požadujeme, z hlediska návrhu řešení místních a účelových komunikací, návrh 
řešení úpravy víceramenných křižovatek v souvislosti s návrhem přeložky 
III/00719. Řešení 5 nebo 6 ramenné stykové křižovatky (připojení komunikací vč. 
napojení plochy U11 nebo U13) je z hlediska bezpečnosti provozu nepřijatelné. V 
souvislosti s významem a funkcí přeložky sil. III/00719, musí řešení uspořádání 
připojení dotčených pozemních komunikací odpovídat podmínkám bezpečnosti 
a plynulosti provozu, a podmínkám stanoveným např. ČSN 736102. 

– Rozvoj podél silniční sítě vyžaduje opatření na průjezdních úsecích z hlediska 
ochrany veřejného zájmu – ochrany silnic a provozu na nich, a bezpečnosti a ply-
nulosti provozu – pro dodržování stanovených rychlostních limitů, přizpůsobení 
chování dopravnímu prostředí, vyššímu stupni oddělení jednotlivých druhů provo-
zu. Při individuální výstavbě nebo návrhu mající vliv na nárůst provozu musí být 
tato opatření koncepční. 

– Za účelem případných opatření proti hluku a vibracím, musí být podél dopravně 
zatížených komunikací dodrženy dostatečné odstupy výstavby od komunikací 
a minimalizován počet kolizních míst (např. křižovatek, přímých připojení nemo-
vitostí, apod.). 

5. Památková péče (Ivana Vopičková) 
Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 

Odůvodnění: 
Dotčený orgán obdržel dne 10. 5. 2017 žádost o vydání stanoviska k uvedenému 
záměru. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená dokumentace záměru. 
Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených ve-
řejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na růz-
ných úsecích ochrany veřejných zájmů se mu nepodařilo zkoordinovat a koordi-
nované stanovisko k návrhu zadání ÚP Buštěhradu vydávané podle § 136 a § 158 
odst. 1 správního řádu nebylo možné vydat. 
Dotčený orgán vyloučil negativní stanovisko na úseku Ochrany vod, a protože ostat-

 
1. Vzato na vědomí. 

 
2. Vzato na vědomí. 

 
3. Vzato na vědomí. 

 
 
 
 

4. Akceptováno. 
Subkapitola 5.2 „Požadavky na koncepci veřejné 
infrastruktury“ návrhu Zadání byla v odstavci 
5.2.1 „Požadavky na řešení dopravní infrastruktu-
ry“ doplněna o podmínky silničního správního or-
gánu k jejich řešení v podrobnosti ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vzato na vědomí. 
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ní požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů nejsou v rozporu, vydal za 
zbývající úseky toto souhrnné stanovisko. 
Poučení: 
Proti tomuto stanovisku se nelze odvolat. Podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zá-
kona stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah stano-
viska je závazný pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona. 

9 Ministerstvo dopravy, 
odbor infrastruktury a územního plánu, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

10 Ministerstvo obrany, 
sekce ekonomická a majetková, 
odbor ochrany územních zájmů 
Praha, 
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 

94761/2017-8201-OÚZ-
LIT 
ze dne 24. 5. 2017, 
Dana Horská 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl posouzen Ministerstvem obrany na základě usta-
novení § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České re-
publiky, v platných zněních a resortních předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika 

souhlasí 
s předloženým „Návrhem zadání ÚP Buštěhradu“ za předpokladu respektování a za-
pracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části: 
– jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva 

obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona. V tomto území lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
– větrných elektráren 
– výškových staveb 
– venkovního vedení VVN a VN 
– základnových stanic mobilních operátorů 
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově ome-
zena nebo zakázána. 

Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR 
se dotýkají celého správního území, požadujeme zapracovat tento limit do grafické 
části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkre-
su. „Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečova-
cích zařízení MO“. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175 stavebního zákona, viz příloha „Vyjmenované druhy sta-
veb“. 

Akceptováno. 
Subkapitola 5.5 „Požadavky vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů“ návrhu Zadání byla v odstavci 
5.5.3 „Požadavky na obranu a bezpečnost státu“ do-
plněna o podmínky Ministerstva obrany. 



 

11 – Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Buštěhradu z 05/2017 

Příloha č. 2 

poř. 
číslo 

údaje o podateli 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, 

připomínky) 
čj. ze dne, 
vyřizuje 

úplné znění nebo významná část podání 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky) 

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE 

11 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
odbor hornictví, 
využívání nerostných surovin, 
Na Františku 1039/32, 
110 15 Praha 1 

MPO 31071/2017 
ze dne 17. 5. 2017, 
Košatka 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerost-
ných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona 
a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené ÚPD žádné připomínky, 
protože v k. ú. města Buštěhrad se nenacházejí výhradní ložiska nerostných suro-
vin. S návrhem zadání ÚP města souhlasíme. 

—————— 

12 Ministerstvo zdravotnictví, 
Český inspektorát lázní a zřídel, 
Palackého náměstí 375/4, 
128 01 Praha 2 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

13 Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy I, 
ochrana nerostného bohatství, 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 

1336/500/17, 
32284/ENV/17 
ze dne 5. 6. 2017, 
Mgr. Bauerová 

Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve 
smyslu § 15 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění, a § 13 zákona 
č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném znění, sdělujeme: 
V území obce Buštěhrad se nevyskytuje chráněné ložiskové území, dobývací pro-
stor ani ložisko nerostných surovin; nejsou zde evidovány sesuvy. Limitem je část 
poddolovaného území, které zasahuje do území obce ze severu – jedná se o část 
poddolovaného území č. 1967 Stehelčeves – Vrapický důl po staré těžbě černého 
uhlí. Toto území musí být v grafické části zakresleno a v textu uvedeno včetně in-
formace o nutnosti báňského posudku a postupu podle ČSN 730039 „Navrhování 
objektů na poddolovaném území“. 

