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1. Důvody k pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Branov 

Obec Branov má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán 
Branov (dále také jen „ÚP Branov“), vydaný dne 20. září 2010 jako opatření obecné 
povahy Zastupitelstva obce Branov a účinný dne 5. října 2010. V následujícím období 
nebyla pořízena žádná změna ani zpráva o uplatňování ÚP. 

Zpráva o uplatňování územního plánu Branov (dále jen „Zpráva“) byla zpraco-
vána na základě § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

Pořizovatelem Zprávy je Obecní úřad Branov, který zajistil v souladu s § 6 
odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně pláno-
vací činnosti podle § 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy s výkonným pořizovate-
lem, právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, jejíž pracovníci, 
Ing. Ladislav Vich a Bc. Ladislav Vich, DiS., mají osvědčení Ministerstva vnitra 
o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800017664, resp. č. 800062677 
a splňují kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností 
PRISVICH, s.r.o., na pořízení Zprávy schválilo Zastupitelstvo obce Branov usnesením 
č. 36/2021 ze dne 21. září 2021 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. 

 

2. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení 
změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 
odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpo-
kládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. 

2.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Území obce Branov je tvořeno katastrálním územím Branov, jehož celková vý-
měra je 1484,3318 ha z toho je: 

– zemědělský půdní fond 240,4548 ha (16,20 % výměry) 
– lesní pozemky 1156,6056 ha (77,92 %) 
– vodní plochy 38,3806 ha (2,59 %) 
– zastavěné plochy 7,9515 ha a ostatní plochy 40,9393 ha (celkem 3,29 %) 
Dle údajů ČSÚ má obec Branov 200 obyvatel (k 1. lednu 2021). 

Územní plán vymezuje zastavěné území, stanovuje základní koncepci rozvoje 
území, základní koncepci ochrany a rozvoje hodnot řešeného území, výškovou regulaci 
zástavby, urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, systému zele-
ně, prvků ÚSES. Plochy přestavby nejsou vymezeny. 

Z hlediska koncepce rozvoje území obce ÚP dělí řešené území na: stabilizované 
území (plochy stabilizované) a rozvojové území (plochy změn, zastavitelné plochy). 
Územní plán na území obce vymezil celkem 6 zastavitelných ploch. 

Za celé sledované období byla vyčerpána pouze zastavitelná plocha pro technic-
kou infrastrukturu ČOV. 

Je zapotřebí konstatovat, že pro další rozvoj obce je stále dostatek rozvojo-
vých ploch. 
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Územní plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulač-
ního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití. 

Pro plochu J1 byla pořízena územní studie „Územní studie ÚP Branov pro lo-
kalitu J1“ schválena dne 4. srpna 2011 pro možnost jejího využití. Tato územní studie 
bude sloužit jako podklad pro podrobnější rozčlenění plochy J1. Potvrzení ověření 
její aktuálnosti ke dni 1. září 2020. 

Územní plán nevymezuje územní rezervu. 
Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství, jejichž součástí jsou plo-

chy zahrnující veřejně přístupné plochy s upravenou zelení. 
Územní plán stanovuje koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání 

krajiny. 
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit a veřejně prospěšná opatření (VPO). 
Ačkoliv se územní plán jeví, že splňuje vše, co by měl obsah, tak jeho zpra-

cování již neobstojí v současné době a je v rozporu se současně platnou legislati-
vou. Pak zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Není reálná žádná jeho změna. Nejsou k dispozici zdrojové soubory. 

Z důvodů zjištěných výše bude nutné přistoupit k pořízení nového územní-
ho plánu. 

2.2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán 

V době vydání ÚP Branov byla platná Politika územního rozvoje České re-
publiky 2008 (dále jen „PÚR ČR“) schválená usnesením vlády ČR č. 929/2009 ze dne 
20. července 2009 – vydaný územní plán byl v souladu s touto PÚR. 

Ve sledovaném období byla schválena vládou ČR Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 
PÚR ČR. 

Území obce se nenachází v koridorech, rozvojových oblastích, rozvojových 
osách, ve specifických oblastech, v plochách technické infrastruktury a souvisejících 
rozvojových záměrů vymezených dle PÚR ČR. 

Soulad a případné dopady na územní plán Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 PÚR ČR 
se požaduje prověřit v rámci pořízení nového územního plánu, jehož „Návrh na poří-
zení nového územního plánu“ je součástí této zprávy. 

