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1. ZMĚNA č. 1 ÚP ČERČAN 
(Červeně jsou vyznačeny úpravy po společném jednání.) 
 
1) Textová část ÚP Čerčan se změnou č.1 v celém rozsahu aktualizuje takto: 
 
-Názvy kapitol územního plánu byly změnou č.1 uvedeny do souladu s platnou legislativou, KURZÍVOU 
jsou vyznačeny provedené úpravy. 
 
-Změnou č.1 se z textové části Územního plánu vypouští označení a části textu, týkající se těchto 
vypouštěných nebo již zastavěných lokalit:  
„Z6, Z7, Z3, Z11, Z14, Z17, Z18“ 
 
-Změnou č.1  se z textové části vypouští označení a části textu, týkající se vypouštěných nebo již 
vydaných Regulačních plánů  
„RP1, RP2, RP3 a RP4“ 
 
-Změnou č.1 se z textové části Územního plánu vypouští označení a části textu, týkající se 
vypouštěných ploch územních rezerv: „R1, R2, R3“ 
 
-Změnou č.1 se z textové části Územního plánu vypouští označení a části textu, týkající se vypouštěné 
územní studie: „US1“ 
 
-Změnou se z textové části vypouští text „odpočinkové zařízení pro motoristy“ 
 
2) Změnou č.1 není dotčena textová část platného ÚP Čerčan v této kapitole: 
 
B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 
 
3) Změnou č.1 je doplněna a upravena textová část platného ÚP Čerčan v těchto 
kapitolách následujícím způsobem: 
 
A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
Hranice zastavěného území byla aktualizována změnou č.1 a je zakreslena ve výkresu základního 
členění území. Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu s §58 Stavebního zákona a 
zachycuje stav k 1.4.2020. 

C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ , ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 
C.1) Urbanistická koncepce 
Celková urbanistická koncepce územního plánu se zásadně nemění a je změnou č.1 respektována. 
Změnou č.1 se doplňuje na konec 2.odstavce text:  
„Zástavba rozvojových ploch, vymezených ÚP Čerčany je v současnosti zčásti naplněna, včetně 
realizace dopravní a technické infrastruktury. Změnou č.1 je do urbanistické koncepce doplněna 
zastavitelná plocha pro bydlení v lokalitě Velký Barochov- na jižním okraji Čerčan (Z1-29). Tato 
lokalita je situována kompozičně na protilehlém svahu lokality Bulánka, v návaznosti na 
zastavěné území, v dobré docházkové vzdálenosti do centra a v atraktivním přírodním prostředí, 
stranou od hluku z dopravy. “  
 
V subkapitole C.1.3) Nové Městečko se změnou č.1 nahrazuje text  
„V ploše RI není přípustná změna užívání.“  
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textem: „V ploše RI jsou stanoveny podmínky, umožňující změnu užívání staveb pro rodinnou 
rekreaci na objekty pro bydlení.“  
Změnou č.1 se upravuje text věty (doplněný text zvýrazněn): 
„Územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy uvnitř struktury (lokality Z8, Z9, Z10) a podél jejího 
severního okraje (lokalita Z1-9), vnější hranice této místní části zůstává zachována a na východní 
straně je striktně omezena.“ 
„V ploše RI není přípustná jsou stanoveny podmínky, umožňující změnu užívání staveb pro 
rodinnou rekreaci na objekty pro bydlení.“  
 
C.2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
Změna č.1 upravuje název 4. sloupce tabulky na: „Informace“  
Změna č.1 z tabulky ploch přestavby vypouští text „Regulační plán RP4“ pro plochu P1. 
Změna č.1 vymezuje nové zastavitelné plochy, doplňuje 7 řádků do  tabulky zastavitelných ploch a 
současně některé původní zastavitelné plochy vypouští (kurzívou-doplněno, přeškrtnutím-vypuštěno)  
Změnou č.1 se upravuje  tabulka zastavitelných ploch takto: 
 
Územní plán ve znění změny č.1  vymezuje celkem 23  zastavitelných ploch: 

Označení 
plochy 

Výměra 
[ha] 

Navržené 
využití 

Podmínky využití Informace 

Z1 5,28    3,57 BI, PV Západní část: REGULAČNÍ PLÁN RP2 

Z2 1,30 OV Splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č.148/2006 Sb., dopravní 
napojení lokality je podmíněno souhlasem s řešením odchylným od ČSN 
736102 

(Z3) (vypouští se) 

Z4 8,36    5,76 SK, PV,  REGULAČNÍ PLÁN RP3, Splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. 

Z5 2,94 OVS ÚZEMNÍ STUDIE, Splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. Vydané územní rozhodnutí 

(Z6) (vypouští se) 
(Z7) (vypouští se) 
Z8 1,39 SM, BI, PV  

Z9 1,14 BI, PV  
Z10 0,26 BI  
(Z11) (vypouští se) 

Z12 1,32 BI jižní část: REGULAČNÍ PLÁN RP1 
Z13 1,78   1,61 OV REGULAČNÍ PLÁN RP4 
(Z14) (vypouští se) 
Z15 4,54 V  
Z16 1,76 V, SK, RZ REGULAČNÍ PLÁN Čerčany- V Dražkách RP6 
(Z17) (vypouští se) 

(Z18) (vypouští se) 

Z19 3,70    0,81 BI, PV  
Z20 0,31 SM  
Z21 0,48 RI  
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Z1-7 0,48 BI, PV  
Z1-9 0,96 BI REGULAČNÍ PLÁN Čerčany- V Loučkách RP7, 

Splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
Z1-20 0,37 OS Prokázat, že hluk ze sportoviště nebude mít negativní vliv na okolní 

plochy bydlení 
Z1-21 0,17 BI  
Z1-22 0,37 BI  
Z1-23 0,31 BI Max. 1 RD 
Z1-27 0,31 DP  
Z1-28 0,38 OH  
Z1-29 6,43 BI, PV REGULAČNÍ PLÁN Čerčany- Velký Barochov RP5, max. 50 RD 

 
C.3) Systém sídelní zeleně 
Změnou č.1 se doplňuje text: 
Systém sídelní zeleně není změnou č.1 zásadně dotčen, je doplněn o plochy NS-plochy smíšené 
nezastavěného území na místě vypuštěných zastavitelných ploch Z6, Z7, Z11 a Z14. 
 
D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJICH VYMEZENÍ 

D.1) Koncepce dopravní infrastruktury 
D.1.1) Silniční doprava 
D.1.1.1) Nadřazená dopravní síť 
Změnou č.1 se nahrazuje v subkapitole D.1.1.1.) text: „V návrhu je pouze vybudování druhé poloviny 
sjezdu ze silnice I/3 ve směru od Prahy (nové napojení silnice I/3 a III/1095 – MÚK Pyšelka)“ textem:  
„Veškerá dopravní napojení na silnici I/3 budou realizována zejména přes stávající 
mimoúrovňové křižovatky.“ 
 
D.1.1.2) Místní a účelové komunikace 
Změnou č.1 se do subkapitoly D.1.1.2) doplňuje text: 
„Změnou č.1 byla do koncepce dopravní infrastruktury doplněna komunikace pro dopravní 
napojení lokality Velký Barochov Z1-29 a 2 parkovací plochy DP v lokalitě Z1-6 a Z1-27.“ 

D.2) Koncepce technické infrastruktury 

D.2.1) Zásobování elektrickou energií 
Změnou č.1 se doplňuje text na konec 2.odstavce: 
„1 navržená trafostanice je v lokalitě Velký Barochov (Z1-29), přičemž zde je část vedení 
navržena k přeložení do podzemního kabelu (umístění TS i trasa přeložky bude stanovena 
regulačním plánem).“ 

D.2.2) Zásobování plynem 
Změnou č.1 se upravuje text  1.odstavce (doplněný či upravený text je zvýrazněn): 
„Východně a jižně od Čerčan je veden podzemní velmi vysokotlaký plynovod, s nímž vedou v souběhu 
dva komunikační kabely, jeden optický a druhý metalický, ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o..“ 
Změnou č.1 se upravuje text  6.odstavce (doplněný či upravený text je zvýrazněn): 
 
„VTL  plynovod nad 40 barů NET4GAS (DN 700)  - ochranné pásmo 4 m od povrchu potrubí na 

  obě strany od půdorysu plynovodu“  
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D.2.3.1) Zásobování pitnou vodou 
Změnou č.1 se nahrazuje text  2.odstavce: „VVTL“ textem: „VTL plynovodem nad 40 barů“ 
 
D.2.3.2) Nakládání se splaškovou odpadní vodou 
Změnou č. 1 se vypouští část textu posledního odstavce:  
„V chatových osadách se předpokládá existence suchých záchodů a vzhledem k nižšímu množství 
produkovaných odpadů jejich likvidace na pozemku (využití na zahradě).“  
 
D.2.3.3) Deštové vody 
Změnou č. 1 se text: „odpadní“ nahrazuje textem: „dešťové“  
 
D.2.4) Spoje 
Změnou č.1 se upravuje text  5.řádky (doplněný či upravený text je zvýrazněn): 
„Kabel NET4GAS, s.r.o. v souběhu s vedením VTL plynovodu nad 40 barů.“  
 

D.3) Občanské vybavení 
Změnou č.1 se nahrazuje věta: „Část školních aktivit bude zajišťována v rámci plochy SM nacházející 
se na okraji plochy Z13 (centrum obce).“ 
větou  „Část školních aktivit bude zajišťována v rámci plochy pro tělovýchovu a sport (OS), 
v lokalitě Z1-20 nacházející se na okraji plochy Z13 (centrum obce).“  
Změnou č.1 se vypouští tato část textu posledního odstavce: 
„kde jsou vymezeny i návrhové plochy pro sport (Z11 a Z3). Fotbalové hřiště je dle původního ÚPSÚ 
Čerčany navrženo přesunout z plochy RH do plochy Z11 a v plochách hromadné rekreace se 
předpokládá výstavba zařízení cestovního ruchu, motel či tábořiště.“ 
 
E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ , PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ,  
ÚZEMNÍHO SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH 
SUROVIN A PODOBNĚ 

E.2) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 
Změnou  č.1 se upravuje tabulka změn v krajině takto: 
 
„Územní plán ve znění změny č.1 vymezuje celkem 14 ploch změn v krajině“ 
Z tabulky se vypouští se tyto 4 řádky: „ K4, K5, K8 a K10“ 
 
Do tabulky se doplňují tyto 2 řádky: 
Označení 
plochy 

Výměra 
[ha] 

Navržené 
využití 

Podmínky využití 

Z1-5 0,37 ZO  
Z1-14 0,30 NZ-ZS   
Z1-32 0,44 NS  

E.3) Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
V subkapitole E.3) je věta „ÚSES je zařazen do veřejně prospěšných opatření nestavební povahy“  
doplněna o text v závorce „(navrhované lokální prvky a nadřazené prvky dle ZÚR)“ 
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E.3.1) Regionální a nadregionální prvky ÚSES 
Změnou  č.1 se vypouští text „Regionální biokoridor prochází řešeným územím podél toku řeky Sázavy. 
Do biokoridoru je vloženo několik lokálních biocenter (louky u řeky, louky u Nového městečka).“ 
 a ze subkapitoly E.3.1) se vypouští i tabulka  v celém rozsahu.  