Akceptováno. 
Subkapitola 5.5 „Požadavky vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů“ návrhu Zadání byla v odstavci 
5.5.5 „Požadavky na obranu geologické stavby úze-
mí“ doplněna o podmínky Ministerstva životního pro-
středí. 

14 Obvodní báňský úřad pro území 
Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského, 
Kozí 748/4, 110 01 Praha 1 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

15 Státní energetická inspekce, 
Územní inspektorát 
pro Hlavní město Prahu 
a Středočeský kraj, 
Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

16 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro Středočeský kraj, 
pobočka Kladno, 
náměstí 17. listopadu 2840, 
272 01 Kladno 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

17 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, 
Senovážné náměstí 1589/9, 
110 15 Praha 1 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 
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 Vyjádření krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 18 
18 Krajský úřad Středočeského kraje, 

odbor územního plánování 
a stavebního řádu, 
oddělení územního plánování, 
Zborovská 81/11, Praha 5 

068076/2017/KUSK 
ze dne 29. 5. 2017, 
Ing. Helena Kroupová 

Požadavky na návrh ÚP Buštěhradu 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dá-
le jen „krajský úřad“) jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce 
podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní 
řád“), příslušný podle § 5 odst. 2 stavebního zákona, obdržel dne 10. 5. 2017 od 
Městského úřadu Buštěhrad, Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad ve spolupráci s fir-
mou PRISVICH, s.r.o. (dále jen „pořizovatel“) návrh Zadání ÚP Buštěhradu (dále 
jen „návrh zadání“). 
Na základě § 47 odst. 2 stavebního zákona krajský úřad stanovuje následující poža-
davky, které musí návrh ÚP splňovat a řádně odůvodňovat: 
Dle 43 odst. 3 stavebního zákona musí ÚP prokazovat soulad se Zásadami územního 
rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR“) a s Politikou územního rozvoje ČR, 
ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“) a v podrobnostech území obce 
zpřesňovat a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování z nich vzešlé. ÚP musí být za-
jištěna koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a s 
ohledem na platné ÚPD sousedních obcí. 
Krajský úřad požaduje, aby byl mj. respektován bod 198, písm. m) ZÚR Stč. 
kraje a pokud bylo vyhlášeno záplavové území, též bod 26 PÚR ČR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Požadavky krajského úřadu návrh Zadání obsahuje 
v kapitole 10 „Požadavky na uspořádání obsahu ná-
vrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotove-
ní“ a nebo vyplývají ze stavebního zákona. 
Akceptováno. 
Kapitola 10 „Požadavky na uspořádání obsahu návr-
hu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odů-
vodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení“ 
návrhu Zadání byla doplněna. 

 Připomínky obce, pro kterou se územní plán pořizuje (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 19 
19 Město Buštěhrad, 

Revoluční 1/4, 
273 43 Buštěhrad 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Připomínky bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Připomínky nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

 Podněty sousedních obcí (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 20 až 25 
20 Obec Hřebeč, 

náměstí Draha 75, 
273 45 Hřebeč 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

21 Obec Lidice, 
10. června 1942 čp. 161, 
273 54 Lidice 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 
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22 Obec Makotřasy, 
Makotřasy 35, 
273 54 Makotřasy 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 15. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 14. 6. 2017. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

23 Obec Stehelčeves, 
Hlavní 43, 
273 42 Stehelčeves 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

24 Obec Zájezd, 
Zájezd 26, 
273 43 Zájezd 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

25 Statutární město Kladno, 
nám. Starosty Pavla 44, 
272 52 Kladno 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu byl doručen dne 10. 5. 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 9. 6. 2017. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

 Připomínky právnických osob a fyzických osob podnikajících (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 26 a 27 
26 AVE Kladno s.r.o., 

IČO 25085221, 
Smečenská 381, 272 04 Kladno; 
Na základě plné moci zastupuje: 
JUDr. Ing. Jan Vych, 
advokát ev. číslo ČAK 10316, 
advokátní kanceláře Advokátní 
kancelář Vych & Partners s.r.o., 
IČO 02272032, 
Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 

ze dne 8. 6. 2017; 
zapsáno 
dne 9. 6. 2017 
pod čj. 1206/2017 

Připomínky k návrhu zadání ÚP 
Dotčené pozemky: 
parc. č.: 1952/7, 1952/8, 1952/9, 1952/10, 1952/11, 1952/14, 1952/15, 1952/16, 
1954/4, 1955/1, 1955/2, 1955/3, 1955/4, 1956, 1958/4, 1962/3, vše v k. ú. Buště-
hrad, obec Buštěhrad, zapsáno na listu vlastnictví č. 1575 u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. 
Předmět a odůvodnění připomínek: 
Obchodní společnost AVE Kladno s.r.o. (dále jen „AVE Kladno“) tímto jako vlast-
ník výše uvedených pozemků podává ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona tyto 