Územní plán Branov byl pořízen v době platnosti Územního plánu velkého 
územního celku Pražského regionu (ÚP VÚC PR)“, schválený zastupitelstvem Stře-
dočeského kraje dne 18. 12. 2006. 

Ve sledovaném období byla vydána územně plánovací dokumentace kraje, a to 
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč. kraje), které byly vydány 
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 Za-
stupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která nabyla 
účinnosti dne 26. srpna 2015, a usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. dubna 2018 
schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. kraje, 
která nabyla účinnosti dne 4. září 2018. 
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Pro území obce Branov ze ZÚR Stč. kraje, vyplývají následující hlavní poža-
davky, jejichž řešení bude zpřesněno (vymezeno) územním plánem jako veřejně pro-
spěšná opatření: 

§ nadregionální biocentrum NC 23 Týřov – Křivoklát (VPO: NC 23); 
§ nadregionální biokoridor NK 55 Týřov, Křivoklát–Karlštejn, Koda 

(VPO: NK 55) 
Dále ZÚR Stč. kraje stanovuje k řešení další níže uvedené požadavky: 
§ ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití 

s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na 
možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), li-
mity rozvoje území a ochranu krajiny; 

§ navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepci zpracovaného Generelu 
cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje; 

§ upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na 
základě podrobnějších informací v řešeném území (krajinný typ v řešeném 
území je P04 – krajina přírodní). 

Soulad se ZÚR Stč. kraje bude řešen v rámci pořízení nového územního 
plánu. 

2.3. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitel-
ný rozvoj území 

Od doby vydání ÚP, po celé sledované období, nebyly při realizaci jednotlivých 
záměrů, či přípravných prací, v souladu s platným územním plánem, zaznamenány žád-
né negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Platný územní plán vytváří předpokla-
dy pro vyvážený rozvoj obce, zachovává jeho převážně obytnou funkci, přičemž jsou 
respektovány stávající kvality životního prostředí. Rozvojové plochy jsou s ohledem na 
velikost obce navrženy tak, aby byla zachována stávající urbanistická koncepce a uspo-
řádání sídla. Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny a nepředpo-
kládají se. 

 

3. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytic-
kých podkladů 

Územně analytické podklady ORP Rakovník (ÚAP) byly pořízeny v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění poz-
dějších předpisů (stavební zákon) a jsou průběžně aktualizovány. Pátá úplná aktualizace 
ÚAP byla provedena v roce 2020. 

Určení problémů a závad k řešení v územně plánovací dokumentaci: 
§ Vysoká míra zornění zemědělsky využívaných částí krajin okolo Brano-

va; 
§ Částečně oraná niva Berounky pod Branovem > návrh na zatravnění 

(projekt Voda v krajině, vodavkrajine.cz); 
§ Přítomnost sesuvných území; 
§ Kemp Višňová v záplavovém území řeky Berounky; 
§ Obtížná dopravní dostupnost obce, obce na periferii; 
§ Obec prakticky bez veřejného občanského vybavení > vyjížďka do školy 

i za lékaři do Roztok a Křivoklátu; 
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§ Obec bez pracovních příležitostí > vyjížďka za prací do Roztok, Rakov-
níka a Berouna; 

§ Absence kanalizace (výstavba zahájena v roce 2020, termín dokončení 
2022); 

§ Absence plynofikace; 
§ Dopravní obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou je nevyhovující 

ve vztahu k času zahájení a konce vyučování ve spádové základní škole; 
§ Severní a jižní část obytného území sídla Branov leží mimo pěší dostup-

nost dětského hřiště 200 m od obytných domů; 
§ Jižní část obytného území sídla Branov leží mimo pěší dostupnost hřiště 

pro mladší školní děti 500 m od obytných domů; 
 

4. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

PÚR ČR 
Ve sledovaném období byla schválena vládou ČR Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 

PÚR ČR. 
Soulad a případné dopady na územní plán Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 PÚR ČR 

se požaduje prověřit v rámci pořízení nového územního plánu, jehož „Návrh na poří-
zení nového územního plánu“ je součástí této zprávy. 

ZÚR Stč. kraje 
Ve sledovaném období byla vydána územně plánovací dokumentace kraje, a to 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč. kraje), které byly vydány 
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 Za-
stupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která nabyla 
účinnosti dne 26. srpna 2015, a usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. dubna 2018 
schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. kraje, 
která nabyla účinnosti dne 4. září 2018. 