E.3.2) Lokální prvky ÚSES 
Z věty „V řešeném území byla vytipována 3 reprezentativní biocentra lesních společenstev, dále 
vložená biocentra v regionálním biokoridoru řeky Sázavy a biocentra spojovací“ se vypouští slovo 
„regionálním“ 
 
Změnou č.1 se do tabulky lokálních prvků ÚSES doplňuje 1.řádek takto: 
Sázava 
LBK  

Zahloubené koryto řeky, 
Prudké břehy porostlé 
(olše,vrba,topol,javor,klen,jasan) 
ostrov u mlýna-zahrada 
niva-z větší části zástavba, sportoviště, průmysl 

dbát na čištění všech odpadních vod, 
na ostrově je nutné trvale udržovat 
extenzivní sad, 
na nivě podél obou břehů udržovat 
alespoň 20m široký travnatý pás 

 E.7) Rekreace 
Změnou  č.1 se doplňuje věta: 
„Součástí záměru v lokalitě Z1-31 je vybudování rozhledny na Čerčanském chlumu.“ 
 
 F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE 
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ 
PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 odst. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO 
RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY 
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A 
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

Změnou č.1 byla aktualizována definice zastavěné plochy stavby v rámci „VYMEZENÍ NĚKTERÝCH 
POJMŮ“  takto: 
„Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy 
lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je 
zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do 
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí 
je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.“ 
Změnou č.1 byla do VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ doplněna odrážka: 
 pod pojem srubové stavby jsou zahrnuty stavby z kulatinového masivu, známé také pod 

pojmem „kanadské sruby“ a dále rustikální srubové stavby „ruského typu“  
 
Změnou č.1 se za odstavec „VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ“ doplňuje odstavec ve znění: 

„SEZNAM PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
B Plochy bydlení  
BI Plochy bydlení – příměstské 
SM Plochy smíšené obytné – městské 
SK Plochy smíšené obytné – komerční 
RI Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
RZ Plochy rekreace – zahrádkové osady 
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OV Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 
OS Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
OVS Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a sport 
OH Plochy občanského vybavení – hřbitovy 
V Plochy výroby a skladování  
TI Plochy technické infrastruktury 
PV Plochy veřejných prostranství – urbanisticky významná 
PZ Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 
DZ Plochy dopravní infrastruktury - železniční 
DS Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
DS-K   Koridor pro umístění dopravní stavby nadmístního významu - překryvná funkce  
DP Plochy dopravní infrastruktury – parkoviště 
ZO Plochy zeleně - ochranná a izolační 
W Plochy vodní a vodohospodářské 
NZ Plochy zemědělské 
NZ-ZS Plochy zemědělské  – zahrady a sady 
NL Plochy lesní 
NP Plochy přírodní 
NS Plochy smíšené nezastavěného území“ 
 
 
Změnou č.1 se pro plochy B- Bydlení doplňuje do odstavce  
„Podmínky“ odrážka: 

-„všechny nové rozvojové plochy musí být napojeny na obecní kanalizaci a obecní ČOV 
a v odstavci  
„Podmínky prostorového uspořádání“ se odrážky  
„koeficient zastavěné plochy pozemku bytové domy max. 60%, rodinné domy max. 40%“ 
 a „koeficient zeleně: min.20%“ nahrazují odrážkami: 

-„koeficient zastavěné plochy pozemku: max. 40%“ 
-„koeficient zeleně: min. 30%“  
a doplňuje se odrážka: 
-„vyloučeny jsou srubové stavby“ 

 
Změnou č.1 se pro plochy BI- Bydlení-příměstské doplňují do odstavce  
„Podmínky“ odrážky: 

-„změny využití staveb ze staveb pro rodinnou rekreaci na stavby pro bydlení 
v rodinných domech (rekolaudace) nebo jejich nahrazení novou stavbou pro bydlení je 
přípustné za splnění podmínek prostorového uspořádání „ 
-„všechny nové rozvojové plochy musí být napojeny na obecní kanalizaci a obecní ČOV“ 
- „změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné 
při prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 
Sb.“  
- „podmínkou výstavby v ploše Z1-29 je zajištění dopravního napojení v návaznosti na 
ulici Mračská  nebo ulici Ke chlumu“ 
a odrážka –„pro lokalitu Z7 bude v rámci územního řízení staveb požadováno splnění 
hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb.“ se nahrazuje textem: 
–„pro lokalitu Z1-9 bude v rámci územního řízení staveb požadováno splnění 
hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb.“ 

a do odstavce  
„Podmínky prostorového uspořádání“ se doplňují odrážky: 

-„vyloučeny jsou srubové stavby“ 
-„v lokalitě Z1-23 bude umístěn max.1 RD“ 
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-„v lokalitě Z1-29 bude prostorové uspořádání zástavby řešeno regulačním plánem 
s důrazem na respektování navazujícího krajinné prostředí“ 
-v lokalitě Z1-29 bude umístěno max.50 RD“ 

 
Změnou č.1 se pro plochy SM Plochy smíšené obytné – městské doplňuje do odstavce  
„Podmínky“ odrážka: 

- „všechny nové rozvojové plochy musí být napojeny na obecní kanalizaci a obecní ČOV 
a do odstavce  
„Podmínky prostorového uspořádání“ se doplňují odrážky: 

-„koeficient zeleně: min. 30%“ 
-„vyloučeny jsou srubové stavby“ 

 
Změnou č.1 se pro plochy SK Plochy smíšené obytné – komerční doplňuje do odstavce  
„Podmínky“ odrážka: 

- „všechny nové rozvojové plochy musí být napojeny na obecní kanalizaci a obecní ČOV  
- „změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné 
při prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 
Sb.“  
a odrážka –„pro lokalitu Z4 bude v rámci územního řízení staveb požadováno splnění 
hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb.“ se nahrazuje textem: 
–„pro lokality Z4 a Z1-26 bude v rámci územního řízení staveb požadováno splnění 
hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb.“ 

a v odstavci 
„Podmínky prostorového uspořádání“ se odrážka „koeficient zeleně: min.20%“ nahrazuje odrážkou: 

-„koeficient zeleně: min. 30%“  
a doplňuje se odrážka: 
-„vyloučeny jsou srubové stavby“ 
 

Změnou č.1 se pro plochy RI Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci v odstavci  
„Přípustné využití“ doplňuje odrážka: 

-„změny využití staveb ze staveb pro rodinnou rekreaci na stavby pro bydlení 
v rodinných domech  (rekolaudace) nebo jejich nahrazení novou stavbou pro bydlení je 
přípustné za splnění níže uvedených „podmínek““ 
vypouští odrážka: „u objektů pro rodinnou rekreaci, nacházejících se v plochách lesních 
pozemků NL, jsou zakázány jakékoli změny dokončených staveb vyjma nezbytné stavební 
údržby“ 

do odstavce  
„Podmínky“ se doplňují odrážky: 

-„stavby pro rodinnou rekreaci je možno přestavět (rekolaudovat) na stavby pro bydlení 
v rodinných domech či nahradit novou stavbou pro bydlení v případě, že: 
- pozemky, na kterých se nacházejí splňují podmínku min.výměry 800 m2   
- bude zajištěn příjezd po komunikaci v souladu požadavky platných předpisů na 
přístupové komunikace nebo po stávající komunikaci, která již zpřístupňuje okolní 
zástavbu rodinnými domy v navazujících plochách BI 
- bude zajištěna likvidace odpadních vod a zásobování vodou v souladu s platnými 
předpisy“ 
- „změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné 
při prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 
Sb.“  
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do odstavce  
„Nepřípustné využití“ se doplňuje odrážka:  

-„u objektů pro rodinnou rekreaci, nacházejících se v plochách lesních pozemků NL, 
jsou zakázány jakékoli změny dokončených staveb vyjma nezbytné stavební údržby“ 

a do odstavce  
„Podmínky prostorového uspořádání“ se doplňují odrážky: 

-„pro změny staveb pro rodinnou rekreaci na stavby pro bydlení v rodinných domech, 
resp. nové objekty bydlení platí podmínky prostorového uspořádání ploch BI:  
-velikost nově oddělovaných stavebních pozemků: min. 800 m2 
-výšková hladina zástavby: max.  2 + P (2 nadzemní podlaží + podkroví), 1 podzemní 
podlaží 
-řadová forma zástavby rodinných domů je přípustná pouze v omezeném rozsahu, a to 
po odsouhlasení konkrétního záměru; podmínky pro tento typ zástavby budou 
stanoveny individuálně  
-tvarové řešení střech není předepsáno, ale vyloučeny jsou tvarově složité střechy 
s velkým množstvím vikýřů 
-vyloučeny jsou srubové stavby 
-koeficient zastavěné plochy : max. 40% 
-koeficient zeleně: min. 30% 
-stavby pro bydlení budou mít zajištěny parkování vozidel na vlastním pozemku, 
obslužné aktivity a provozy budou mít zajištěny parkování na vlastním nebo pronajatém 
pozemku“ 

 
Změnou č.1 se pro plochy OV Občanské vybavení – veřejná infrastruktura z odstavce 
„Podmínky prostorového uspořádání“ vypouští odrážka: 

„-další podmínky plochy OV1- dostavba centra budou doplněny Regulačním plánem s důrazem 
na architektonickou kvalitu umisťovaných staveb“ 

do odstavce  
„Přípustné využití“ se doplňuje odrážka: 

„záchytné parkoviště P+R v ploše Z2“ 
do odstavce  
„Podmínky“ se doplňuje odrážka: 

„-změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné 
při prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 
Sb.“  

   
Změnou č.1 se pro plochy OS Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení do 
odstavce 
„Přípustné využití“ doplňuje odrážka: 

-„sportovní areál školy, školní hřiště, školní zahrada“ 
 
Změnou č.1 se pro plochy OH Občanské vybavení – hřbitovy do odstavce 
„Přípustné využití“ doplňuje odrážka: 

-„ související dopravní infrastruktura (parkování)“ 
a do odstavce  
„Podmínky prostorového uspořádání“ se doplňuje odrážka: 

„-změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné 
při prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 
Sb.“ 
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Změnou č.1 se pro plochy V Výroba a skladování v odstavci 
„Hlavní využití“ nahrazuje odrážka  
 „pozemky staveb a zařízení pro průmyslovou výrobu, stavebnictví, opravárenské služby, 
 zemědělskou a lesní výrobu, administrativu a služby“  odrážkou 

-„pozemky staveb a zařízení pro řemeslnou výrobu, drobnou průmyslovou výrobu, 
opravárenství, prodej a administrativu související s výrobou“  
a odrážka  
- „stavby a pozemky pro skladování“ doplňuje o text „a manipulaci s inertními materiály“ 

do odstavce 
„Přípustné využití“ se doplňují odrážky: 

-„neveřejná čerpací stanice pohonných hmot 
-plochy pro sportovní využití (motokáry)“ 
vypouští se odrážka: „obchodní, kancelářské a správní budovy“ 
a odrážka „související služební, správcovské a pohotovostní byty“ se nahrazuje textem: 
-„související správcovské byty“ 

do odstavce  
„Podmínky“ se doplňují odrážky: 

-„jakákoli změna využití vyžaduje dopravní posouzení“ 
-„změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné 
při prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 
Sb.“  

do odstavce  
„Nepřípustné využití“ se doplňují odrážky:  

„-rodinné domy, bytové domy, rekreační objekty 
-velkokapacitní zařízení pro nakládání a manipulaci s odpady 
-všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, uvedené v příloze č. 1 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,  
-všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplní podmínky 
hygienických limitů hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ 
text odrážky „veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují nad přípustnou míru 
limity uvedené v příslužných předpisech či negativně působí na sousedící plochy bydlení a 
plochy smíšené obytné“ se doplňuje o část vyznačenou kurzívou. 
vypouští se odrážka: „koeficient zeleně: min. 30%“ 

do odstavce  
„Podmínky prostorového uspořádání“ se doplňují odrážky: 

