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1. Důvody k pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Březové-
Oleška 

Obec Březové-Oleška má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní 
plán Březové-Oleška (dále také jen „ÚP Březové-Oleška“), vydaný dne 20. prosince 
2017 jako opatření obecné povahy č. 1/2017/OOP Zastupitelstva obce Březová-Oleško 
a účinný dne 4. ledna 2018. V následujícím období byla pořízena Změna č. 2 ÚP Bře-
zové-Oleška. 

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

Pořizovatelem Zprávy je Obecní úřad Březová-Oleško, který zajistil v soula-
du s § 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně 
plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy s výkonným poři-
zovatelem, právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, jejíž pra-
covníci, 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 Březo-
vá-Oleško usnesením č. 8 ze dne 21. června 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 Březová-Oleško je tvořeno katastrálním územím Březová u Zvole 
a Oleško u Zvole, jehož celková výměra je 648,3370 ha z toho je: 

– zemědělský půdní fond 281,4560 ha (43,41 % výměry) 
– lesní pozemky 302,2890 ha (46,62 %) 
– vodní plochy 2,8962 ha (0,45 %) 
– zastavěné plochy 14,3405 ha a ostatní plochy 47,3553 ha (celkem 9,52 %) 
Dle údajů ČSÚ má obec Březová-Oleško 1296 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 a plochy přestavby. 

Z hlediska koncepce rozvoje území obce ÚP dělí řešené území na: stabilizované 
území (plochy stabilizované) a rozvojové území (plochy změn, zastavitelné plochy). 

Z důvodu vymezí zastavitelných ploch a ploch přestavby bude nutné prověřit, 
zda na těchto plochách došlo k realizaci staveb, které jsou zapsány do katastru nemovi-
tostí a případně provést aktualizaci zastavěného území. 
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S analýzy zastavitelných ploch je zapotřebí konstatovat, že pro další rozvoj ob-
ce je stále dostatek rozvojových ploch. 

Územní plán Březová-Oleško vymezuje následující plochy, ve kterých je rozho-
dování o změnách podmíněno zpracováním územních studií. Jedná se o plochy s využi-
tím pro plochy smíšené obytné, jejichž výměra přesahuje 5 000 m2, tj. od výměry 0,5 
ha.: Z1 + Z2, Z5, Z8, P6, P8, S1 a S2. Lhůta pro vložení dat do evidence územně pláno-
vací činnosti o uvedených územních studií je stanovena do 6 let od vydání změny č. 1 
územního plánu. 

Územní plán vymezuje plochu Plocha P7 – Váňova louka, ve které je pořízení 
a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejího využití. Jedná 
se o regulační plán na žádost. 

Územní plán nevymezuje územní rezervy. 
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. Vymezuje také veřejně prospěšná opatření (VPO). 

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

V době vydání ÚP Březové-Oleška byla platná Politiky územního rozvoje Čes-
ké republiky (PÚR ČR), ve znění Aktualizace č. 1. Vydaný územní plán byl v souladu 
s touto PÚR ČR. Řešené území je součástí rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní roz-
vojová oblast Praha“, vymezené pro řešené území správním obvodem města Černoši-
ce, obce s rozšířenou působností) a plochy dopravní infrastruktury – vodní doprava 
(VD2 – Vodní cesta využívaná na Vltavě v úseku Mělník (soutok s Labem)-Praha-
Třebenice). 

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

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

Územní plán Březové-Oleška byl do souladu se PÚR ČR uveden při pořízení 
změny č. 1. 

Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočes-
kého kraje (ZÚR Stč. kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního 
zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK 
ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. Usnesením č. 007-
18/2015/ZK ze dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vy-
dání 1. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015, a usne-
sením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. dubna 2018 schválilo Zastupitelstvo Středočeské-
ho kraje vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která nabyla účinnosti dne 4. září 2018. 

Ve sledovaném období bylo usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. dubna 
2018 schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. 
kraje, která nabyla účinnosti dne 4. září 2018. 
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Územní plán Březové-Oleška byl do souladu se ZÚR Stč. kraje uveden při poří-
zení změny č. 1. 