Pro území obce Branov ze ZÚR Stč. kraje, vyplývají následující hlavní poža-
davky, jejichž řešení bude zpřesněno (vymezeno) územním plánem jako veřejně pro-
spěšná opatření: 

§ nadregionální biocentrum NC 23 Týřov – Křivoklát (VPO: NC 23); 
§ nadregionální biokoridor NK 55 Týřov, Křivoklát–Karlštejn, Koda 

(VPO: NK 55) 
Dále ZÚR Stč. kraje stanovuje k řešení další níže uvedené požadavky: 
§ ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití 

s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na 
možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), li-
mity rozvoje území a ochranu krajiny; 

§ navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepci zpracovaného Generelu 
cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje; 

§ upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na 
základě podrobnějších informací v řešeném území (krajinný typ v řešeném 
území je P04 – krajina přírodní). 
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Soulad se ZÚR Stč. kraje bude řešen v rámci pořízení nového územního 
plánu. 

 

5. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vy-
hodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 
odst. 4 stavebního zákona 

Zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou dostačující, ale je spatřo-
ván problém ve velikosti nově oddělovaného pozemku 1500 m2, resp. 2000 m2. Takto 
nastavená hodnota prakticky zapříčinila „uzávěru“ ve výstavbě. V novém územním 
plánu je zapotřebí tento problém řešit a stanovit optimální hodnotu, která bude vycházet 
z obvyklé velikosti pozemku ve stávající zástavbě obce Branov. 

Rozsah zastavitelných ploch v územním plánu odpovídá předpokládanému po-
pulačnímu vývoji. Přitom je žádoucí, aby další plošný rozvoj byl regulován a zůstal 
omezen na dosavadní návrhové plochy a transformaci některých stávajících. 

 

6. Požadavky na zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu 
zadání změny 

Žádné požadavky se nestanovují. Pořizovatel nenavrhuje zastupitelstvu obce 
touto zprávou pořízení změny územního plánu Branov. 

Z důvodů výše zjištěných v předešlých kapitolách bude nutné přistoupit 
k pořízení nového územního plánu. 

Návrhy oprávněných subjektů uvedených v § 44 písm. b) až e) stavebního zá-
kona, kterým bylo vyhověno Zastupitelstvem obce Branov usnesením č. 3.1 ze dne 
18. února 2022, a tyto záměry měly být zařazeny k prověření návrhem změny č. 1 ÚP, 
budou zařazeny k prověření do nového územního plánu. 

Totéž bude platit i pro podněty obce Branov, uplatněných podle § 44 písm. a) 
stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem obce Branov usnesením č. 3.2 ze dne 
18. února 2022. 

Návrh na pořízení nového územního plánu je uveden v kapitole 9. 
 

7. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu územního 
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona) 

Řešené území zasahuje do evropsky významné lokality Týřov – Oupořský potok 
CZ0214011 a ptačí oblasti Křivoklátsko CZ0211001soustavy Natura 2000. 

Tato kapitola bude upřesněna na základě stanoviska příslušného dotčeného or-
gánu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zeměděl-
ství. 

Pokud krajský úřad ve svém stanovisku k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Bra-
nov uplatní požadavek na zpracování posouzení vlivů územního plánu na životní pro-
středí (tzv. SEA dle cit. zákona č. 100/2001 Sb.), nebo pokud nevyloučí významný vliv 
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (území NATURA 2000 dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), budou po-
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žadavky na vyhodnocení vlivů ÚP Branov na udržitelný rozvoj území formulovány ve 
smyslu § 47 odst. 3 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem v rámci 
úpravy návrhu zprávy o uplatňování ÚP Branov na základě výsledků projednání před 
jeho schválením. 

V případě uplatnění požadavku na vyhodnocení vlivů ÚP Branov na životní pro-
středí bude toto zpracováno oprávněnou osobou podle přílohy stavebního zákona jako 
část A. vyhodnocení vlivů ÚP Branov na udržitelný rozvoj území. 

V případě, že nebude vyloučen závažný vliv ÚP Branov na území NATURA 
2000, bude vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 zpracováno oprávněnou 
osobou jako část B. vyhodnocení vlivů ÚP Branov na udržitelný rozvoj území. 

Kompletní obsah vyhodnocení vlivů ÚP Branov na udržitelný rozvoj území bu-
de odpovídat příloze č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a bude odevzdán společně s ná-
vrhem ÚP Branov ve 2 vyhotovení včetně souborů PDF a zdrojových. 

 

8. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního 
plánu 

Žádné požadavky se nestanovují. Pořizovatel nenavrhuje zastupitelstvu obce 
touto zprávou pořízení změny územního plánu Branov. 