-„výška objektů: max. 14 m 
-koeficient zastavěné plochy: max. 45% 
-koeficient zeleně: 20% 
-oplocení směrem k veřejné komunikaci do výšky max. 1,8 m“ 
z odrážky „v lokalitě Z15, Z16 nebudou umisťovány provozy nebezpečných výrob, které 
ohrožují kvalitu vody – podmínkou je vyřešit nakládání s odpadními vodami (splaškovými i 
dešťovými) způsobem, který vyloučí zhoršení kvality povrchových a podzemních vod“ se 
vypouští část textu„Z16“ 

 a vypouští se odrážky: 
„-výška staveb, koeficient zastavěné plochy a koeficient zeleně budou stanoveny podle 
konkrétního stavebního záměru 
-pro plochu v lokalitě Z16 platí : podmínky využití části pozemku nacházejícího se v ochranném 
pásmu lesa, budou stanoveny na základě konkrétního stavebního záměru příslušným orgánem 
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ochrany lesa ; jižní okraj zastavitelné plochy bude doplněn  doprovodnou zelení, která bude 
tvořit hranici mezi navazující volnou krajinou a zastavěným územím“ 

 
Změnou č.1 se pro plochy PZ Veřejná prostranství – veřejná zeleň do odstavce 
„Přípustné využití“ doplňuje odrážka: 

-„účelové komunikace v krajině, po nichž jsou vedeny cyklotrasy a turistické trasy“ 
 
Změnou č.1 se pro plochy DS Dopravní infrastruktura – silniční do odstavce 
„Hlavní využití“ doplňuje odrážka: 

-„pozemky účelových komunikací (lesní a polní cesty) včetně součástí komunikací 
(náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.)“ 

 
Změnou č.1 se za odstavec „DS-dopravní infrastruktura silniční“ doplňuje odstavec tohoto znění: 
DS-K  Koridor pro umístění dopravní stavby nadmístního významu - překryvná funkce  
 Plocha koridoru silnice I/3 je určena pro rozšíření a rekonstrukci úseku Mirošovice-
 Benešov - dopravní stavby D015 dle ZÚR Stč.kraje  
 Podmínky pro koridor dopravní stavby D015: 
 Umisťování jakýchkoliv staveb trvalého charakteru, které neodpovídají záměru 
 uvedené stavby, do doby realizace stavby D015 je nepřípustné 
 Stavba D015 musí být umístěna v území v souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění splnění hygienických 
limitů hluku ze silniční dopravy ve venkovních chráněných prostorech podle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů 
Změnou č.1 se z územního plánu vypouští způsob využití a podmínky využití ploch 
„DU Dopravní infrastruktura – účelové komunikace“  
 
Změnou č.1 se pro plochy DP Dopravní infrastruktura – parkoviště z odstavce 
„Přípustné využití“ vypouští odrážka: 
 -„v ploše Z6 čerpací stanice pohonných hmot a související zařízení pro motoristy“ 
z odstavce  
„Podmínky prostorového uspořádání“ se vypouští odrážka: 

-„v ploše Z6 - splnění podmínek KÚ Středočeského kraje dle povolení připojení na silnici I/3 
(č.j. 41605/03-OD/140)“ 

 
Název způsobu využití ploch „ZS Zeleň  – zahrady a sady“ se nahrazuje názvem: 
 „NZ- ZS plochy zemědělské  – zahrady a sady“ 
 
Změnou č.1 se pro ZO Zeleň - ochranná a izolační do odstavce 
„Přípustné využití“ doplňuje odrážka: 

-„terénní úpravy- ochranný protihlukový val v lokalitě Z1-5“ 
-„stavby dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na silnici I/3“  

 
Změnou č.1 se pro plochy NZ Plochy zemědělské do odstavce 
„Přípustné využití“ doplňuje odrážka: 
 -stavba vodovodního přivaděče a vodojemu na poz.č.2424,k.ú.Čerčany  
 
„Nepřípustné využití“ doplňují odrážky: 

-„ekologická a informační centra 
-stavby oplocení (s výjimkou ohrazení pro účely pastevectví)“ 
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a do odstavce 
„Podmínky prostorového uspořádání“ doplňují odrážky: 

-„max.zastavěná plocha staveb pro obhospodařování ZPF a pro pastevectví: 100 m2 
-max. výška staveb pro obhospodařování ZPF a pro pastevectví: 4m“ 
  

Změnou č.1 se pro plochy NL Plochy lesní do odstavce 
„Přípustné využití“ doplňuje odrážka: 
 -stavba vodovodního přivaděče  
 
 Změnou č.1 se pro plochy NS Plochy smíšené nezastavěného území do odstavce: 
„Přípustné využití“ doplňuje odrážka: 

-„vyhlídková stavba (rozhledna) v lokalitě Z1-31“, 
-„drobná sakrální stavba - kaplička na poz.č.2304,k.ú.Čerčany“  

do odstavce 
„Nepřípustné využití“ doplňují odrážky: 

-„ekologická a informační centra 
-stavby oplocení (s výjimkou ohrazení pro účely pastevectví)“ 

a do odstavce 
„Podmínky prostorového uspořádání“ se doplňují odrážky: 

-„max.zastavěná plocha staveb pro obhospodařování ZPF a pro pastevectví: 100 m2 
-max. výška staveb pro obhospodařování ZPF a pro pastevectví: 4m“ 
 

G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
Změna č.1 upravuje subkapitoly G.1 a G.2 takto: 

G.1) Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

Změnou č.1 se vypouští text i tabulka subkapitoly G1) v celém rozsahu a nahrazuje se textem  

„Územní plán ve znění změny č.1 vymezuje tyto plochy a koridory veřejně prospěšných staveb 
s možností vyvlastnění (dle §170 stavebního zákona)“ a tabulkou: 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, PRO KTERÉ LZE VYVLASTNIT 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – NOVÉ KOMUNIKACE 
WD1.2 Dopravní obsluha nových zastavitelných ploch-VP-Vysoká Lhota jihozápad 
WD1.10 Nová místní komunikace – Nové Městečko, střed 
WD1.12 Nové místní komunikace v lokalitě Na Mělách – Nové Městečko, sever 
WD1.13 Nová místní komunikace – Nové Městečko, Nad Spáleným mlýnem 
WD1.14 Nové propojení komunikací – Nové Městečko, jihozápad 
WD1.18 Napojení navržených výrobních ploch na silnici II/109 
WD1.21 Komunikace pro dopravní napojení lokality Velký Barochov 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ 
WD2.1 Rozšíření místní komunikace u Sázavy v úseku Vysoká Lhota-Nové Městečko 
WD2.2 Rozšíření místní komunikace v úseku Nové Městečko – u Sázavy 
WD2.3 Rozšíření ulice Mostecké – Nové Městečko  
WD2.4 Rozšíření ulice Za Větrem – Nové Městečko 
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WD2.6 Rozšíření ulice Hraniční– Nové Městečko 
WD2.7 Rozšíření místní komunikace – Nové Městečko, jih 
WD2.8 
 

koridor silnice I/3- rozšíření a rekonstrukce úseku Mirošovice-Benešov 
- stavba D 015-dle ZÚR Stč.kraje   

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – PLOCHY PRO ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ STÁNÍ 
WD3.2 Parkovací plocha – Čerčany, výrobní plochy, u trati 
WD3.3 Parkovací plocha – Čerčany, výrobní plochy, sever 
WD3.4 Parkovací plocha – Čerčany, výrobní plochy, u ČOV 
WD3.6 Parkovací plocha – Čerčany, střed, u silnice II/109 
WD3.7 Parkovací plocha – Čerčany, u sídliště 
WD3.9 Parkovací plocha – Vysoká Lhota, u vlakové zastávky 
WD3.10 Parkovací plocha – Čerčany, u školy 
WD3.11 Parkovací plocha – Čerčany, u hřbitova 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ENERGETIKA 
WT2 Nová TS 22/0,4 kV v lokalitě Vysoká Lhota- umístění stanoví Regulační plán 
WT3 Nová TS 22/0,4 kV v lokalitě Velký Barochov- umístění stanoví Regulační plán 
WT4 Přeložka el.vedení VN v lokalitě Velký Barochov- trasu stanoví Regulační plán 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
PPO2 Plocha pro sportovní areál školy, školní hřiště a školní zahradu  

G.2) Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

Změnou č.1 se vypouští text i tabulka subkapitoly G2) v celém rozsahu a nahrazuje se textem 
„Územní plán ve znění změny č.1 vymezuje tato veřejně prospěšná opatření pro která lze práva 
k pozemkům vyvlastnit v souladu s §170 stavebního zákona“ a tabulkou: 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÁ LZE VYVLASTNIT 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
WU2 Navržený úsek biokoridoru – Vysoká Lhota-Sázava  

WU3 Navržený úsek biokoridoru/biocentra –podél Sázavy  
WU4 Navržený úsek biokoridoru – podél Medunského potoka  
WU6 Navržený úsek biokoridoru – podél východního okraje Čerčan   

WU8 Navržený úsek biokoridoru – od Čerčan na jihovýchod  
WU11 Navržený úsek biokoridoru -údolí Medunského potoka -Čerčanský chlum   
WU13 Navržený úsek nadregionálního biokoridoru K61 – VPO dle ZÚR Stč.Kraje 

IZOLAČNÍ A DOPROVODNÁ ZELEŇ- PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 
PPZ 1 Protihlukový ochranný val v lokalitě Z1-5 podél silnice I/3  

H) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A 
PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Změnou č.1 se vypouští text i tabulka kapitoly H) v celém rozsahu a nahrazuje se textem: 
„Územní plán ve znění změny č.1 nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství 
s možností uplatnění předkupního práva“ 
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Změna č.1 doplňuje do textové části kapitolu „I“, označení ostatních kapitol se abecedně posouvá. 

I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
„Orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona konstatoval, že v 
souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona lze vyloučit významný vliv předložené koncepce, samostatně 
i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti.“ 

J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO 
VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

Změnou č.1 se vypouští text i tabulka kapitoly v celém rozsahu a nahrazuje se textem: 
„Územní plán Čerčan ve znění změny č.1 nevymezuje plochy ani koridory územních rezerv.“  
 
K) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU 
PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU 
NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY 
PRO JEHO VYDÁNÍ 
 
Změnou č.1 se vypouští text kapitoly v celém rozsahu a nahrazuje se textem: 
 
„Územní plán Čerčan ve znění změny č.1 vymezuje celkem 3 plochy s požadavkem na pořízení a 
vydání regulačního plánu. Jedná se o regulační plány z podnětu, lhůta pro vydání regulačních 
plánů se stanovuje do 6 let od nabytí účinnosti Změny č.1. 
Zadání regulačních plánů RP 2, RP 5, RP 6 a RP 7 jsou součástí textové části ÚP Čerčan ve 
znění změny č.1, subkapitoly K.1)  K.2), K.3), K.4).“  
 
Změnou č.1 se upravuje  tabulka takto: (kurzívou-doplněno, přeškrtnutím-vypuštěno)  
 
Označení plochy Navržené funkční využití Výměra [ha]  
RP1 – Čerčany – V Holosíně (vypouští se) 

RP2 – Čerčany – Vysoká Lhota - západ (vypouští se) 

RP3 – Čerčany – Vysoká Lhota – U Trati (vypouští se) 

RP4 – Čerčany – Centrum (vypouští se) 

RP -Čerčany- Velký Barochov (doplněno změnou č.1) BI 6,38 
RP -Čerčany - V dražkách (doplněno změnou č.1) SK,RZ,NP 1,19 
RP- Čerčany-  V loučkách (doplněno změnou č.1) BI 0,96 
 
Změnou č. 1 se z textové části ÚP Čerčan vypouští Zadání regulačních plánů RP1, RP2, RP3 a RP4. 
Změnou č. 1 se v textové části nahrazuje nadhledový  snímek „vyznačení ploch, ve kterých je pořízení 
a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách v území“ aktualizovaným snímkem: 
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K.1)    ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP2 „ČERČANY-VYSOKÁ LHOTA-ZÁPAD“  
 
Změnou se z odstavce 1.“Vymezení řešeného území“ vypouští text „seznam dotčených parcelních čísel 
-2238/1, 2238/18 dle KN“ a vypouští se grafické přílohy Zadání.  
 