Dne 9. prosince 2019 byla schválena Územní studie krajiny správního obvodu 
ORP Černošice. Bude prověřen dopad této schválené územní studie na území obce 
Březová-Oleško. Územní studie není závazná. V souladu s § 25 stavebního zákona slou-
ží územní studie jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, územně pláno-
vací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Územní studie krajiny SO 
ORP Černošice bude sloužit jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumen-
tace, konkrétně pro pořizování územních plánů, resp. změn územních plánů na území 
správního obvodu ORP Černošice. Řešení navržená v Územní studii krajiny SO ORP 
Černošice budou sloužit jako výchozí podklad pro zpřesnění v územně plánovacích do-
kumentacích, resp. navazujících řízeních. Od řešení navržených v Územní studii kraji-
ny SO ORP Černošice se lze odchýlit, typicky pak za předpokladu, že odchylné řešení 
zachová původní záměr a cíle jeho řešení a naplní sledovaný veřejný zájem, a že bude 
řádně zdůvodněno. 

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 Černošice (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. Čtvrtá úplná aktuali-
zace ÚAP byla provedena v roce 2016. 

Žádné určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci se nesta-
novuje vzhledem k faktické neexistenci aktuálních ÚAP 2020 od ORP Černošice. Na 
aktualizaci z roku 2016 bylo již reagováno v ÚP a případné problémy řešeny. 

 

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. 2, 3, 4 a 5 

PÚR ČR. 
Územní plán Březové-Oleška byl do souladu s PÚR ČR uveden při pořízení 

změny č. 1. 
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ZÚR Stč. kraje 
Ve sledovaném období bylo usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. dubna 

2018 schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. 
kraje, která nabyla účinnosti dne 4. září 2018. 

Územní plán Březové-Oleška byl do souladu se ZÚR Stč. kraje uveden při poří-
zení změny č. 1. 

 

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

Nárůst počtu obyvatel za posledních 20 let + 1 014 
Nárůst počtu obyvatel v % za 20 let (1999-2019) + 526 % (!) 
Pro období posledních 10 let (2009-2019) byl nárůst + 163 % 
Z vývoje počtu obyvatel je zřejmé, že v posledních 20 letech nadprůměrně 

vzrostl počet obyvatel a zájem o bydlení v obci přetrvává. Nárůst počtu obyvatel se rea-
lizuje pouze výstavbou individuálních rodinných domů, a to zejména transformací ploch 
z ploch rekreačních na plochy smíšené obytné v zastavěném území. 

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

 

6. Požadavky na zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu v roz-
sahu zadání změny 

6.1. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje. 

Územní plán Březové-Oleška byl do souladu s PÚR ČR uveden při pořízení 
změny č. 1. Žádné požadavky se nestanovují. 

6.2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 

Územní plán Březové-Oleška byl do souladu se ZÚR Stč. kraje uveden při poří-
zení změny č. 1. Žádné požadavky se nestanovují. 

6.3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
z doplňujících průzkumů a rozborů 

Žádné určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci se nesta-
novuje vzhledem k faktické neexistenci aktuálních ÚAP 2020 od ORP Černoši-
ce. Na aktualizaci z roku 2016 bylo již reagováno v ÚP a případné problémy ře-
šeny. 

6.4. Požadavky na rozvoj obce 
6.4.1. na základě návrhů oprávněných subjektů uvedených v § 44 písm. b) 

až e) stavebního zákona, kterým bylo vyhověno Zastupitelstvem obce Bře-
zová-Oleško usnesení č. 7/2022 ze dne 24. března 2022, jsou vymezeny ty-
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to záměry k prověření návrhem změny č. 2 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 

Z2-1 B 171/74 
174/85 

2010 RIL – plochy rekreace – plo-
chy staveb pro rodinnou re-
kreaci na lesních pozemcích 
NL – plochy lesní 

RI – plochy rekreace – plochy 
staveb pro rodinnou rekreaci 

Z2-2 B 171/77 2648 RIL – plochy rekreace – plo-
chy staveb pro rodinnou re-
kreaci na lesních pozemcích 

SO – smíšené plochy obytné 
nebo případně 
RI – plochy rekreace – plochy 
staveb pro rodinnou rekreaci 

Z2-3 O 196/3 5078 NZ – plochy zemědělské – 
orná půda, louky 

SOn – smíšené plochy obytné (cca 
240 m2) 