připomínky 
k návrhu zadání ÚP, které odůvodňuje následovně: 
Návrh zadání ÚP, jak byl zveřejněn, stanovuje v bodě 3 odstavci 1, pododstavec 
PU7m, požadavek „prověřit a vymezit novou funkci na rozsáhlé ploše zastavěného 
území v průmyslové zóně na Dříni, která je v současnosti brownfieldem, znehodno-
ceným územím“, přičemž tuto skutečnost vymezuje jako tzv. urbanistický problém 
údajně vyplývající z územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Kladno 
(ve znění aktualizace z r. 2016) (dále jen jako „ÚAP“). 
Ve vztahu k charakterizaci průmyslové zóny na Dříni (která je tzv. brownfieldem) 
jako urbanistického problému v návrhu zadání nového ÚP je nutné uvést, že ÚAP 
tyto plochy nevymezuje pouze jako problémové, ale stejně tak je řadí mezi příleži-
tosti, a to dokonce s přívlastkem „velké“ – srov. bod 2.2.3 ÚAP: „velkou příležitostí 
je systémová transformace rozsáhlých nevyužívaných území výrobních ploch (brow-
nfields)“, dále bod 2.4.1 ÚAP stanoví, že „rozvoj ekonomických aktivit soustřeďo-
vat do ploch s vazbou na železnici, silnice nadřazené sítě a na letiště, zejména na 
plochy brownfields“; další body ÚAP řadí brownfieldy také mezi příležitosti (např. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Návrhem Zadání se stanovují v souladu s § 47 odst. 1 
stavebního zákona „hlavní cíle a požadavky na zpra-
cování návrhu územního plánu“ a mezi tyto požadav-
ky je pod písm. c) subkapitoly 4.2 „Návrhy oprávně-
ných subjektů a podněty města Buštěhrad na pořízení 
územního plánu, o kterých tak rozhodlo Zastupitelstvo 
města Buštěhrad“ kapitoly 4 „Požadavky města k ře-
šení v územním plánu“ zařazen i požadavek II „Pro-
věřit a převzít funkční a prostorovou regulaci dle sta-
vební uzávěry města z roku 2015“, který podatel při-
pomínky vnímá tak, že může dojít územním plánem 
k nepřiměřenému zásahu do práv vlastníka pozemků 
zakoupených pro účely bioplynové stanice. Podatel 
sám ve své připomínce uvádí, že regulace stavební 
uzávěry je velmi široká, protože se týká všech ploch 
průmyslové výroby a skladů na celém území města 
Buštěhrad. Citovaný požadavek II je však třeba chá-
pat v kontextu s předchozím požadavkem I „V plo-
chách s rozdílným způsobem využití pro všechny plo-
chy výroby a skladování, kromě průmyslové zóny na 
Dříni, regulovat funkční využití a prostorovou regu-
laci tak, aby neměla negativní vliv na okolní prostře-
dí, a vlastní stavby musí navazovat na okolní zástav-
bu, tzn. regulovat výškovou a plošnou zástavbu“, ze 
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bod 3.2.1 ÚAP „hospodářské podmínky“ nebo bod 3.2.2 ÚAP „Územní podmínky 
pro hospodářský rozvoj“), kam by měly být směřovány velké investice spolu 
s možností čerpání strukturálních fondů EU. ÚAP naopak mezi hrozby řadí: „Pod-
lehnutí tlaku investorů do výroby a logistiky na zelené louce a neřešení brownfield 
ploch” (srov. bod 3.1.12 ÚAP). 
Zadání nového ÚP by tak mělo daný charakter brownfieldů a předpokládaný způsob 
jejich využití respektovat a nový ÚP tento jejich charakter, coby průmyslových 
ploch, zachovat (jak ostatně stanovují samotné ÚAP). Návrh zadání ÚP Buštěhradu 
naopak ve vztahu k plochám brownfieldů pomíjí přínosy spojené s takovou možností 
využití předmětné lokality. Využití stávajících průmyslových ploch (brownfields) by 
totiž nepochybně vedlo k zefektivnění investiční politiky a hospodářského potenciá-
lu rozvoje města, a současně by se nejednalo o výstavbu zcela nového průmyslového 
komplexu, ale o využití stávajícího areálu, navíc v rámci již existující průmyslové 
zóny. Nelze proto jednotlivé plochy brownfield v návrhu zadání ÚP systematicky 
řadit mezi problémy, které se mají řešit změnou jejich využití, ale primárně mezi pří-
ležitosti se zachováním jejich funkce, která rovněž odpovídá historickému vývoji 
předmětné lokality a jejímu charakteru, jakož i prioritám příslušných územně pláno-
vacích podkladů. 
Návrh zadání ÚP dále v bodě 4.2 písm. c) odstavci II stanoví požadavek „prověřit 
a převzít funkční a prostorovou regulaci dle stavební uzávěry města z roku 2015“. 
Stavební uzávěra z r. 2015 (stanovena opatřením obecné povahy č. 1/2015/OOP) za-
kazuje umísťovat, povolovat a provádět stavby (vyjma drobných staveb, staveb ve-
řejné infrastruktury a záměrů, u nichž bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů na 
životní prostředí dle z. č. 100/2001 Sb.) na území všech ploch s funkčním využitím 
„průmyslová výroba a sklady“ dle platného ÚP ze dne 30. března 2005, ve znění je-
ho jednotlivých změn č. 1 až č. 4. 
Stavební uzávěra je tak vymezena značně široce, když na dotčených průmyslových 
plochách komplexně vylučuje téměř všechny záměry a de facto tak představuje úpl-
nou konzervaci stavu průmyslové výstavby. Pokud by tedy nový ÚP města opravdu 
převzal funkční a prostorovou regulaci dle zmíněné stavební uzávěry, tak by se jed-
nalo o zcela neadekvátní opatření nepřiměřeně zasahující do vlastnických práv do-
tčených subjektů, které navíc odporuje dlouhodobé koncepci, charakteru a historic-
kým souvislostem dané oblasti průmyslové zóny na Dříni. 
V této souvislosti společnost AVE Kladno upozorňuje, že dle 18 odst. 1 stavebního 
zákona platí, že „cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu 
a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příz-
nivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyva-
tel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmín-
ky života generací budoucích“. 
Dále dle § 18 odst. 2 stavebního zákona „územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití 
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu ve-