 
Změnou č. 1 se do textové části ÚP Čerčan doplňují Zadání regulačních plánů RP5, RP6 a RP7: 
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K.2) ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP 5- ČERČANY- VELKÝ BAROCHOV 
 
 1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 Území, řešené regulačním plánem, leží na jižním okraji sídla Čerčany, v návaznosti na zastavěné území („Velký 

Barochov“). Dle Územního plánu je lokalita zařazena do ploch pro bydlení příměstské. Řešená lokalita je ze západní 
strany ohraničena rozsáhlými lesními plochami, východní okraj tvoří  rozhraní s volnou krajinou . 

 Vymezené území řešené regulačním plánem je graficky vyznačeno ve výkrese základního členění  území.  
  
 2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ 
 Území, řešené regulačním plánem, vymezí stavební pozemky určené pro bydlení. Z hlediska funkčního využití 
 jde o území zařazené do ploch pro bydlení příměstské.  

V regulačním plánu budou vymezeny plochy pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň. Tyto plochy budou doplňovat 
řešení území. 
Souběh bydlení a blízkostí lesa bude řešen ponecháním odstupu stavebních pozemků od okraje lesa. 

  
  3. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

Struktura zástavby, navrhovaná regulačním plánem RP5 ČERČANY-VELKÝ BAROCHOV bude rozvíjet zástavbu 
Čerčan vhodným směrem, protilehlou lokalitu tvoří lokalita Bulánka. Při návrhu RP bude kladen důraz na prostorové 
uspořádání území a jeho propojení s navazujícími přírodními plochami. Regulační plán stanoví regulativy 
prostorového uspořádání území, určující podmínky pro umístění staveb na pozemcích–zejména uliční čáru,  
stavební čáru a zastavitelnou část pozemků, a významné podmínky tvarového a architektonického řešení objektů. 

 Stavební typy umisťovaných objektů budou izolované rodinné domy. 
  
 4. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 V řešeném území budou uplatněny požadavky, stanovené v kapitole 2 tohoto zadání. Jedná se o problematiku, 
 vyplývající z blízkosti lesních pozemků a navazujícího krajinného prostředí. Sledovanými jevy v řešení regulačního 
 plánu jsou: celkový charakter zástavby, výšková hladina zástavby a sklon střech, řešení výhledů urbanistických os a 
 panoramat. Zachování krajinných hodnot území: sousedící lesní komplex Bažantnice západně od řešené lokality je 
 výrazným terénním a krajinným celkem, jehož význam v panoramatu obce nesmí být zástavbou zásadně oslaben.
 DOTČENÍ PRVKŮ ÚSES A ZÁJMŮ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 
 Při řešení regulačního plánu nebudou přímo dotčeny prvky ÚSES. Regulační plán provede posouzení zástavby 
 v blízkosti vedení prvků ÚSES. 
 OCHRANA ZPF 
 Vyhodnocení záborů ZPF (ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č.  334/1992Sb.,o 
 ochraně zemědělského půdního fondu a ust. § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
 zákona o ochraně ZPF) s doložením konkrétních údajů o výměře, kultuře a bonitovaných půdně ekologických 
 jednotkách je součástí Změny č.1 Územního plánu Čerčany.  
 OCHRANA PUPFL  
 Při řešení regulačního plánu bude zajištěna ochrana pozemků plnících funkci lesa vymezením podmínek zástavby.  
 Do části řešených ploch zasahuje ochranné pásmo lesa. Bude stanovena vzdálenost staveb od okraje lesa.  
 OCHRANA OVZDUŠÍ 
 Regulačním plánem nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. V řešeném území neumožní stanovené podmínky 
 využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
  
 5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 5.1. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dopravní obsluha řešeného území bude zajištěna soustavou dopravně zklidněných komunikací, které budou svými 
parametry odpovídat poloze v navrhované struktuře zástavby. Území bude obslouženo z ulice Mračská nebo 
z jihovýchodu z ulice Ke Chlumu. RP prověří možnost napojení lokality na silnici III/1092. Součástí navrhovaných 
komunikací, které budou umístěny v rámci veřejných prostranství budou plochy pro pohotovostní odstavná stání a 
jejich řešení bude i v dalších aspektech respektovat metodický pokyn TP 103 vydaný Ministerstvem dopravy a spojů 
„navrhování obytných zón“. 

 5.2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 Regulační plán bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury včetně ochranných 
 pásem. Řešení regulačního plánu se dotýká problematiky zásobování území pitnou vodou, odkanalizování území a 
 zásobování elektrickou energií, případně plynem. Stanoví se podmínka napojení jednotlivých nemovitostí a objektů 
 na veřejnou splaškovou kanalizaci a centrální ČOV.Prostorové uspořádání technické infrastruktury bude řešeno 
 koordinovaně s návrhem veřejných prostor, zejména s řešením dopravy. Trasy řadů inženýrských sítí budou 
 zařazeny do veřejně prospěšných staveb. Východně od řešeného území prochází trasa VTL plynovodu nad 40 barů, 
řešení bude respektovat omezení, z tohoto faktu vyplývající. 
 VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ 
 Koncepce zásobování vodou stanoví trasy zásobovacích vodovodních řadů v rámci řešené zóny,  včetně přípojek 
 k jednotlivým stavebním objektům. Navrhované stavební objekty budou napojeny na stávající kanalizační a 
 vodovodní síť. Návrh regulačního plánu se bude podle potřeby zabývat řešením dopadů nově zastavovaných 
 ploch na odtokové poměry v území, a to včetně návrhu příslušných opatření k eliminaci vlivu zástavby a 
 budovaných veřejných komunikací. Regulace stanoví pro jednotlivé pozemky požadavky na zasakování dešťových 
 vod.  
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 ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 
 V řešeném území bude stanoveno trasování a umístění kabelových vedení, trafostanice, dále přeložky VN 
 nadzemního vedení. 
 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 Nakládání s odpady bude odpovídat dosavadnímu způsobu likvidace odpadů na území obce Čerčany.  
 Případné požadavky na detailní řešení budou zahrnuty do návrhu regulačního plánu.   
 5.3. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 V řešeném území se nepředpokládá vymezení ploch občanského vybavení, umístění dílčích zařízení bude 
 umožněno v rámci doprovodných funkcí navrhované obytné zóny. 
  
 6. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
 Jako veřejně prospěšné stavby budou vymezeny tyto stavby : 
 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ :  
 - trasy vodovodních a kanalizačních řadů  
  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ :  
 - nové trafostanice, nové trasy kabelového, případně nadzemního elektrického vn vedení, včetně vyvolaných 
 přeložek; 
 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM :  
 - trasy řadů STL plynovodu, budou-li umisťovány 
 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  (PLOCHY PRO DOPRAVU): 
 - navrhované koridory místních komunikací 
 JAKO OPATŘENÍ  VE VEŘEJNÉM ZÁJMU BUDOU VYMEZENY TYTO PRVKY V ÚZEMÍ : 
 - území určené pro významnou veřejnou, izolační a ochrannou  zeleň. 
  
 7. POŽADAVKY NA ASANACE 
 Požadavky na plošné asanační zásahy se v řešené lokalitě nevyskytují.  
  
 8. DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘ.POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY 
ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

 Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložiska nerostných surovin. 
 Z hlediska řešení požární ochrany bude v návrhu regulačního plánu řešeno :  
 splnění požadavků na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle jejich charakteru 
 požárního zabezpečení, vyplývajícího z požadavků ČSN o požární bezpečnosti staveb, 
 řešení zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873, vztahující se k navrhované zástavbě, 
 požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (řešení příjezdových komunikací, 
 popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné 
 hasební látky). 
 Prostorové uspořádání řešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních předpisů: 
 - ochranné pásmo el.VN vedení  
 - ochranné pásmo lesa  
 - ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu nad 40 barů 
 Záplavová území nejsou v řešené lokalitě stanovena. 
  
 9. VÝČET DRUHŮ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRADÍ 
 Vydaný regulační plán nahradí v řešených lokalitách tato územní rozhodnutí: 
 - územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území  
 - územní rozhodnutí o umístění staveb komunikací  
  - územní rozhodnutí o umístění staveb inženýrských sítí:  
  - vodovodních řadů, kanalizačních řadů,TS a rozvodů NN, veřejného osvětlení, 
    případně sdělovacích kabelů a řadů STL plynovodu  
  - územní rozhodnutí o změně využití území pro stavbu obytné zóny 
  
 10. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU OBSAŽENÉHO V REGULAČNÍM PLÁNU 
 NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POŽADAVKU NA 
 POSOUZENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST  
 Řešení regulačního plánu nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, řešení nevyvolává  potřebu 
 zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. 
 Území řešené regulačním plánem nezasahuje do Evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
  
 11. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI 
 Obsah plánovací smlouvy bude předložen v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Orgán územní 
 samosprávy nemá další zvláštní požadavky na žadatele. 
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 12. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO 
 ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK 
 VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ  

Návrh regulačního plánu RP5 ČERČANY-VELKÝ BAROCHOV bude zpracován v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 
500/2006 Sb. Dokumentace bude obsahovat vlastní návrh regulačního plánu a část odůvodnění regulačního plánu. 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI REGULAČNÍHO PLÁNU:  
- Hlavní výkres regulačního plánu bude obsahovat hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky 

vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury. Hlavní výkres bude obsahovat zvláštní regulativy 
území : uliční a stavební čáry, s rozlišením jejich regulující funkce, vymezení veřejné zeleně a rozměry 
veřejných prostranství. Součástí hlavního výkresu bude napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a hranice zastavěného území a vyskytujících se ochranných pásem (popřípadě v samostatném 
výkrese). 

- Etapizace výstavby 
 -      Měřítko hlavního výkresu  1 : 1000. 
 -       Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. Měřítko výkresu 1 : 1000. 
 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU:  
 Koordinační výkres odpovídající v řešení technické a dopravní infrastruktury podrobnosti koordinační situace 
 dokumentace k územnímu řízení. Měřítko výkresu 1 : 1000, popřípadě 1:500 
 Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území, zejména zastavěné území, a krajinné okolí 
 řešeného území. Měřítko výkresu 1 : 5000. 
 Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.  
 Měřítko výkresu 1 : 1000. 
 Návrh i odůvodnění regulačního plánu budou  odevzdány ve 4 kompletních vyhotoveních. 
  
 13. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Požadavky jsou stanoveny v Územním plánu Čerčany ve znění změny č.1. V regulačním plánu bude zachován 
stávající remízek podél severního okraje řešené plochy, budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma VTL 
plynovodu a bude kladen důraz na urbanistickou kompozici, návrh struktury zástavby a propojení s okolní krajinou.  

 
K.3) ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP 6- ČERČANY-V DRAŽKÁCH  
 
 1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 Území, řešené regulačním plánem, leží na jižním okraji sídla Čerčany je obklopeno zastavěným územím. Dle 
Územního plánu je lokalita zařazena do ploch smíšených obytných-komerčních a ploch rekreace-zahrádkové osady. 
Řešená lokalita je na severní a jižní straně lemována zelení, je nutno řešit dopravní napojení a respektovat  prvek 
ÚSES, který okrajem území prochází v souběhu s komunikací na severním okraji plochy. 

 Vymezené území řešené regulačním plánem je graficky vyznačeno ve výkrese základního členění  území.  
 2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ 
 Území, řešené regulačním plánem, vymezí stavební pozemky a vyřeší jejich dopravní napojení. Z hlediska 
 funkčního využití jde o území zařazené do ploch smíšených obytných-komerčních.  