Z2-4 O 100/1 
101 
103/7 

6925 NS – plochy smíšené neza-
stavěného území 

RI – plochy rekreace – plochy 
staveb pro rodinnou rekreaci 

Z2-5 O 196/5 11777 NZ – plochy zemědělské – 
orná půda, louky 

SOn – smíšené plochy obytné (cca 
4000 m2) 

Z2-6 B 34/6 3278 NL – plochy lesní SOn – smíšené plochy obytné 

Z2-7 B 171/75 
171/86 

1965 RIL – plochy rekreace – plo-
chy staveb pro rodinnou re-
kreaci na lesních pozemcích 
NL – plochy lesní 

SOn – smíšené plochy obytné 

Z2-8 O 163/37 167 ZV – plochy veřejných pro-
stranství – veřejná zeleň 

SOn – smíšené plochy obytné 

Z2-9 O 160 3190 NS – plochy smíšené neza-
stavěného území 

SOn – smíšené plochy obytné 

Z2-10 O 99/2 1200 NL – plochy lesní SOn – smíšené plochy obytné 

k.ú. B – katastrální území Březová u Zvole 
k.ú. O – katastrální území Oleško u Zvole 

6.4.2. podněty obce Březová-Oleško k prověření možnosti jejich řešení ná-
vrhem změny č. 2, uplatněných podle § 44 písm. a) stavebního zákona 
a schválených Zastupitelstvem obce Březová-Oleško usnesením č. 3 ze 
dne 21. dubna 2022 (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 

Z2-11 B 144/2 cca 
1360 

NL – plochy lesní SOn – smíšené plochy obytné 
(pruh š. 8 m délka cca 170 bm) 

Z2-12 O 179/1 cca 
2000 

NL – plochy lesní SOn – smíšené plochy obytné 
(pouze zaplocená část lesa) 

Z2-13 O 164/3 
164/5 

cca 
3000 

NL – plochy lesní SOn – smíšené plochy obytné 
(pouze zaplocená část lesa) 

Z2-14 O 164/6 cca 
1400 

NL – plochy lesní SOn – smíšené plochy obytné 
(pouze zaplocená část lesa) 

Z2-15 O 163/38 116 NZ – plochy zemědělské – 
orná půda, louky 

SOn – smíšené plochy obytné (cca 
4000 m2) 

Z2-16 O 161 8845 NS – plochy smíšené neza-
stavěného území 

OVn – plochy občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

Z2-17 O 99/1 cca 
1600 

NL – plochy lesní SOn – smíšené plochy obytné 

k.ú. B – katastrální území Březová u Zvole 
k.ú. O – katastrální území Oleško u Zvole 
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 Další schválené podněty k prověření změnou č. 2 ÚP (bez zákresu): 
• Pro SOn – smíšené plochy obytné prověřit úpravu regulativů: 

o minimální velikost pozemku vzniklého dělením 800 m2; 
o umožnit oddělení menší části za předpokladu, že bude v jednom 

kroku sloučena s dalším pozemkem kdy výsledná výměra bude 
min 800 m2 u řešených pozemků; 

o do 800 m2 započítat výměru případného oddělení části pozemku 
na funkci veřejného prostranství. 

• Pro SO a SOn – smíšené plochy obytné prověřit úpravu regulativů 
o zastavěnost pozemku max 30 % objektem, celkem se zpevněnou 

plochou max 40%; 
o v případech kdy stávající zastavěnost přesahuje 30 % umožnit ná-

růst o 10% stávající zastavěné plochy pozemku. Vztaženo k datu 
vydání ÚP. 
(POZN: týká se objektů vzniklých před platností 1. územního plá-
nu obce v roce 2002, objekty s větší zastavěností nemohly být 
upravovány, protože nebyly v souladu s ÚP). 

6.5. Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 55 
odst. 1 stavebního zákona 
Ze Zprávy o uplatňování ÚP Březové-Oleška vyplývají požadavky pouze 
z bodu 2. 

6.6. Požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány a veřejností. 
Případné uplatněné požadavky budou doplněný na základě projednání této Zprávy. 

6.7. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

6.7.1. Požadavky na urbanistickou koncepci 
Změnou č. 2 se požaduje prověřit dopad nově navrhovaných změn na urbanis-
tickou koncepci stanovenou vydaným ÚP Březové-Oleška. 