 

9. Návrh na pořízení nového územního plánu 

Na základě provedeného vyhodnocení uplatňování Územního plánu Branov se 
navrhuje pořízení nového územního plánu na základě skutečností v bodech 2 až 5 
této zprávy tak, aby vyhovoval současným právním předpisům, pokrýval potřeby obce, byl 
v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a řešil požadavky vyplývající 
z územně analytických podkladů. 

Požadavky na rozvoj obce 
Na základě návrhů oprávněných subjektů uvedených v § 44 písm. b) až e) 

stavebního zákona, kterým bylo vyhověno Zastupitelstvem obce Branov usnesením 
č. 3.1 ze dne 18. února 2022, jsou vymezeny tyto záměry k prověření návrhem ÚP 
(označení záměrů je v souladu s grafickou Přílohou č. 2 Zprávy): 

Označení 
lokality k. ú. pozemek 

parc. č. 
Výměra 

v m2 Současné využití plochy dle ÚP Navrhované využití plochy 

Z1 Branov 358/11 3381 Plochy zemědělské – orná půda Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

Z2 Branov 145/31 712 Plochy smíšené obytné – ven-
kovské 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské s úpravou veli-
kosti plochy stavebního 
pozemku rodinného domu 
na 700 m2 

Z3 Branov 310/3 1624 Plochy občanské vybavení – 
tělesná výchova a sport 

Plochy bydlení v rodinných 
domech 

Z4 Branov 145/30 706 Plochy smíšené obytné – ven-
kovské 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské s úpravou veli-
kosti plochy stavebního 
pozemku rodinného domu 
na 700 m2 

Z5 Branov 456/8 
456/10 
456/13 

1439 Plochy bydlení v rodinných 
domech 

Plochy bydlení v rodinných 
domech s úpravou velikosti 
plochy stavebního pozemku 
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Označení 
lokality k. ú. pozemek 

parc. č. 
Výměra 

v m2 Současné využití plochy dle ÚP Navrhované využití plochy 

rodinného domu menší než 
1500 m2 

Z6 Branov 449/2 1976 Plochy smíšené obytné – sady 
a zahrady 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

Z7 Branov 97/2 
98/1 

2240 Plochy zemědělské – orná půda Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

Z8 Branov 132/1 
132/7 

3165 Plochy smíšené nezastavěného 
území – trvalé travní porosty, 
rozptýlená zeleň 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

Z9 Branov 148/9 
148/12 

5830 Plochy smíšené nezastavěného 
území – trvalé travní porosty, 
rozptýlená zeleň; 
Plochy bydlení v rodinných 
domech; 
Plochy smíšené nezastavěného 
území – pěší cesty 

Plochy bydlení v rodinných 
domech; 
Zrušení navrhované cesty 
 
(rozšíření zastavitelné 
plochy pouze pro umístění 
jednoho RD) 

Z10 Branov 256/10 883 Plochy smíšené obytné – sady 
a zahrady 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

Z11 Branov 123/2 3681 Plochy smíšené nezastavěného 
území – trvalé travní porosty, 
rozptýlená zeleň 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

Z12 Branov 123/10 
123/19 

1345 Plochy bydlení v rodinných 
domech 

Plochy bydlení v rodinných 
domech s úpravou velikosti 
plochy stavebního pozemku 
rodinného domu menší než 
1500 m2 

Z13 Branov 148/10 3136 Plochy smíšené nezastavěného 
území – trvalé travní porosty, 
rozptýlená zeleň 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

Z14 Branov 456/9 
456/11 
456/12 

888 Plochy bydlení v rodinných 
domech 

Plochy bydlení v rodinných 
domech s úpravou velikosti 
plochy stavebního pozemku 
rodinného domu menší než 
1500 m2 

Z15 Branov 447/3 
474/2 

3779 Plochy smíšené obytné – sady 
a zahrady; 
Plochy smíšené nezastavěného 
území – trvalé travní porosty, 
rozptýlená zeleň 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské 
 
(s podmínkou pouze jedno-
ho RD v zastavěném úze-
mí) 

Z16 Branov 97/1 
97/3 

2680 Plochy zemědělské – orná půda Plochy smíšené obytné – 
venkovské 

Z17 Branov 75/11 668 Plochy bydlení v rodinných 
domech; 
Plochy smíšené obytné – sady 
a zahrady 

Plochy bydlení v rodinných 
domech s úpravou velikosti 
plochy stavebního pozemku 
rodinného domu menší než 
1500 m2 