Bude požadováno splnění hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 
Všechny nové rozvojové plochy musí být napojeny na obecní kanalizaci 

 3. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 
Při návrhu RP bude kladen důraz na prostorové uspořádání území a jeho propojení jednak s navazujícími přírodními 
plochami, jednak se stávající zástavbou rodinnými domy. Regulační plán stanoví regulativy prostorového uspořádání 
území, určující podmínky pro umístění  staveb na pozemcích – zejména uliční čáru,  stavební čáru a zastavitelnou 
část pozemků, a podmínky tvarového a architektonického řešení objektů. 

  
 4. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 V řešeném území budou uplatněny požadavky, stanovené v kapitole 2 tohoto zadání.  
 Sledovanými jevy v řešení regulačního plánu jsou: celkový charakter zástavby, výšková hladina  zástavby a 
 sklon střech, hmotové řešení. 
 DOTČENÍ PRVKŮ ÚSES A ZÁJMŮ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 
 Bude respektován biokoridor ÚSES-pás zeleně v řešeném území, bude vymezeno místo (nebo místa) jeho 
 překročení pro dopravní napojení řešené plochy.  
 OCHRANA ZPF 
 Vyhodnocení záborů ZPF (ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č.  334/1992 Sb., 
 o ochraně zemědělského půdního fondu a ust. § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
 podrobnosti zákona o ochraně ZPF) s doložením konkrétních údajů o výměře, kultuře a bonitovaných půdně 
 ekologických jednotkách je součástí Změny č.1 Územního plánu Čerčany.  
 OCHRANA PUPFL  
 Do řešených ploch ne zasahuje ochranné pásmo lesa.  
 OCHRANA OVZDUŠÍ 
 Regulačním plánem nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. V řešeném území neumožní stanovené 
 podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
 5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
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 5.1. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Dopravní obsluha řešeného území bude zajištěna napojením ze stávající komunikace, která bude svými parametry 
odpovídat poloze v navrhované struktuře zástavby. Součástí řešení je i její případné rozšíření. 

 5.2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 Regulační plán bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury včetně 
 ochranných pásem. Řešení regulačního plánu se dotýká problematiky zásobování území pitnou vodou, 
 odkanalizování území a zásobování elektrickou energií, případně plynem. Stanoví se podmínka napojení 
 jednotlivých nemovitostí a objektů na veřejnou splaškovou kanalizaci a centrální ČOV. 
 Prostorové uspořádání technické infrastruktury bude řešeno koordinovaně s návrhem veřejných  prostor, 
 zejména s řešením dopravy. Trasy zásobních vodovodních řadů, kanalizačních řadů i zařízení el.vedení  a 
 plynovodu budou zařazeny do veřejně prospěšných staveb.  
 VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ 
 Koncepce zásobování vodou stanoví trasy zásobovacích vodovodních řadů včetně přípojek k jednotlivým stavebním 
 objektům. Navrhované stavební objekty budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Návrh regulačního 
 plánu se bude podle potřeby zabývat  řešením dopadů nově zastavovaných ploch na odtokové poměry v území, a to 
 včetně návrhu příslušných opatření k eliminaci vlivu zástavby a budovaných veřejných komunikací. Regulace 
 stanoví pro jednotlivé pozemky požadavky na zasakování dešťových vod.  
 ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 
 V řešeném území bude stanoveno trasování a umístění kabelových vedení a přípojek 
 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 Nakládání s odpady bude odpovídat dosavadnímu způsobu likvidace odpadů na území obce Čerčany.  
 Případné požadavky na detailní řešení budou zahrnuty do návrhu regulačního plánu.   
 5.3. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 V řešeném území se nepředpokládá vymezení ploch občanského vybavení, umístění dílčích zařízení bude 
 umožněno v rámci doprovodných funkcí navrhované obytné zóny. 
  
 6. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
 Jako veřejně prospěšné stavby budou vymezeny tyto stavby : 
 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ :  
 - trasy vodovodních a kanalizačních řadů  
  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:  
 - nové trafostanice, nové trasy kabelového, případně nadzemního elektrického vn vedení, 
 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM :  
 - trasy řadů STL plynovodu, budou-li umisťovány 
 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  (PLOCHY PRO DOPRAVU): 
 - navrhované koridory místních komunikací 
 JAKO OPATŘENÍ  VE VEŘEJNÉM ZÁJMU BUDOU VYMEZENY TYTO PRVKY V ÚZEMÍ : 
 - území určené pro významnou veřejnou, izolační a ochrannou zeleň. 
 7. POŽADAVKY NA ASANACE 
 Požadavky na plošné asanační zásahy se v řešené lokalitě nevyskytují.  
  
 8. DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘ.POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY 
ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

 Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložiska nerostných surovin. 
 Z hlediska řešení požární ochrany bude v návrhu regulačního plánu řešeno :  
 splnění požadavků na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle jejich charakteru 
 požárního zabezpečení, vyplývajícího z požadavků ČSN o požární bezpečnosti staveb, 
 řešení zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873, vztahující se k navrhované zástavbě, 
 požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (řešení příjezdových komunikací, 
 popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné 
 hasební látky). 
 Prostorové uspořádání řešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních předpisů: 
 - biokoridor ÚSES 
 - ochranné pásmo el.VN vedení  
 Záplavová území nejsou v řešené lokalitě stanovena. 
  
 9. VÝČET DRUHŮ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRADÍ 
 Vydaný regulační plán nahradí v řešené lokalitě tato územní rozhodnutí: 
 - územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území  
 - územní rozhodnutí o umístění staveb komunikací  
  - územní rozhodnutí o umístění staveb inženýrských sítí:  
  - vodovodních řadů, kanalizačních řadů,TS a rozvodů NN, veřejného osvětlení, 
    případně sdělovacích kabelů a řadů STL plynovodu  
  - územní rozhodnutí o změně využití území pro stavbu obytné zóny 
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 10. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU OBSAŽENÉHO V REGULAČNÍM PLÁNU 
 NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POŽADAVKU NA 
 POSOUZENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST  
 Řešení regulačního plánu nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, řešení nevyvolává  potřebu 
 zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. 
 Území řešené regulačním plánem nezasahuje do Evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
 11. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI 
 Obsah plánovací smlouvy bude předložen v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Orgán územní 
 samosprávy nemá další zvláštní požadavky na žadatele. 
   
 12. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO 
 ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK 
 VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ  

Návrh regulačního plánu RP6 bude zpracován v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Dokumentace 
bude obsahovat vlastní návrh regulačního plánu a část odůvodnění regulačního plánu. 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI REGULAČNÍHO PLÁNU: 
- Hlavní výkres regulačního plánu bude obsahovat hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky 

vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury. Hlavní výkres bude obsahovat zvláštní regulativy 
území : uliční a stavební čáry, s rozlišením jejich regulující funkce, vymezení veřejné zeleně a rozměry 
veřejných prostranství. Součástí hlavního výkresu bude napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a hranice zastavěného území a vyskytujících se ochranných pásem (popřípadě v samostatném 
výkrese). 

- Etapizace výstavby 
 -      Měřítko hlavního výkresu  1 : 1000. 
 -       Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. Měřítko výkresu 1 : 1000. 
 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU:  
 Koordinační výkres odpovídající v řešení technické a dopravní infrastruktury podrobnosti koordinační  situace 
 dokumentace k územnímu řízení. Měřítko výkresu 1 : 1000, popřípadě 1:500 
 Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území, zejména zastavěné území, a krajinné okolí 
 řešeného území. Měřítko výkresu 1 : 5000. 
 Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.  
 Měřítko výkresu 1 : 1000. 
 Návrh i odůvodnění regulačního plánu budou  odevzdány ve 4 kompletních vyhotoveních. 
 13. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Požadavky jsou stanoveny v Územním plánu Čerčany ve znění změny č.1. V regulačním plánu bude respektován 
prvek ÚSES podél severního okraje řešené plochy. 

 
K.4) ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP 7- ČERČANY-V LOUČKÁCH 

  
 1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 Území, řešené regulačním plánem, leží na severním okraji části Nové městečko, v návaznosti na zastavěné území. 

Dle Územního plánu je lokalita zařazena do ploch pro bydlení příměstské. 
 Řešená lokalita je z jižní strany ohraničena stávající komunikací, na kterou navazuje- jedná se o pás 
 zastavitelné plochy pro 1 pořadí pozemků rodinných domů. 
 Vymezené území řešené regulačním plánem je graficky vyznačeno ve výkrese základního členění  území.  
 2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ 
 Území, řešené regulačním plánem, vymezí stavební pozemky určené pro bydlení. Z hlediska 
 funkčního využití jde o území zařazené do ploch pro bydlení příměstské.  
 3. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 
 Regulační plán stanoví regulativy prostorového uspořádání území, určující podmínky pro umístění  stavebna 
 pozemcích – zejména uliční čáru,  stavební čáru a zastavitelnou část pozemků, a významné podmínky tvarového a 
 architektonického řešení objektů. Stavební typy umisťovaných objektů budou izolované rodinné domy. 
 4. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 V řešeném území budou uplatněny požadavky, stanovené v kapitole 2 tohoto zadání.  
 Sledovanými jevy v řešení regulačního plánu jsou: celkový charakter zástavby, výšková hladina zástavby a sklon 
 střech. 
 DOTČENÍ PRVKŮ ÚSES A ZÁJMŮ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 
 Při řešení regulačního plánu nebudou přímo dotčeny prvky ÚSES.  
 Vyhodnocení záborů ZPF (ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č.  334/1992 Sb., 
 o ochraně zemědělského půdního fondu a ust. § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
 podrobnosti zákona o ochraně ZPF) s doložením konkrétních údajů o výměře, kultuře a bonitovaných půdně 
 ekologických jednotkách je součástí Změny č.1 Územního plánu Čerčany.  
 OCHRANA PUPFL  
 Při řešení regulačního plánu nebudou dotčeny pozemky PUPFL. 
 OCHRANA OVZDUŠÍ 
 Regulačním plánem nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. V řešeném území neumožní stanovené 
 podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
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 5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 5.1. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dopravní obsluha řešeného území bude zajištěna přímým napojením na stávající komunikaci.  
 5.2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 Regulační plán bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury včetně 
 ochranných pásem. Řešení regulačního plánu se dotýká problematiky zásobování území pitnou vodou, 
 odkanalizování území a zásobování elektrickou energií, případně plynem. Stanoví se podmínka napojení 
 jednotlivých nemovitostí a objektů na veřejnou splaškovou kanalizaci a centrální ČOV. 
 VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ 
 Koncepce zásobování vodou stanoví umístění přípojek k jednotlivým stavebním objektům. Navrhované stavební 
 objekty budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Návrh regulačního plánu se bude podle potřeby 
 zabývat  řešením dopadů nově zastavovaných ploch na odtokové poměry v území, a to včetně návrhu příslušných 
 opatření k eliminaci vlivu zástavby a budovaných veřejných komunikací. Regulace stanoví pro jednotlivé pozemky 
 požadavky na zasakování dešťových vod.  
 ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 
 V řešeném území bude stanoveno trasování a umístění kabelových vedení. 
 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 Nakládání s odpady bude odpovídat dosavadnímu způsobu likvidace odpadů na území obce Čerčany.  
 Případné požadavky na detailní řešení budou zahrnuty do návrhu regulačního plánu.   
 5.3. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 V řešeném území se nepředpokládá vymezení ploch občanského vybavení, umístění dílčích zařízení bude 
 umožněno v rámci doprovodných funkcí navrhované obytné zóny. 
 6. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
 Jako veřejně prospěšné stavby budou vymezeny tyto stavby : 
 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ :  
 - trasy vodovodních a kanalizačních řadů  
  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ :  
 - nové trafostanice, nové trasy kabelového, případně nadzemního elektrického vn vedení, včetně  vyvolaných 
 přeložek; 
 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM :  
 - trasy řadů STL plynovodu, budou-li umisťovány 
 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  (PLOCHY PRO DOPRAVU): 
 - navrhované koridory místních komunikací 
 JAKO OPATŘENÍ  VE VEŘEJNÉM ZÁJMU BUDOU VYMEZENY TYTO PRVKY V ÚZEMÍ : 
 - území určené pro významnou veřejnou, izolační a ochrannou  zeleň. 
 7. POŽADAVKY NA ASANACE 
 Požadavky na plošné asanační zásahy se v řešené lokalitě nevyskytují.  
 8. DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘ.POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY 
ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

 Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložiska nerostných surovin. 
 Z hlediska řešení požární ochrany bude v návrhu regulačního plánu řešeno :  
 splnění požadavků na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle jejich charakteru 
 požárního zabezpečení, vyplývajícího z požadavků ČSN o požární bezpečnosti staveb, 
 řešení zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873, vztahující se k navrhované zástavbě, 
 požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (řešení příjezdových komunikací, 
 popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné 
 hasební látky). 
 Prostorové uspořádání řešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních předpisů: 
 - ochranné pásmo dráhy 
 -Záplavová území nejsou v řešené lokalitě stanovena. 
  