kterého je zřejmé, že průmyslová zóna Dříň má mít 
odlišné podmínky pro využití. Jak budou projektantem 
řešeny požadavky pořizovatele formulované v návrhu 
Zadání, bude zřejmé až po zveřejnění návrhu ÚP Buš-
těhradu a jeho odůvodnění podle § 50 stavebního zá-
kona, v etapě tzv. „společného jednání“. 
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řejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál rozvoje“. 
Přijetím zmíněného celoplošného opatření limitujícího de facto veškerou průmyslo-
vou výstavbu v dotčeném území, které bylo za tímto účelem dlouhodobě využíváno 
a které tak již disponuje k tomuto účelu vhodnými kapacitami a infrastrukturou, by 
tak byla porušena rovněž citovaná povinnost zajistit při územním plánování soulad 
veřejných a soukromých zájmů a sledovat hospodářský potenciál rozvoje města. 
Uvedené řešení tak představuje velmi citelný zásah do práv vlastníků pozemků v do-
tčených územích. Takovéto kategorické řešení, resp. drastický odklon od původního 
charakteru a funkce dotčené lokality, přitom ani není v návrhu zadání ÚP náležitě 
odůvodněno. 
I z tohoto důvodu tak společnost AVE Kladno usuzuje, že by se mohlo jednat o po-
kračování snahy zamezit v krátkodobém a střednědobém horizontu výstavbě mj. 
v lokalitě, kde jsou umístěny pozemky ve vlastnictví společnosti AVE Kladno, jak 
bylo ostatně provedeno i opatřením o stavební uzávěře. Pro případ, že by tomu tak 
bylo, poukazuje společnost AVE Kladno na to, že změnou funkce, resp. využití je-
jích pozemků, případně převzetím regulace dle platné stavební uzávěry, které by mě-
ly za následek nemožnost tyto pozemky využívat v souladu s původním investičním 
záměrem společnosti AVE Kladno, by došlo k zásahu do jejích práv jako vlastníka 
předmětných nemovitostí. 
Společnost AVE Kladno odkoupila výše uvedené pozemky za účelem jejich využití 
k výstavbě bioplynové stanice. Společnost AVE Kladno přitom postupovala při 
koupi předmětných pozemků v dobré víře a opakovaně jednala s příslušnými správ-
ními orgány o schválení realizace daného projektu. Konkrétně pro výstavbu bioply-
nové stanice byly a jsou ze strany společnosti AVE Kladno plánovány (a právními 
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí) vyžadovány jen nejlepší dostupné 
technologie. Společnost AVE Kladno tedy koná kroky k realizaci zcela konkrétního 
podnikatelského záměru spojeného s využitím – výstavbou na předmětných pozem-
cích. 
Změnou využití daných pozemků a převzetím funkční a prostorové regulace dle 
platné stavební uzávěry tak hrozí, že bude znemožněna podnikatelská činnost spo-
lečnosti AVE Kladno na jejích pozemcích, a tudíž znehodnocena i její investice. Jak 
již bylo uvedeno výše, tím by došlo k narušení principu právní jistoty a nepřiměře-
nému, a tudíž nezákonnému, zásahu do vlastnického práva společnosti AVE Kladno, 
neboť (i) by její investice do předmětných pozemků významně ztratila na hodnotě a 
(ii) prostředky již investované do přípravy projektu bioplynové stanice na tomto po-
zemku by byly bezúčelné, a to přesto, že se společnost AVE Kladno nedopustila 
žádného porušení platných právních předpisů ani jiného jednání, které by zakládalo 
důvod pro znemožnění výstavby na tomto pozemku. 
Nutno zopakovat, že zamýšlená změna využití dotčených pozemků a převzetí 
funkční a prostorové regulace dle platné stavební uzávěry nemá racionální základ ve 
vztahu k lokalitě určené pro průmyslovou výrobu a podnikatelskou výstavbu. Těmi-
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to zamýšlenými opatřeními budou diskriminováni vlastnici pozemků, kteří tyto po-
zemky nabyly za účelem realizace investičních záměrů v souladu s jejich dlouhodo-
bým využitím v historicky zformované průmyslové zóně. Zamýšlená změna tak bu-
de na úkor pestrosti infrastruktury průmyslu a služeb v předmětné lokalitě. V kaž-
dém případě musí zvolené řešení, pakliže by mělo být v zadání ÚP reflektováno, být 
v souladu se zásadou přiměřenosti, tak aby nedošlo k nedůvodnému zásahu do vlast-
nických práv majitelů pozemků, aniž by tento zásah byl podložen validním a smys-
luplným urbanistickým záměrem. 
S ohledem na výše uvedené žádáme, aby v rámci přípravy návrhu zadání ÚP 
bylo důkladně prověřeno, zda zamýšlená změna využití dotčených pozemků 
a zamýšlené převzetí funkční a prostorové regulace dle platné stavební uzávěry 
respektuje zásadu vyváženosti všech pilířů územního plánování, zda je smyslu-
plným prostředkem dosažení urbanistických záměrů a zda by jejím zavedením 
nedošlo k nepřiměřenému zásahu do práv vlastníků dotčených pozemků. 

27 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČO 65993390, 
odbor koncepce a technické přípravy, 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 

10399-ŘSD-17-110 
ze dne 25. 5. 2017, 
Ing. Veronika Fléglová; 
zapsáno 
dne 14. 6. 2017 
pod čj. 1226/2017 