6.7.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury 
Změnou č. 2 se požaduje prověřit dopad nově navrhovaných změn na koncepci 
dopravní infrastruktury stanovenou vydaným ÚP Březové-Oleška. 
Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury 
Změna č. 2 bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické in-
frastruktury, včetně příslušných ochranných pásem. 
Vodohospodářské sítě 
Požadavky se nestanovují. 
Zásobování zemním plynem 
Požadavky se nestanovují. 
Zásobování elektrickou energií 
Požadavky se nestanovují. 
Nakládání s odpady 
Požadavky se nestanovují. 
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6.7.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 
Změnou č. 2 se nepředpokládají nové skutečnosti, které by se projevily na ploš-
né a prostorové uspořádání krajiny řešené v ÚP Březové-Oleška. 
Změnou č. 2 se nepožaduje vymezit plochy, ve kterých se vylučuje umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona. 

6.7.4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny 
Při řešení požadavků provedených Změnou č. 2 se požaduje respektovat rozsah 
vymezených prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a zajistit je-
jich ochranu. 
Ochrana nemovitých kulturních památek 
Změnou č. 2 se požaduje respektovat všechny nemovité kulturní památky nachá-
zející se v řešeném území v souladu se zákonem č. 20/1887 Sb., o státní památ-
kové péči. 
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) 
Ve změně č. 2 bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond. 
Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, budou 
v návrhu změny územního plánu doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře 
a bonitovaných půdně ekologických jednotkách, podklady budou zpracovány ve 
smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vy-
hlášky č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně 
ZPF, ve znění pozdějších předpisů. 
V souladu se zásadami ochrany ZPF a nezastavěného území bude součástí odů-
vodnění územního plánu vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vy-
hodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v souladu s § 53 odst. 5 
písm. f) stavebního zákona. 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
Řešené území lokalitami Z2-1, Z2-2, Z2-6, Z2-7, Z2-10, Z2-11, Z2-13, Z2-14 
a Z2-17 se dotýká PUPFL. Změnou č. 2 bude provedeno vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na PUPFL. Část řešeného území leží ve vzdálenosti 
do 50 m od okraje lesa. K dotčení tohoto území je nutný, dle ustanovení § 14 
odst. 2 lesního zákona, souhlas orgánu státní správy lesů. Udělení tohoto souhla-
su není nárokové a nelze předjímat výsledky jednotlivých správních řízení. 

Ochrana ovzduší 
Změnou č. 2 nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. 

6.7.5. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
Změnou č. 2 nebudou dotčeny zájmy obrany a bezpečnosti státu. 
Požadavky na ochranu veřejného zdraví 
V řešeném území Změnou č. 2 se požaduje dodržování veškerých hygienický 
předpisů. 
Požadavky na požární a civilní ochranu 
Z hlediska zájmů požární a civilní ochrany bude změna dle potřeby obsahovat: 
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1. požadavek na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám 
podle charakteru jejich požárního nebezpečí vyplývajícího z požadavků ČSN 
o požární bezpečnosti staveb. 

2. jednoznačné řešení zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873, vztahující se 
k zamýšleným lokalitám změn, a to ve vztahu k jejich charakteru. 

3. požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb., a to 
v případě nutnosti podle požadavku na technologie provozu a stavebního vy-
užití zamýšlené zástavby. 

4. požadavky civilní ochrany v souladu s § 19 odst. 1 písm. k) zákona 
č. 183/2006 Sb., vyhláškou č. 380/2002 Sb. a stanoviskem dotčeného orgánu. 

Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin 
V řešeném území se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací 
prostor ani výhradní ložisko, které by bylo nutné respektovat. 
Požadavky na geologické stavby území 
Požadavky na geologické stavby se nestanovují. 
Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 
S ohledem na charakter změny č. 1 se požadavky nestanovují. 
Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují. 

6.8. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení je-
jich využití, které bude nutno prověřit 

Žádné požadavky se nestanovují. 

6.9. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně pro-
spěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 

Dle potřeby budou Změnou č. 2 do ÚP Březové-Oleška doplněny nebo z něj vy-
puštěny, popř. upraveny, veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 
Změna č. 2 nepožaduje plošné asanační zásahy v území. 

6.10. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozho-
dování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpraco-
váním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které by regulační plán sta-
novil podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití, se nestanovují. 
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření 
změn jejich využití územní studií nebo uzavřením dohody o parcelaci, se nesta-
novují. 