 9. VÝČET DRUHŮ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRADÍ 
 Vydaný regulační plán nahradí v řešených lokalitách tato územní rozhodnutí: 
 - územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území  
 - územní rozhodnutí o umístění staveb komunikací  
  - územní rozhodnutí o umístění staveb inženýrských sítí:  
  - vodovodních řadů, kanalizačních řadů,TS a rozvodů NN, veřejného osvětlení, 
    případně sdělovacích kabelů a řadů STL plynovodu  
  - územní rozhodnutí o změně využití území pro stavbu obytné zóny 
  
 10. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU OBSAŽENÉHO V REGULAČNÍM PLÁNU 
 NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POŽADAVKU NA 
 POSOUZENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST  
 Řešení regulačního plánu nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, řešení nevyvolává  potřebu 
 zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. 
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 Území řešené regulačním plánem nezasahuje do Evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
 11. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI 
 Obsah plánovací smlouvy bude předložen v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Orgán územní 
 samosprávy nemá další zvláštní požadavky na žadatele. 
  12. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO 
 ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK 
 VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ  

Návrh regulačního plánu RP5 ČERČANY-VELKÝ BAROCHOV bude zpracován v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 
500/2006 Sb. Dokumentace bude obsahovat vlastní návrh regulačního plánu a část odůvodnění regulačního plánu. 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI REGULAČNÍHO PLÁNU:  
- Hlavní výkres regulačního plánu bude obsahovat hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky 

vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury. Hlavní výkres bude obsahovat zvláštní regulativy 
území : uliční a stavební čáry, s rozlišením jejich regulující funkce, vymezení veřejné zeleně a rozměry 
veřejných prostranství. Součástí hlavního výkresu bude napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a hranice zastavěného území a vyskytujících se ochranných pásem (popřípadě v samostatném 
výkrese). 

- Etapizace výstavby,  Měřítko hlavního výkresu  1 : 1000. 
 -       Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. Měřítko výkresu 1 : 1000. 
 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU:  
 Koordinační výkres odpovídající v řešení technické a dopravní infrastruktury podrobnosti koordinační situace 
 dokumentace k územnímu řízení. Měřítko výkresu 1 : 1000, popřípadě 1:500 
 Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území, zejména zastavěné území, a krajinné okolí 
 řešeného území. Měřítko výkresu 1 : 5000. 
 Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu. Měřítko výkresu 1 : 1000. 
 Návrh i odůvodnění regulačního plánu budou  odevzdány ve 4 kompletních vyhotoveních. 
 13. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Požadavky jsou stanoveny v Územním plánu Čerčany ve znění změny č.1. Bude prokázáno splnění hygienických 
limitů hluku. 

 
Změna č.1 doplňuje do textové části kapitolu „L“, jedná se o opravu textové části ÚP: 
 
L) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 
 
Územní plán Čerčan ve znění změny č.1 nevymezuje žádnou plochu, kde je podmínkou pro 
rozhodování prověření změn jejího využití územní studií.  
Označení 
plochy 

Navržené 
funkční využití 

Účel Lhůta pro pořízení 
územní studie 

US1 OVS Návrh uspořádání zastavitelných ploch, včetně řešení 
dopravní obsluhy 

2022 

 
4) Grafická část ÚP Čerčan se změnou č.1 upravuje a doplňuje o výřezy změnou 
dotčených výkresů a samostatné výkresy takto: 
2 HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 1  1: 5000 
2 HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 2  1: 5000 
2 HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 3  1: 5000 
2 HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZY 4 a 5  1: 5000 
 LEGENDA HLAVNÍHO VÝKRESU  
Samostatné výkresy změny č.1, které  nahradí po vydání změny č.1 stávající výkresovou část ÚP Čerčan v plném rozsahu: 

1. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ      1:5 000 
2. HLAVNÍ VÝKRES       1:5 000 
3. VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1:5 000 
4. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY    1:5 000 

Změnou č.1 se z grafické části ÚP vypouští výkres č.4 Koncepce technické infrastruktury. 
 
5) Údaje o počtu listů změny č.1 Územního plánu Čerčan 
Změna: 21 listů textové části, 5 listů grafické části, 3 samostatné výkresy 
Odůvodnění změny: 39 listů textové části (+55 listů textová část ÚP s vyznačením změn včetně 
obsahu), 6 listů grafické části, 2 samostatné výkresy 





VÝŘEZ 1

ZMĚNA Č.1 ÚP ČERČANY
výkres č. 2 - HLAVNÍ VÝKRES - výřez č.1 1:5000



VÝŘEZ 2

ZMĚNA Č.1 ÚP ČERČANY
výkres č. 2 - HLAVNÍ VÝKRES - výřez č.2 1:5000









2. 
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČERČAN - OBSAH: 
TEXTOVÁ ČÁST  
 
2.1.   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, souladu s politikou územního 

rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, souladu s cíli a úkoly územního plánování a 
souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů   

 2.1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území    1 

 2.1.2. Vyhodnocení souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem             1 

 2.1.3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
 architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
 území            2           
2.1.4. Vyhodnocení souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů             4 

 
2.2.    Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí 
 zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, vyhodnocení souladu 
 s pokyny pro úpravu návrhu po společném jednání                        4
                                            
2.3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, cíle řešení, koncepce řešení změny    12

   
2.4.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o výsledcích 
 tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí, sdělení, jak bylo stanovisko SEA
 podle § 50 odst.5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky 
 nebo podmínky zohledněny nebyly                     29 
  
 2.4.1  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o výsledcích  
 tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí               29 
 2.4.2 Sdělení, jak bylo stanovisko SEA podle § 50 odst.5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením  
 závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly       33 
 
2.5.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje  
 (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení      33 

                                             
2.6.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL    33 
                      
2.7.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení  
 zastavitelných ploch.                      36 
 
2.8.     Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů      37 
 
2.9. výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení      39 

2.10.  Údaje o počtu listů změny územního plánu                          39 

2.11  Textová část ÚP Čerčan s vyznačením změn         39 (1-53) 

Přílohy:                                                                                     
Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Čerčan       (samostatné stránkování) 

Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 územního plánu Čerčan po společném jednání      (samostatné stránkování) 
     

GRAFICKÁ ČÁST 
OD2   Výkres širších vztahů               1: 50 000 
Legenda výkresu záborů půdního fondu 
OD3   Výkres záborů půdního fondu VÝŘEZ 1  1: 5000 
OD3   Výkres záborů půdního fondu VÝŘEZ 2  1: 5000 
OD3   Výkres záborů půdního fondu VÝŘEZ 3  1: 5000 
OD3   Výkres záborů půdního fondu VÝŘEZ 4                 1: 5000 
SAMOSTATNÉ VÝKRESY:  
OD1   Koordinační výkres      1:5000  
OD4   Výkres- Lokality změny č.1 a aktualizace  1: 5000    
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 2.  ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČERČAN Červeně vyznačeny úpravy po SJ 
2.1.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

V ÚZEMÍ, SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ A SOULADU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

2.1.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
Obec Čerčany má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Čerčan (dále také jen „ÚP 
Čerčan“ nebo pouze „ÚP“), vydaný dne 10. října 2012 (účinnosti nabyl 25. října 2012). Zadání změny 
č. 1 je součástí „Zprávy o uplatňování územního plánu Čerčan“, kapitola 6. Zpráva o uplatňování 
územního plánu Čerčan (dále jen „Zpráva“) byla zpracována 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 Čerčany - pořízení Zprávy a pořízení 
a zhotovení změny č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce Čerčany usnesením č. 5.2/2016 ze dne 15. září 
2016. Zpráva o uplatňování územního plánu Čerčan byla schválena usnesením č. 2.17/2017 
zastupitelstvem obce Čerčany ze dne 20. června 2017. 

Z hlediska širších územních vztahů nedojde změnou č. 1 k žádným významným zásahům ani úpravám 
vazeb na sousední obce.  

Řešené území je součástí ORP města Benešov, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady 
(ÚAP) ve smyslu § 26 stavebního zákona a jsou průběžně aktualizovány. Jako podklad pro zpracování 
změny sloužil stávající ÚP Čerčan a dále Doplňující průzkumy a rozbory zpracovatele. 

2.1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

Území obce se nachází v rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha vymezené v 
PÚR ČR, schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění 
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády č. 276 ze 
dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR ČR„) a Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR schválených usnesením 
vlády č. 629 ze dne 2. září 2019.  
Území obce se nenachází v rozvojových osách, ve specifických oblastech, v koridorech a plochách 
dopravní infrastruktury, v koridorech a plochách technické infrastruktury a souvisejících rozvojových 
záměrů vymezených dle vymezených dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR a dle Aktualizací č. 2 a 3 PÚR ČR. 
Pro řešení Změny č. 1 ÚP Čerčan nevyplývají z Aktualizace č. 1 PÚR ČR žádné zvláštní požadavky 
kromě respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32. Z těchto priorit se řešeného 
území týká zejména: 
- při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením 
- chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví,  
- zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 

Tyto priority jsou ve změně č. 1 ÚP Čerčan respektovány. 
 

Od vydání ÚP Čerčany byla vydána nová nadřazená územně plánovací dokumentace – ZÚR Stč. Kraje 
(a 2 její aktualizace), nahrazující dříve platný ÚP VÚC Benešov. 
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Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského 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. Dne 27. července 2015 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Středočeského kraje o vydání 
1. aktualizace ZÚR Stč. kraje, účinné od 26. srpna 2015, kterou není dotčeno území obce Čerčany. 
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. 
 
Koordinační výkres ZÚR Stč. kraje, úplné znění po 2.aktualizaci (níže výřez) obsahuje tyto jevy a limity: 
                                                                    
- silnice I.třídy 
- mimoúrovňová křižovatka (stavba D014) 
-koridor silnice I/3 -rozšíření a rekonstrukce úseku      
Mirošovice-Benešov (stavba D015) 
- železniční trať 
- hlavní cyklotrasy 
- nadregionální biokoridor ÚSES (NRBK 61) 
- hranice ochranné zóny NRBK  
- evropsky významná lokalita CZ0213068 Dolní Sázava 
 (grafika značení EVL podél Sázavy, kde splývají 2 zelené 
čáry větší tloušťky v jednu plochu, je v koordinačním výkresu 
ZÚR STč. Kraje podobná značení regionálního biokoridoru 
ÚSES, ale o RBK se nejedná)  
- plynovod VVTL VTL plynovod nad 40 barů a jeho 
bezpečnostní pásmo 
- plynovod VTL, 
- regulační stanice 
- nadzemní elektrické vedení 110 kV, 
- vrty a prameny ČHMÚ a jejich ochranná pásma 
- záplavová území 
- vodní toky 
 
Všechny tyto jevy a limity jsou vyznačeny v grafické 
části návrhu a odůvodnění změny č.1, zejména 
v koordinačním výkrese OD-1 a nebudou návrhem 
změny č.1 dotčeny.  
 