Návrh zadání ÚP Buštěhradu 
ŘSD ČR uplatňuje k návrhu zadání ÚP Buštěhradu následující připomínky. 
Katastrálním územím města Buštěhrad prochází dálnice D7 a silnice I/61, které po-
žadujeme včetně silničního ochranného pásma respektovat v souladu s § 30 – 33 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
Na zkapacitnění silnice I/61 v úseku D7 (dříve R7) – silnice III/00714 byla zpraco-
vána podrobná územně-technická studie (Pudis a.s., 04/2005). Na k. ú. města Buště-
hrad je ve studii řešena úprava křižovatky I/61 × III/00714, pro kterou požadujeme 
v ÚP vymezit plochu pro VPS. 
Stávající silnice I/61 je vedena v blízkosti zástavby a provoz na ní hlukově zatěžuje 
zastavěnou oblast severně od komunikace. Proto byla zpracována ověřovací studie 
severozápadního obchvatu Buštěhradu (CityPlan spol. s.r.o., 10/2009) s cílem sníže-
ní dopravní zátěže na stávající silnici I/61 a s ohledem na plánované investice do 
průmyslové zóny Kladno – východ a páteřní průmyslové komunikace. Doporučená 
varianta řešení severozápadního obchvatu byla převzata do studie „I/61 – Vedení 
silnice v úseku R 6 (exit 12 Unhošť) – R 7 (Buštěhrad)“ (RAIN, 12/2009). 
Koridor pro VPS přeložky silnice I/61, který je v ZÚR Stř. kraje vymezen v šířce 
300 m, je možné v ÚP zúžit a vymezit v šířce min. 100 m dle studie „I/61 – Vedení 
silnice v úseku R 6 (exit 12 Unhošť) – R 7 (Buštěhrad)“ (RAIN, 12/2009) s odpoví-
dajícím rozšířením v prostoru plánovaných křižovatek a souvisejících přeložek včet-
ně plochy pro související úpravu křižovatky stávající silnice I/61 a III/00715. Poža-
dujeme, aby v koridoru nebyly vymezovány jiné rozvojové plochy (ani plochy do-
pravní infrastruktury). 
S ohledem na dopravní význam silnice I/61 (vazba na Prahu) a předpokládaný roz-
voj dotčeného území se v současné době přikláníme k řešení úprav silnice I/61 ve 
stávající stopě. 
Za nevhodné považujeme rozšiřování ploch pro bydlení podél stávající silnice I/61 

Připomínka vzata na vědomí. 
Pozemní komunikace, dálnice D7 a silnice I/61, včet-
ně jejich ochranných pásem podle silničního zákona 
č. 13/1997 Sb., budou návrhem ÚP respektovány jako 
limity využití území. Koridor VPS přeložky silnice 
I/61 na sever od Buštěhradu bude vymezen v souladu 
s požadavky ZÚR Středočeského kraje, popř. podle 
v době zpracování návrhu ÚP Buštěhradu dostupných 
podrobnějších projektových podkladů. Záměr č. 12 je 
směřován ke stávající silnici I/61, jejíž charakter by 
se měl po realizaci přeložky silnice I/61 dle ZÚR 
Středočeského kraje změnit, návrh ÚP ji proto bude 
respektovat jako stávající pozemní komunikaci včetně 
silničního ochranného pásma, záměr č. 12 leží mimo 
toto ochranné pásmo. Záměry č. U1 a U11 představu-
jí zastavitelné plochy vymezené platným ÚPM Buště-
hrad, které budou teprve s koridorem přeložky silnice 
I/61 při zpracování návrhu ÚP Buštěhradu konfron-
továny. 
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(záměr 12) a vymezování rozvojových ploch umožňujících bydlení v blízkosti kori-
doru pro plánovanou přeložku (např. plochy pro bydlení U1 a U11). V souvislosti 
s tím upozorňujeme na § 77 novely zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve kterém je uvedeno: „V případě, že je v platné ÚPD uveden záměr, u kte-
rého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo 
vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích, nelze ke stavbě, která by 
mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu 
ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem 
nebo vibracemi. Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně, nemůže žá-
dat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku“. 

 Připomínky fyzických osob (občanů) (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 28 až 32 
28 Ing. Petr Brož, 

Suchardova 515, 
272 01 Kladno 

ze dne 27. 5. 2017; 
zapsáno 
dne 30. 5. 2017 
pod čj. 1131/2017 

Námitka a připomínka k projednávanému ÚP s.ú. Buštěhrad 
Jsem, mimo jiné, vlastník pozemků parc. č. 2427 o výměře 2858 m2, vše zapsané 
na LV č. 515 pro kat. území a obec Buštěhrad, vedeném u Katastrálního úřadu 
v Kladně. 
V souladu s Vaší Veřejnou vyhláškou z května 2017 o projednání návrhu zadání no-
vého Vašeho ÚP podávám následující připomínky: 
Žádám Vás o zahrnutí pozemku p. č. 2427 – v katastrálním území a obci Buště-
hrad při projednávané změně ÚP do oblasti určené pro komerční plochy, 
drobná výroba a služby. Na pozemku bych si chtěl vybudovat sídlo firmy – sta-
vební dvůr. Uvedenou připomínku jsem zakreslil do mapy. 
Tento pozemek je vhodný pro sídlo firmy, právě umístěním na okraji obce, mimo 
zástavbu rodinnými domy. Není pravděpodobné, že by jakkoli sídlo mé firmy jakko-
li narušovalo chod obce. V místě předpokládám výstavbu malé kancelářské budovy, 
odstavnou plochu pro cca 10 vozidel, a menší venkovní či krytý sklad pro stavební 
materiály pro mnou realizované stavby, většinou rodinné domy. Pozemek je přilehlý 
ke komunikaci I/61 a v jeho sousedství se rovněž nachází komerční Plochy. 
Nesouhlasím s tím, aby byl pozemek zanesen do ploch dopravní infrastruktury – 
silnice I. třídy. 
Žádám Vás v projednávaném ÚP, o vyhovění mé námitce a připomínce v plném 
rozsahu. 
Dále Vás žádám v okamžiku zahájení dalšího projednávání Vašeho ÚP k přizvání, 
pokud možno písemnému, a o možnost se dále vyjadřovat. 
Přílohy: 
– mapa KN s vyznačením pozemku parc. č. 2427 
– informace KN o pozemku parc. č. 2427 

Připomínka neakceptována. 
Pozemek parc. č. 2427, k. ú. Buštěhrad, leží v místě 
koridoru pro umístění stavby D053 – silnice I/61: 
úsek Hřebeč – Buštěhrad, přestavba vymezeném 
v ZÚR Středočeského kraje. Návrh ÚP Buštěhradu 
musí prokázat soulad s nadřazenou ÚPD; a to se 
ZÚR Středočeského kraje. Bylo by proto v rozporu 
s vymezením tohoto koridoru, aby návrh ÚP Buště-
hradu, v rozporu s tím, v něm vymezil zastavitelnou 
plochu pro umístění sídla firmy a stavebního dvora. 
Takový požadavek nemůže být do návrhu Zadání za-
pracován. Rovněž nemůže být do návrhu Zadání za-
pracován návrh na pořízení ÚP, který nebyl předlo-
žen k rozhodnutí Zastupitelstvu města Buštěhrad pod-
le § 46 odst. 3 stavebního zákona, překlenout jeho ab-
senci formou připomínky k návrhu Zadání nemůže 
pořizovatel akceptovat. 
Způsob projednávání návrhu ÚP se řídí stavebním 
zákonem a správním řádem a provádí se ediktálně, 
zasílání oznámení jednotlivým vlastníkům pozemků je 
vyloučeno. 