Z18 Branov 75/2 783 Plochy bydlení v rodinných 
domech 

Plochy bydlení v rodinných 
domech s úpravou velikosti 
plochy stavebního pozemku 
rodinného domu menší než 
1500 m2 

Z19 Branov 11 874 Plochy občanské vybavení – 
tělesná výchova a sport 

Plochy bydlení v rodinných 
domech 

Z20 Branov 310/1 
310/5 

6340 Plochy smíšené obytné – sady 
a zahrady; 
Plochy občanské vybavení – 
tělesná výchova a sport 

Plochy bydlení v rodinných 
domech 
(s podmínkou, že na po-
zemcích parc. č. 310/1 a 
310/5 lze umístit pouze po 
jednom RD) 
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Označení 
lokality k. ú. pozemek 

parc. č. 
Výměra 

v m2 Současné využití plochy dle ÚP Navrhované využití plochy 

Z21 Branov 562 
563 
564/1 

6758 Plochy smíšené obytné – sady 
a zahrady; 
Plochy smíšené nezastavěného 
území – trvalé travní porosty, 
rozptýlená zeleň 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské 
(Historické budovy, které 
nejsou zapsány v KN) 

Z22 Branov 565 12167 Plochy smíšené nezastavěného 
území – trvalé travní porosty, 
rozptýlená zeleň 

Zemědělská výroba 
 
(Umístění kravína s příslu-
šenstvím o velikosti cca 
300m2 a výšky 9 m) 

Podněty obce Branov k prověření možnosti jejich řešení návrhem ÚP, uplatně-
ných podle § 44 písm. a) stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem obce Branov 
usnesením č. 3.2 ze dne 18. února 2022 (bez zákresu): 

I. Snížit stanovené výměry stavebních pozemků a akceptovat současnou velikost dle 
dnešních skutečností a tím umožnit stavbu RD. 

II. Žlutou plochu OS určenou pro sportoviště omezit jen na stávající fotbalové hřiště 
a tenisový kurt. Pozemek mezi parc. č. 310/13 a st. 211 změnit tak, aby zde bylo 
možné vytvořit zázemí pro obecní potřeby – přístřešky pro techniku, skladovací ha-
lu, skladovací prostor pro sypké materiály, parkoviště techniky a podobně. Zanést 
místní komunikaci 17c okolo hřiště. 

III. Zrušit plánovanou proluku u obecního úřadu VP2 včetně průchodu přes parc. 
č. 70/12. 

IV. Zrušit návrh „kruhových cest“ okolo obce, které nemají žádné opodstatnění a nere-
spektují hranice pozemků ani historické trasy cest. Případné nové cesty a pěšiny by 
měly vést v trasách historických cest, po hranicích pozemků a po mezích. 

V. Zrušit cestu okolo plochy JV.  
VI. Zanést stávající rybník u „Palouku“ parc. č. 152/11 a okolí (podle skutečnosti) jako 

vodní plochu. 
VII. Zanést pěšinu od přívozu V luhu do kempu podél řeky. V pasportu místních komu-

nikací je značena jako cesta 5d a 19u. 
VIII. Zanést cestu k vodojemu 24c. 

IX. Zanést cestu od kempu podél řeky. V pasportu místních komunikací je značena ja-
ko účelová komunikace 20u. Pozemky pod ní parc. č. 628/1, 390/7 a 390/9 jsou ve 
vlastnictví obce. 

X. Plochu R1 změnit na ornou půdu. 
XI. Zanést cestu do „Bejkovky“. V pasportu místních komunikací je značena jako úče-

lová komunikace 9u (pozemek pod ní parc. č. 609/4 je ve vlastnictví obce). 
XII. Zanést místní komunikaci 11u parc. č. 145/33, která je zatím v soukromém vlast-

nictví. 
XIII. Protáhnout místní komunikaci 7c v na celou její délku a možná přidat cesty 15u a 

16u. Vše je ve vlastnictví obce. 
XIV. Zanést do změny ÚP cestu „Alejemi“ spojující místní komunikace 9c a 7c. Velká 

část (parc. č. 241/16) je ve vlastnictví obce. Po vyřešení vlastnických vztahů by by-
lo žádoucí ji protáhnout až k cestě 7c patrně ve stopě parc. č. 256/21 a dále po hra-
nici pozemků pč. 253, 252, 251, 247, 246, 245, 244 a 241/8. Poloha cesty by se 
mohla upřesnit při pozemkových úpravách. Tuto cestu spojit se zastavěným úze-
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mím (parc. č. 1/5 + 1/10) další cestou po hranici mezi parc. č. 256/23 + 256/22 
a parc. č. 256/20. Tato spojka by mohla být jen pěšina. 