Na území obce Čerčany vymezuje ZÚR Stč. Kraje nadregionální biokoridor ÚSES (NK 61) jako veřejně 
prospěšné opatření, jako veřejně prospěšnou stavbu vymezuje stavbu D014 -mimoúrovňovou 
křižovatku (realizováno) a D015 -koridor silnice I/3-rozšíření a rekonstrukce úseku Mirošovice-Benešov, 
který je změnou č.1  zpřesněn v souladu se záměrem budoucího možného celkového rozšíření o max. 
2 jízdní pruhy (konzultováno se ŘSD, odbor koncepce a technické přípravy, ing.Vrabec) a je vyznačen 
v Hlavním výkresu změny č.1, výkresu VPS a koordinačním výkresu odůvodnění. 
 
Návrh změny č. 1 je v rámci řešeného území (celé území obce) v souladu v souladu s předmětnou 
nadřazenou územně plánovací dokumentací- ZÚR Středočeského kraje ve znění její 1. a 2.aktualizace. 
 

2.1.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Změna č. 1 je v souladu s koncepcí rozvoje území dle platné územně plánovací dokumentace – ÚP 
Čerčan.  Změnou č.1 zároveň dochází k dílčímu přehodnocení urbanistické koncepce, kdy je omezen 
dříve uvažovaný rozvoj výstavby podél silnice I/3 a podél řeky Sázavy, a rozvoj je místo toho směřován 
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především do jižní části Čerčan, kde je, krom několika lokalit na okraji zastavěného území, vymezena 
též nová obytná lokalita Velký Barochov.  

Hlavní důvody vypuštění rozvojových ploch pro bydlení (Z7, resp. Z1-10) a pro dopravní obslužnost 
(Z6, resp. Z1-12), situovaných podél silnice I/3, byly jak obtížné nebo nemožné dopravní napojení, tak 
zatížení rozvojových ploch pro bydlení hlukem z dopravy. Hluková zátěž, popřípadě přítomnost 
nadřazených sítí technické infrastruktury, vedla též k vypuštění ploch územních rezerv pro bydlení (R1, 
R2, R3, resp. Z1-2, Z1-4, Z1-3). Důvody pro vypuštění rozvojových ploch pro sport (Z11, resp. Z1-17) a 
pro výrobu a skladování a pro parkoviště (Z14, resp. Z1-13 a Z1-16) bylo situování těchto ploch 
v záplavovém území řeky Sázavy a zároveň na nejcennější první třídě ochrany zemědělského půdního 
fondu (ZPF).  

Vypuštěním všech těchto ploch (8,04 ha vypuštěných rozvojových ploch a 11,76 ha vypuštěných 
územních rezerv) je odůvodněno též vymezení nových rozvojových ploch (8,24 ha nových 
rozvojových ploch pro bydlení. Celková bilance je tedy velice příznivá a zlepšuje ji i to, že zatímco do 
ZPF bylo navráceno 5,24 ha ploch v I. třídě ochrany, zabírá se 0,26 ha v I. třídě, 3,21 2,42 ha ve II. 
třídě a 5,78 7,12 ha v ostatních, méně hodnotných třídách ochrany.  

Z rozvojových ploch pro bydlení se jedna plocha nachází v návaznosti na zástavbu Nového Městečka 
(Z1-9 o výměře 0,96 ha), jedna zaplňuje proluku v lokalitě Vysoká Lhota u řeky (Z1-7, rozšíření 
zastavěného území o 0,26 ha + 0,22 ha změna využití z plochy pro sport), tři malé plochy se nacházejí 
při východním okraji Čerčan (Z1-21, Z1-22, Z1-23, celkem 0,85 ha pro bydlení) a jedna, plošně 
nejrozsáhlejší, je situována jižně od Čerčan (Z1-29, o výměře 6,43 ha). Pohled na plošné bilance 
ukazuje změnu ve prospěch ploch bydlení a na úkor ploch pro výrobu, skladování, parkování a pro 
rekreaci a sport. Důvodem tohoto posunu je, že plochy pro výrobu a skladování ve výrobní zóně mají 
dostatečné vnitřní rezervy (cca 3,5 ha v rámci zastavěného území) i dosud nevyužitou část rozvojové 
plochy Z15 (2,8 ha). Krom toho došlo ke změně v rámci plochy Z16, kde se rozšířily plochy smířené 
obytné – komerční (SK), umožňující situování nerušící a s bydlením slučitelné výroby a skladů, a to na 
úkor výroby a skladování (0,2 ha) a zahrádkových osad (0,5 ha).  

Změna využití rozvojových ploch takto reflektuje i celkovou civilizační proměnu charakteru výroby a 
podnikání (tj. od společnosti průmyslové ke společnosti informační), kdy se jednak hledá nové využití 
existujících industriálních a post-industriálních ploch, a kdy se, za druhé, část pracovních míst přesouvá 
buď do domu nebo zpátky do města v rámci smíšených obytných ploch. Přesun rozvojových ploch pro 
bydlení od silnice I/3 do lokalit, které jsou blíže urbanistickému centru, značí i posun od suburbanizace 
k urbanizaci, popř. re-urbanizaci (vypuštění územních rezerv R1, R2, R3 a vymezení plochy Z1-29). 
Vymezení velké rozvojové plochy pro bydlení jižně od Čerčan lze tak chápat i jako krok k podpoření 
významu stávajícího urbanistického centra Čerčan tím, že centrum se posune více do těžiště 
urbanizovaného území (které je nyní, díky suburbánnímu charakteru Nového Městečka a Vysoké 
Lhoty, vychýlené k silnici I/3).  

Aktualizací zastavěného území nad mapou KN ke dni 1. 9. 2017, doplněnou údaji ze stavebního úřadu 
o stavby rozestavěné nebo zkolaudované a do KN dosud nezapsané, bylo zjištěno, že v období mezi 
zhotovením ÚP Čerčan (r. 2010) a zpracováním Návrhu změny č. 1 došlo k zastavění 10,34 ha 
rozvojových ploch (+dalších 1,72 ha ploch převedených do zastavěného území aktualizací v průběhu 
projednání, což představuje 16 pozemků pro rodinné domy ve výstavbě nebo s vydaným stavebním 
povolením), z čehož 4,76 ha představují plochy bydlení, 3,38 ha plochy výroby a skladování, 1,29 
plochy veřejných prostranství a zbylých 0,91 ha plochy občanské vybavenosti a parků. V daném období 
v obci přibylo cca 100 obyvatel. Rozvojová dynamika je tedy relativně umírněná, což umožňuje i posun 
od kvantitativního (plošného) rozvoji k rozvoji kvalitativnímu (promyšlenému). Změna ÚP č.1 právě toto 
představuje: řadu dílčích změn a oprav ve stávajícím koncepčním rámci, stejně jako dílčí přehodnocení 
urbanistické koncepce, reflektující jak aktuální využití území, tak širší společenské a civilizační posuny. 
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Celkově lze konstatovat, že cíle a úkoly územního plánování, zejména požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území (ale i na ochranu přírodních hodnot území) změna 
č.1 splňuje. Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou splněny zejména vyrovnanou bilancí 
vypuštěných a nově vymezených rozvojových ploch, kterou dále zlepšuje vypuštění územních rezerv. 

2.1.4. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
Ze Zprávy o uplatňování územního plánu Čerčan vyplývají požadavky na úpravu ÚP Čerčan uvedené 
v kapitolách 2 až 5. Dále ze Zprávy vyplývá požadavek uvedení územně plánovací dokumentace do 
souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, s ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
Zadání, které je součástí Zprávy (kapitola 6) bylo sestaveno podle zákona 183/2006 Sb. Obsah změny 
č. 1 ÚP odpovídá požadavkům přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Návrh změny vychází při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití z platné územně plánovací 
dokumentace obce, v plochách s rozdílným způsobem využití jsou změnou č. 1 upraveny podmínky 
využití plochách BI – bydlení příměstské, RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, V – 
výroba a skladování, dále jsou upraveny koeficienty zastavěné plochy a zeleně v plochách B – bydlení, 
SM – smíšené obytné městské a SK – smíšené obytné komerční.  

Plocha ZS – zeleň – zahrady a sady byla dle požadavku Zprávy o uplatňování ÚP uvedena do souladu 
s MINIS a přejmenována na NZ-ZS plochy zemědělské – zahrady a sady. Plochy dopravní 
infrastruktury – účelové komunikace (DU) byly vypuštěny a nahrazeny buď plochou veřejných 
prostranství (PV) – v případě, že šlo o komunikace, po nichž jsou vedeny cyklotrasy, turistické stezky 
nebo jde o cesty obsluhující obytné či rekreační plochy v krajině, nebo, v ostatních případech, byly 
plochy DS nahrazeny plochami dopravní infrastruktury – silniční (DS). 
Návrh změny č. 1 územního plánu Čerčan je v souladu s požadavky stavebního zákona a s jeho 
prováděcími předpisy.  
 
2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ NEBO VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM, VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO 
ÚPRAVU NÁVRHU PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ                                                                                     
   
V návrhu změny č. 1 jsou zohledněny požadavky, vyplývající z Pokynů pro zpracování návrhu 
změny č. 1 územního plánu (v rozsahu zadání změny), které jsou součástí Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Čerčan  
(číslování jednotlivých bodů odpovídá číslování Zadání, resp. Pokynů pro zpracování návrhu změny 
Zprávy o uplatňování)  
 
[6.1] Požadavky PÚR 
Republikové priority územního plánování dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR jsou respektovány (viz kap.2.1.2 tohoto 
odůvodnění) 
[6.2] Požadavky ZÚR 
Požadavky ZÚR nejsou stanoveny. Dle Zprávy je ÚP Čerčan v souladu s touto dokumentací.  
Protože od schválení ÚP Čerčany byla vydána nová nadřazená územně plánovací dokumentace – ZÚR Stč. 
kraje, nahrazující dříve platný ÚP VÚC Benešov, Změna č. 1 nahrazuje výkres širších vztahů (OD-2). 
[6.3] Požadavky ÚAP 
Změnou ÚP se řeší v územně plánovací dokumentaci: 
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 Vypustit regionální biokoridor Sázava z ÚSES, protože vznikl na úrovni ÚP a ZÚR ho nezná  prvek byl 
přejmenován z RK na LBK, což odpovídá i způsobu jeho vymezení. Jeho plošné vymezení bylo 
zachováno 

 Řešit cyklistickou dopravu dle Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje  vymezeno dle 
Generelu 

 Řešit průběh NRBK Štěchovice – Chraňbožský les  vedení tohoto NRBK v ÚP respektuje ZÚR. Jeho 
součástí jsou vložená biocentra LBC Obora a LBC Vysoká Lhota, je zanesen do ÚP jako veřejně 
prospěšné opatření 

 [6.4] Požadavky obce 
V návrhu změny č. 1 jsou zohledněny veškeré požadavky, vyplývající ze schváleného zadání (resp. Zprávy o 
uplatňování ÚP).  
 