29 Jeroným Hašek, 
Nad Šárkou 1212, 160 00 Praha 6; 
Ing. Matěj Steiner, 

ze dne 8. 6. 2017; 
zapsáno 
dne 8. 6. 2017 

Připomínky vlastníků nemovitostí parc. č. 220/2, 223/2, 223/3, 224 a 232/4, vše 
v k. ú. Buštěhrad k „Návrhu zadání ÚP Buštěhradu“ 
Jako vlastníci shora uvedených nemovitostí, dotčených změnou ÚP Buštěhradu, 

Připomínka vzata na vědomí. 
Návrh Zadání v kapitole 3 „Upřesnění požadavků vy-
plývajících z územně analytických podkladů, zejména 



 

18 – Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Buštěhradu z 05/2017 

Příloha č. 2 

poř. 
číslo 

údaje o podateli 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, 

připomínky) 
čj. ze dne, 
vyřizuje 

úplné znění nebo významná část podání 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky) 

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE 

Nad Šárkou 1213, 160 00 Praha 6; 
Ing. Věra Trunečková, 
Na rovni 842, 162 00 Praha 6 

pod čj. 1194/2017 uplatňují v zákonné lhůtě tyto své připomínky: 
– na str. 5 Zadání je uveden jako Problém urbanistický PU2m, charakterizovaný 

textem (cit.): „Negativní vliv stávající plochy „brownfield“ na plochy bydlení 
v řadových rodinných domech na sousední ploše severně od problémové plochy 
(místo sběratelských trhů). Řešit tuto plochu přestavbou na jinou funkci, doplnit 
pás zeleně směrem k rodinným domům.“. 

Připomínka: nesouhlasíme s doplněním pásu ochranné zeleně, pokud by měl 
být zrealizován na pozemcích v našem vlastnictví, neboť: 
1. na pozemcích parc. č. 220/2, 223/2, 223/3, 224 a 232/4, vše v k. ú. Buštěhrad, kte-

ré jsou v našem vlastnictví, se již 2 roky žádné sběratelské trhy nekonají, přísluš-
nou smlouvu s provozovatelem trhů jsme ukončili k 30. 4. 2015; sběratelské trhy 
pokračují v jižní části areálu, na pozemcích jiných majitelů, 

2. všechny uvedené pozemky v našem vlastnictví jsou zahrnuty jako návrhy opráv-
něných subjektů do záměru č. 3 (na str. 7 Zadání), a to do změny ze současného 
využití plochy dle ÚPM – Průmyslová výroba a sklady na nové využití – Plochy 
smíšené obytné, 

3. pokud jde o návrh na dodatečné doplnění pásu zeleně směrem k rodinným do-
mům, nemá rozumné opodstatnění, je nutno si uvědomit především tyto skuteč-
nosti: 

– kdyby zde byla opravdu nutnost takového řešení, nepochybně by bylo požadováno 
a realizováno nejpozději v rámci povolení a realizace výstavby 64 RD v lokalitě 
„U hřbitova“ v roce 2004 – 5, kdy to ještě bylo možné provést na plochách inves-
tora jako součást stavby; navíc plochy, dnes označené jako „brownfield“ byly po-
zůstatkem areálu bývalého státního statku Buštěhrad a byly tehdy velmi zanedbané 
a v nesrovnatelně horším stavu, než v jakém se nacházejí dnes; – následně pak by-
ly platným ÚPM z r. 2005 zařazeny do kategorie „Průmyslová výroba a sklady” 

– v současné době jsou naše pozemky zařazeny do změny ÚPM na nové využití jako 
Plochy, smíšené obytné, tedy prakticky žádným způsobem se nebudou lišit od 
ploch zahrad sousedních RD a pás oddělovací zeleně je pak zcela nadbytečný; po-
kud by přesto majitelé těchto sousedních RD trvali na požadavku pásu oddělovací 
zeleně mezi jejich a našimi pozemky, nic jim nebrání využít k tomu bezpečnou 
zhutněnou zemní lavici, kterou mají povinnost realizovat Výzvou Stavebního úřa-
du v Kladně, jejíž kopii přikládáme. To, že do dnešního dne Výzvu státního sta-
vebního dohledu nesplnili, je jejich problém. 

4. z důvodů shora uvedených nesouhlasíme s doplněním pásu zeleně směrem 
k rodinným domům, pokud by měl být zrealizován na našich pozemcích. 