6.11. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspo-
řádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna č. 2 bude zpracována v souladu s ustanoveními stavebního zákona v di-
gitální podobě. Obsah územně plánovací dokumentace a způsob jejího zpraco-
vání bude odpovídat ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytic-
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kých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. 
Změna č. 2 bude obsahovat textovou a grafickou část, včetně textové a grafické 
části odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
Textová část návrhu změny č. 2 bude zpracována formou doplnění/vypuštění 
relevantních kapitol textové části platného ÚP Březové-Oleška (kapitoly, které 
nejsou Změnou č. 2 dotčeny, nebudou do textové části návrhu změny č. 2 zařa-
zeny a zůstávají nadále platné v původním znění); textová část odůvodnění bude 
vycházet z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
Grafická část návrhu změny č. 2 zahrne výkresy (případně jejich aktuální vý-
řezy) dle struktury a členění v platném ÚP Březové-Oleška, grafická část odů-
vodnění zahrne výkresy ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkre-
sy budou zpracovány v měřítku a v pojetí shodném s grafickou částí platného ÚP 
Březové-Oleška. Názvy výkresů budou převzaty z odpovídajících výkresů plat-
ného územního plánu. 
Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemovi-
tostí, která bude převedena do měřítka 1 : 5000 s ponecháním parcelních čísel. 
Návrh i odůvodnění změny č. 2 budou odevzdány ve 2 vyhotovení pro společ-
né jednání a jednou pro veřejné projednání, po vydání (čistopis) pak ve 5 vyho-
tovení, vše bude odevzdáno také 1× na CD ve zdrojových (editovatelných) sou-
borech a v PDF. Po vydání změny č. 2 bude vyhotoven ÚP Březové-Oleška zahr-
nující úplné znění po vydání změny č. 2 se záznamem o účinnosti v 5 vyhoto-
vení. 
 

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

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitel-
ný rozvoj území se nestanovují. Změna č. 2 nebude mít negativní vliv na udržitelný 
rozvoj území. 

Řešené území Změnou č. 2 nezasahuje do evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí soustavy 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 Bře-
zové-Oleška uplatní požadavek na zpracování posouzení vlivů územního plánu na ži-
votní prostředí (tzv. SEA dle cit. zákona č. 100/2001 Sb.), nebo pokud nevyloučí vý-
znamný 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), bu-
dou požadavky na vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Březové-Oleška na udržitelný roz-
voj území formulovány ve smyslu § 47 odst. 3 stavebního zákona ve spolupráci s urče-
ným zastupitelem v rámci úpravy návrhu zprávy o uplatňování ÚP Březové-Oleška na 
základě výsledků projednání před jeho schválením. 
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V případě uplatnění požadavku na vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Březové-
Oleška na životní prostředí bude toto zpracováno oprávněnou osobou podle přílohy sta-
vebního zákona jako část A. vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Březové-Oleška na udr-
žitelný rozvoj území. 

V případě, že nebude vyloučen závažný vliv změny č. 2 ÚP Březové-Oleška na 
území NATURA 2000, bude vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 zpracováno 
oprávněnou osobou jako část B. vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Březové-Oleška na 
udržitelný rozvoj území. 

Kompletní obsah vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Březové-Oleška na udržitel-
ný rozvoj území bude odpovídat příloze č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a bude ode-
vzdán společně s návrhem změny č. 2 ÚP Březové-Oleška ve 2 vyhotovení včetně sou-
borů PDF a zdrojových. 

 

8. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního 
plánu 

Vzhledem k rozsahu a charakteru změny č. 2 se zpracování variant nepožaduje. 
 

9. Návrh na pořízení nového územního plánu 

Na základě provedeného vyhodnocení uplatňování Územního plánu Březové-
Oleška se pořízení nového územního plánu nenavrhuje. 

 

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

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly při vyhodnocení územního 
plánu Březové-Oleška zjištěny. 

 

11. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Žádné návrhy se neuplatňují. 
 

12. Grafické přílohy zprávy o uplatňování územního plánu Březové-
Oleška 

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

Příloha č. 2: Vymezení lokalit změny Z2-1 až Z2-17 na podkladě koordinačního 
výkresu ÚP Březové-Oleška, bez měřítka 
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