XV. Zanést novou malou vodní plochu v místě styku pozemků parc. č. 158/10, 158/5, 
157/11. 

XVI. Změnou ÚP se požaduje prověřit a do územního plánu zahrnout prvky regulačního 
plánu, zejména v zastavěném území a v zastavitelných plochách, § 43 odst. 3 sta-
vebního zákona. 

XVII. Uvést do souladu zastavitelnou plochu J1 se schválenou územní studií „Územní 
studie ÚP Branov pro lokalitu J1“. 

Územní plán bude zpracován v souladu s ustanoveními stavebního zákona v di-
gitální podobě a formátu podle metodiky doporučené Krajským úřadem Středočeského 
kraje, nazvané „MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních 
plánů v GIS“ (verze 2.4, aktualizace květen 2018). Obsah územně plánovací dokumen-
tace a způsob jejího zpracování bude odpovídat ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. Případně bude územní plán zpracován dle aktuálního práv-
ního prostředí platného době jeho vzniku. 

Územní plán bude obsahovat textovou a grafickou část, včetně textové 
a grafické části odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: 

Textová část výroku se požaduje členit na články, odstavce, písmena a body (le-
gislativní členění). 

Požaduje se, aby textová část odůvodnění obsahovala následující body: 
a) soulad návrhu územního plánu s PÚR ČR a ZÚR Stč. kraje; 
b) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 

požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území; 

c) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho pro-
váděcích právních předpisů; 

d) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů; 
e) zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ob-

sahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí; 

f) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty; 
g) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vy-

mezení zastavitelných ploch; 
h) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území; 
i) vyhodnocení splnění požadavků Zprávy; 
j) vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společ-

ném jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona; 
k) vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a pod-

mínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zá-
kona; 

l) vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu před vydá-
ním podle § 53 odst. 1 stavebního zákona; 

m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení; 
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n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zeměděl-
ský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

Regulace bude vyjádřena stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného 
využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu. 

Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemo-
vitostí, která bude převedena do měřítka 1 : 5000 s ponecháním parcelních čísel. 

Obsah grafické části návrhu územního plánu: 
a) Výkres základního členění území (bude obsahovat vyznačení hranic řešeného 

území, zastavěného území a zastavitelných ploch, měřítko 1 : 5000); 
b) Hlavní výkres (bude obsahovat graficky vyjádřitelnou urbanistickou koncepci 

a další údaje odpovídající podrobnosti 1 : 5000 a obsahu stanoveném 
v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.); 

c) Výkres koncepce veřejné infrastruktury (1 : 5000), pouze v případě, že kon-
cepce veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní 
a technickou infrastrukturu, by činilo hlavní výkres nepřehledným; 

d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5000); 
e) Výkres etapizace (1 : 10 000), pouze v případě, že bude potřeba stanovit pořadí 

změn v území. 
Obsah grafické části odůvodnění územního plánu: 
a) koordinační výkres (1 : 5000), obsahující kromě údajů hlavního výkresu na-

víc limity využití území a další významné informace o území; 
b) výkres širších vztahů, dokladující vztahy v území mimo řešené území; 
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
Počet vyhotovení návrhu územního plánu: 
Návrh územního plánu a odůvodnění budou odevzdány ve 2 vyhotovení pro 

společné jednání a jednou pro veřejné projednání a jednou pro vydání, vše bude ode-
vzdáno vždy také 1× na CD ve zdrojových (editovatelných) souborech a ve formátu 
PDF. 

Po vydání územního plánu bude zpracováno konečné znění v 5 kompletních vy-
hotoveních, včetně záznamu o účinnosti, a předán také digitálně ve formátu PDF a ve 
zdrojových souborech v editovatelném formátu. 

 

10. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních 
dopadů na udržitelný rozvoj území 

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly při vyhodnocení územního 
plánu Branov zjištěny. 

 

11. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Žádné návrhy se neuplatňují. 
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12. Grafické přílohy zprávy o uplatňování územního plánu Branov 

Příloha č. 1: Přehledná mapa oblasti (na podkladě výřezu platného koordinačního 
výkresu ZÚR Stč. kraje), grafické měřítko 

Příloha č. 2: Vymezení lokalit změn Z1 až Z22 na podkladě koordinačního výkresu 
ÚP Branov, bez měřítka 
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