Příloha: 
– kopie Výzvy Magistrátu Města Kladna – odboru výstavby, čj.: Výst.4508/05/Pa-

330 ze dne 4. 1. 2006 

z problémů určených k řešení v územně plánovací do-
kumentaci a případně z doplňujících průzkumů a roz-
borů“ vychází z územně analytických podkladů poří-
zených úřadem územního plánování Magistrátu města 
Kladna, a to v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zá-
kona, který pořizovateli ukládá zpracovat návrh za-
dání územního plánu na základě územně analytických 
podkladů. Pořizovatel ÚP Buštěhradu do jejich obsa-
hu zasahovat nemůže, ale je povinen z nich vycházet. 
Jak bude v připomínce podatelů citovaný „pás zeleně 
směrem k rodinným domům“ v návrhu ÚP Buštěhra-
du vymezen, a zda-li bude vůbec vymezen, lze hodno-
tit a relevantně připomínkovat až v momentě, kdy bu-
de návrh ÚP Buštěhradu zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu Buštěhrad. Návrhem Zadání není 
pás zeleně vymezen, pouze je stanoven požadavek 
k jeho řešení bez uvedení konkrétních pozemků. 
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30 Ing. Ladislav Keller, 
keller.ladislav@seznam.cz 

ze dne 27. 5. 2017; 
zapsáno 
dne 29. 5. 2017 
pod čj. 1105/2017 

Dobrý den, tak jsem se tak začetl do nového ÚP a narazil jsem tam na slovo „brow-
nfield“. Význam termínu brownfield je tento: „Brownfield je urbanistický termín 
označující nevyužívané území. Může se jednat o jednotlivé budovy, komplexy bu-
dov, areály s budovami nebo jen plochy bez budov. Patří sem nevyužívané zeměděl-
ské a průmyslové stavby a areály, nevyužité dopravní stavby a skladové prostory 
(haly i deponie), prázdné administrativní budovy a kulturní centra, nevyužitá nákup-
ní centra, ale i nevyužité obytné budovy – vše, co není užíváno.“ To je v rozporu 
s položkou PU7m, kde je slovo brownfield vysvětleno jako „znehodnocené území“. 
Pro znehodnocené území ovšem existuje jiné slovo, a to „blackfield“. Jistě uznáte, 
že je rozdíl mezi znehodnoceným územím a nevyužívaným územím. Vzhledem 
k tomu, že problémy starostky s cizími slovy jsou obecně známé, tak považuji za 
vhodné zjednat nápravu v návrhu ÚP. 
P.S. 
Zpracovateli odpovědi doporučuji, aby dával v rámci objektivního hodnocení důraz 
na anakoluty, a to zejména při nereflektovaném střídání subjekto-objektové perspek-
tivy s důrazem na oblast zostřeného vnímání vlivů obklopující každodennosti. Za 
samozřejmost považuji, že vezme v úvahu všechny atecedenty anaforicky fungující-
ho reflexiva. Pokud tomu nerozumíte, s důvěrou se obraťte na známého odborníka 
na cizí slova J. Bleska, který to zcela určitě bleskově vysvětlí. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Návrh Zadání v kapitole 3 „Upřesnění požadavků vy-
plývajících z územně analytických podkladů, zejména 
z problémů určených k řešení v územně plánovací do-
kumentaci a případně z doplňujících průzkumů a roz-
borů“ vychází z územně analytických podkladů poří-
zených úřadem územního plánování Magistrátu města 
Kladna, a to v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zá-
kona, který pořizovateli ukládá zpracovat návrh za-
dání územního plánu na základě územně analytických 
podkladů. Pořizovatel ÚP Buštěhradu do jejich obsa-
hu zasahovat nemůže, ale je povinen z nich vycházet. 
Pokud pořizovatel územně analytických podkladů po-
psal urbanistický problém PU7m jako „Prověřit 
a vymezit novou funkci na rozsáhlé ploše zastavěného 
území v průmyslové zóně na Dříni, která je v součas-
nosti brownfieldem, znehodnoceným územím.“, pak je 
to pro všechny srozumitelné, a hlavně pro ty, kteří 
mají s tímto požadavkem pracovat. 

31 Miroslav Krautstengel, 
Španielova 1274/40, 163 00 Praha 6 

ze dne 1. 6. 2017; 
zapsáno 
dne 5. 6. 2017 
pod čj. 1178/2017 

Žádost o upřesnění ploch bydlení 
Žádám o upřesnění plochy bydlení v rámci jeho využití dle zadání ÚP pozemku 
parc. č. 2064 v k. ú. Buštěhrad (dále jen jako „předmětný pozemek“). 
V souvislosti s Návrhem na pořízení ÚP města Buštěhrad ze dne 27. 1. 2016, který 
je v příloze této žádosti, si dovoluji požádat o upřesnění plochy bydlení v rámci za-
dání nového ÚP tak, jak je navrženo v Návrhu na pořízení ÚP města Buštěhrad ze 
dne 27. 1. 2016, tedy aby předmětná plocha bydlení na mém pozemku parc. 
č. 2064 byla určena k využití této plochy k bydlení městského typu v řadových 
nebo bytových domech, popřípadě nízkopodlažního bydlení venkovského typu. 
Dovoluji si doplnit, že tvar pozemku bohužel není nejvhodnějším tvarem pro umís-
tění stavebních pozemků pro výstavbu solitérních RD, tvar předmětného pozemku je 
vhodnější využít dle výše navrženého. 
Příloha: 
Návrh na pořízení ÚP města Buštěhrad ze dne 27. 1. 2016 

Připomínka vzata na vědomí. 
Zveřejněný návrh Zadání neurčuje u záměru č. 8 
v kapitole 4 „Požadavky města k řešení v územním 
plánu“, kterým se požaduje u pozemku parc. č. 2064, 
k. ú. Buštěhrad, prověření změny jeho využití z plochy 
zemědělské půdy na plochu pro bydlení, o jaký cha-
rakter bydlení se jedná, protože ten bude stanoven až 
návrhem ÚP, který bude na základě schváleného za-
dání teprve projektantem zpracován. Je proto před-
časné ve fázi návrhu Zadání upřesňovat jaké stavby 
pro bydlení bude možné na pozemku parc. č. 2064 re-
alizovat a s připomínkou je třeba vyčkat zveřejnění 
návrhu ÚP Buštěhradu ve fázi tzv. „společného jed-
nání“. 

32 Pavel Kühnel, 
Lidická 74, 252 61 Dobrovíz 

ze dne 27. 5. 2017; 
zapsáno 
dne 5. 6. 2017 
pod čj. 1170/2017 

Námitka a připomínka k projednávanému ÚP s.ú. Buštěhrad 
Jsem, mimo jiné, vlastník pozemků parc. č. 2018 o výměře 2953 m2, a parc. 
č. 2116 o výměře 3118 m2, vše zapsané na LV č. 1419 pro k. ú. a obec Buštěhrad, 
vedeném u Katastrálního úřadu v Kladně. 
V souladu s Vaší Veřejnou vyhláškou z května 2017 o projednání návrhu zadání no-
vého Vašeho ÚP podávám následující námitky a připomínky: 
Žádám Vás o zahrnutí pozemků p. č. 2018, p. č. 2015, a část pozemku p. č. 2022 
v k. ú. a obci Buštěhrad při projednávané změně ÚP do oblasti určené pro indi-

Připomínka neakceptována. 
Pozemky parc. č. 2018 a 2116, k. ú. Buštěhrad, leží 
mimo zastavěné území, mimo zastavitelné plochy vyme-
zené platným ÚPM Buštěhrad i mimo plochy záměrů 
uvedených v kapitole 4 „Požadavky města k řešení v 
územním plánu“ a podle § 47 odst. 2 stavebního zá-
kona lze připomínky uplatnit k návrhu zadání, tzn. 
k jeho znění, které ovšem na využití pozemků parc. 

mailto:keller.ladislav@seznam.cz
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viduální bytovou výstavbu rodinných domů, popř. pro smíšenou zástavbu. 
Uvedenou připomínku jsem zakreslil do mapy. 
V současnosti tyto pozemky určeny k výstavbě nejsou, ačkoli svou polohou v obci, 
a možností napojení na sítě jsou k tomuto velice vhodné. Předem jsem tuto možnost 
projednal se správci příslušných inženýrských sítí a všude jsem se předběžně dohodl 
na kladném stanovisku. 
V případě zahrnutí do ÚPD v námi požadovaném smyslu, předpokládám na pozem-
cích výstavbu příslušných inženýrských sítí na vlastní náklady, a následnou výstav-
bu rodinných domů. 
Nová výstavba je vhodná i z důvodu současné dobré dopravní obslužnosti daného 
pozemku, vyplývající z polohy podél obecní cesty. Pozemek má charakter mírného 
jižního svahu a výstavba na něm nijak nenaruší, neovlivní ani neomezí soukromí ani 
bydlení a užívání majetku žádného občana Vašeho města ani jiného vlastníka nemo-
vitosti v tomto katastru. Uvedený pozemek navazuje na stávající zástavbu v obci. Je 
chráněn před západními větry. 
Uvedené pozemky nejsou v zóně biokoridoru ani nezasahují do plánovaného ob-
chvatu města Buštěhrad, tak jak je nastíněn v současném platném ÚP. Zástavba se 
tak přirozeně zarovná. 
Dále Vás žádám o zahrnutí mého pozemku p. č. 2116 – 3.118 m2 – v k. ú. a obci 
Buštěhrad při projednávané změně ÚP do oblasti určené pro komerční plochy, 
drobná výroba a služby. Na pozemku bych si chtěl vybudovat sídlo firmy – sta-
vební dvůr. Uvedenou připomínku jsem zakreslil do mapy. 
Tento pozemek je vhodný pro sídlo firmy, právě umístěním na okraji obce, mimo 
zástavbu rodinnými domy. Je umístěn po větru od obce a není pravděpodobné, že by 
jakkoli sídlo mé firmy jakkoli narušovalo chod obce. V místě předpokládám výstav-
bu malé kancelářské budovy, odstavnou plochu pro cca 10 vozidel, a menší venkov-
ní či krytý sklad pro stavební materiály pro mnou realizované stavby, většinou ro-
dinné domy. 
Žádám Vás v projednávaném ÚP, o vyhovění mé připomínce v plném rozsahu. 
Dále Vás žádám v okamžiku zahájení projednávání dané změny ÚP k přizvání, po-
kud možno písemnému, a o možnost se k této také vyjádřit. 
Přílohy: 
– mapa KN s vyznačením pozemku parc. č. 2116 
– mapa KN s vyznačením pozemku parc. č. 2018 

č. 2018 a 2116 žádné požadavky neuplatňuje, a proto 
při stanovování jejich využití bude projektantem ná-
vrhu ÚP Buštěhradu sledováno jejich využití v soula-
du s druhem pozemku dle údajů katastru nemovitostí, 
tj. jako orné půdy ve II. třídě ochrany, kterou lze ode-
jmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem vý-
razně převažuje nad veřejným zájmem ochrany země-
dělského půdního fondu podle § 4 odst. 3 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů. Rovněž nemůže být do návrhu Zadání za-
pracován návrh na pořízení ÚP, který nebyl předlo-
žen k rozhodnutí Zastupitelstvu města Buštěhrad pod-
le § 46 odst. 3 stavebního zákona, překlenout jeho ab-
senci formou připomínky k návrhu Zadání nemůže 
pořizovatel akceptovat. Návrh Zadání byl pořizovate-
lem zpracován podle § 47 odst. 1 stavebního zákona 
na základě Doplňujících průzkumů a rozborů pro 
zpracování ÚP Buštěhradu, které obsahovaly infor-
mace o záměrech na provedení změn v území, schvá-
lených Zastupitelstvem města Buštěhrad, jak je to 
ostatně v kapitole 4 „Požadavky města k řešení 
v územním plánu“ návrhu Zadání uvedeno. Jiný po-
stup nelze připustit. 
Způsob projednávání návrhu ÚP se řídí stavebním 
zákonem a správním řádem a provádí se ediktálně, 
zasílání oznámení jednotlivým vlastníkům pozemků je 
vyloučeno. 

 
 
Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o. 
Spolupráce: Ing. arch. Daniela Javorčeková, určený zastupitel, starostka města 
 
V Buštěhradu dne 16. srpna 2017 Ing. arch. Daniela Javorčeková v. r. 

starostka města 