Změnou č. 1 ÚP v souladu se Zadáním se řeší celkem 32 lokalit změny. Lokality změny jsou vymezeny 
v grafické části –ve výřezech výkresu základního členění území a v koordinačním výkresu. 
Podněty obce a návrhy na pořízení změny byly prověřeny a bylo s nimi naloženo takto: 
Označení dle Zprávy Zapracování do Změny č. 1 ÚP Čerčan 
o.1 Vymezeno jako lokalita Z1-28 

o.2 Vymezeno jako lokalita Z1-21 

o.3 Vymezeno jako lokalita Z1-27 

o.4 Vymezeno jako lokalita Z1-6 

o.5 Vymezeno jako lokalita Z1-31 

o.6 Vymezeno jako lokalita Z1-20 

o.7 Vymezeno jako lokalita Z1-20 

o.8 Vymezeno jako lokalita Z1-25 

o.9 Vymezeno jako lokalita Z1-10 

o.10 Vymezeno jako lokalita Z1-24 

o.11 Vymezeno jako lokalita Z1-3 

o.12 Vymezeno jako lokalita Z1-17 

o.13 Pozemek 1570 beze změny, plocha NP (biokoridor) zachována 

o.14 Vymezeno jako lokalita Z1-24 

2 Vymezeno jako lokalita Z1-7 

3 Nevymezeno, protože není možné zajistit příjezd: nové napojení na silnici I/3 
nepovolí ŘSD a průjezd přes Vysokou Lhotu nepovolí obec 

5 Vymezeno jako lokalita Z1-22 

6 Vymezeno jako lokalita Z1-29 

8 Nevymezeno, protože není možné zajistit příjezd: nové napojení na silnici I/3 
nepovolí ŘSD a průjezd přes Vysokou Lhotu nepovolí obec 

11 Vymezeno jako lokalita Z1-22 

12 Plocha DU vymezena jako plocha PV, umožňující příjezd k lokalitě Z1-29 

15 Řešeno úpravou podmínek využití plochy RI, Z1-1 
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18 Vymezeno jako lokalita Z1-23 

20 Vymezeno jako lokalita Z1-30 

21 Vymezeno jako lokalita Z1-9 

22 Vymezeno jako lokalita Z1-8 

23 Řešeno úpravou podmínek využití plochy RI, Z1-1 

26 Vymezeno jako lokalita Z1-9 

27 Vymezeno jako lokalita Z1-9 

29 Vymezeno jako lokalita Z1-11 

30 Vymezeno jako lokalita Z1-14 

31 Vymezeno jako lokalita Z1-8 

32 Řešeno úpravou podmínek využití plochy RI, Z1-1 

33 Řešeno úpravou podmínek využití plochy RI, Z1-1 

36 Řešeno úpravou podmínek využití plochy RI, Z1-1 

39 Řešeno úpravou podmínek využití plochy RI, Z1-1 

41 Vymezeno jako lokalita Z1-29 

42 Řešeno úpravou podmínek využití plochy RI, Z1-1 

44 Vymezeno jako lokalita Z1-26 

45 Vymezeno jako lokalita Z1-19 

46 Řešeno úpravou podmínek využití plochy RI, Z1-1 

47 Vymezeno jako lokalita Z1-26 

48 Vymezeno jako lokalita Z1-21 

49 Vymezeno jako lokalita Z1-21 

50 Vymezeno jako lokalita Z1-26 

51 Vymezeno jako lokalita Z1-15 

 
Dále se změnou č.1 požadovalo prověřit: 

 V podmínkách využití ploch BI doplnit možnosti rekolaudace  upraveno v podmínkách využití plochy BI 
 Doplnit regulativy ploch výroby a skladování (V)  podmínky využití plochy V byly upraveny dle Zprávy 
 Zvláště odůvodnit vymezení nových zastavitelných ploch v lokalitě č.6 (tj. Z1-29)  v kapitole 2.1.3 a 2.3 

je vymezení nových zastavitelných ploch a zejména plochy č. 6 (Z1-29) odůvodněno, a to zejména dílčí 
úpravou urbanistické koncepce a kompenzací vypuštěním prakticky stejné výměry rozvojových ploch a 
navíc i vypuštěním rozsáhlých ploch územních rezerv pro bydlení. Nově vymezené plochy jsou navíc 
situované v urbanisticky vhodnější poloze (blíže k centru Čerčan) nežli plochy vypuštěné, nacházejí se 
na plochách méně bonitní zemědělské půdy (nežli plochy vypuštěné) a pouze minimum z těchto ploch je 
negativně zasaženo hlukem.  

 Prověřit potřebu a rozsah zastavitelných ploch, jejich využitelnost a možnosti napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu Dle údajů KN a stavebního úřadu bylo od pořízení ÚP Čerčany zastavěno 
4,76 ha ploch bydlení. Po aktualizaci (a bez změny č.1) by tak ÚP Čerčany nabízel k obytné nebo 
smíšené obytné výstavbě 17,45 ha ploch. Při zachování dosavadního mírného tempa výstavby by 
k vyčerpání rozvojových ploch došlo cca za 25 let. Je však třeba brát v potaz i stavební přípravu, která 
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dosud výstavbu (v zájmu vyšší kvality) brzdila: RP3 byl vydán teprve před 3 lety, takže zástavba plochy 
Z4 (kde zbývá 5,76 ha) se rozbíhá. RP2 se teprve zpracovává, čili 4,89 ha ploch pro výstavbu na tyto 
regulační plány čeká. Protože zástavba Bulánky (plocha Z19) úspěšně pokračuje, prakticky jediné větší 
plochy bydlení, kde nejsou pozorovány známky výstavby či stavební přípravy se nacházejí v Novém 
Městečku (Z8, Z9 – dohromady cca 2,5 ha ploch, z nichž cca polovina – plocha Z9 je nyní bez napojení 
na dopravní infrastrukturu a téměř celá v ochranném pásmu lesa). S ohledem na tyto skutečnosti 
projektant konstatuje, že v obci je pouze minimum reálně využitelných ploch pro bydlení. Co se ploch pro 
výrobu a skladování týče, změna jejich rozsah omezuje (vypouští cca 2,2 ha ploch V). Argument, že 
plocha Z1-29 nenavazuje na souvislou zástavbu obce nelze považovat za zcela korektní, neboť severní 
část této plochy na zástavbu Čerčan přímo navazuje a i další část plochy od stávající zástavby odděluje 
pouze 80-140 m široký pás zeleně, který může být navíc novými obyvateli vnímán jako přínos pro kvalitu 
života. Co se týče pěší a dopravní dostupnosti do centra Čerčan, z těžiště lokality Z1-29 je to 600 m na 
náves a 900 m k vlakové stanici, což je blíž než z těžiště lokality Vysoká Lhota – u řeky (1100 m na vlak) 
a zhruba poloviční vzdálenost oproti dostupnosti Vysoké Lhoty – pod lesem (1800 m) a Nového 
Městečka (1700 m). Lokalita Velký Barochov je tak ve vztahu k centru Čerčan urbanisticky vhodněji 
umístěná než mnohé zastavěné lokality a rozhodně lépe nežli vypuštěné obytné lokality (Z1-10, Z1-2, 
Z1-3, Z1-4). Podrobněji viz kap 2.3 a 2.3.3. 

 Zvláště odůvodnit vymezení nových zastavitelných ploch v lokalitě 20 (tj. Z1-30)  Plocha Z1-30 
představuje aktualizaci vymezení zastavěného území dle současného stavu v území. Dle KN se zde totiž 
nacházejí dvě stavby: zemědělská stavba č.e. 230 na pozemku st.1594 a jiná stavba č.e. 233 na 
pozemku st. 1658, což odůvodňuje vymezit příslušné pozemky jako zastavěné a ostatní pozemky do této 
plochy zahrnout jako proluky plochy přestavby -SJ*3. I z ortofotomapy je zjevné, že tyto 2 stavby jsou 
využívány k rekreaci nebo k bydlení. Vzhledem k sousedící ploše Z21 bylo zvoleno s touto plochou 
shodné využití pro rekreaci (RI)-stav a návrh, které je vzhledem k poloze vůči sídlu vhodnější než 
bydlení. Ostatní 4 pozemky jsou nyní využívány jako zahrada nebo sad. Vzhledem k vymezení rozsáhlé 
plochy bydlení Z1-29 v blízkosti plochy Z1-30 je odůvodnitelná i nová výstavba v rámci podmínek využití 
plochy RI i v této lokalitě, neboť už půjde o návaznost na zvětšující se celek sídla, navíc se zajištěnou 
dopravní obsluhou po stávající komunikaci.  
Vzhledem k plošnému rozsahu nově vymezených rozvojových ploch a ploch vypuštěných (viz v kapitoly 
2.1.3 a 2.3) lze konstatovat, že v rámci celkových bilancí vlivu změny č.1 na půdní fond vychází změna, 
kladně (do ZPF se vrací 5,24 ha ploch v I. třídě ochrany, a zabírá se  0,26 ha v I. třídě a 3,21 ha ve II. 
třídě ochrany, což je méně než kolik se do ZPF vrací – a navíc návrat je v lepší bonitě). 

 Přezkoumat účelnost územních rezerv R1 a R2 pro bydlení  obě rezervy byly v rámci dílčího 
přehodnocení urbanistické koncepce vypuštěny (Z1-2, Z1-4), stejně jako rezerva R3 (lokalita Z1-3) 

 Prověřit regulativy ploch B, BI, SM, SK, stanovit koeficient zeleně min. 30% a koeficient zastavěnosti 
pozemku max. 40%  zapracováno do kap F výroku 

 Pověřit vymezení protihlukového valu podél silnice I/3  vymezeno jako plocha Z1-5 
 [6.5] Požadavky vyplývající ze Zprávy o uplatňování ÚP 

 V souladu s požadavky Zprávy (kap. 2.1) byla přejmenována plocha ZS – zeleň – zahrady a sady na NZ-
ZS plochy zemědělské – zahrady a sady.  

 V souladu s požadavky Zprávy (kap. 2.1) byly vypuštěny plochy dopravní infrastruktury – účelové 
komunikace (DU) a nahrazeny buď plochou veřejných prostranství (PV) – v případě, že šlo o 
komunikace, po nichž jsou vedeny cyklotrasy, turistické stezky nebo jde o cesty obsluhující obytné či 
rekreační plochy v krajině, nebo, v ostatních případech, byly plochy DS nahrazeny plochami dopravní 
infrastruktury – silniční (DS). V tomto smyslu byly doplněny podmínky využití ploch PV a DS. 

[6.6] Požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány a veřejností 
 Změna využití pozemku 1246/2 z plochy RZ na plochu SK  vymezeno jako plocha Z1-26 
 Zarovnání východní hranice zastavitelné plochy Z12 a lokalit 48, 49 a o.2 do jedné přímky  vymezeno 

jako plocha Z1-21 
[6.7] Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 
[6.7.1] Požadavky na urbanistickou koncepci 

 Prověřit dopad nově navrhovaných lokalit na urbanistickou koncepci, stanovenou vydaným ÚP Čerčany 
 urbanistická koncepce byla dílčím způsobem přehodnocena – viz kap 2.3 

[6.7.2] Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 
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Požadavky na řešení dopravní infrastruktury 
 Řešit cyklistickou dopravu dle Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje  vymezeno dle 

Generelu 
 Prověřit umístění několika ploch DP – dopravní infrastruktura - parkoviště v lokalitách o.3, o.4, o.7 a 8 a 

zřízení příjezdové komunikace nejen pro lokality 44, 47 a 50  parkoviště lokalitách o.3, o.4 a o.7 byla 
vymezena v rámci lokalit Z1-27, Z1-6 a Z1-20; vybavení pro motoristy a parkoviště v lokalitě č.8 
vymezeno nebylo, protože není možné zajistit příjezd: nové napojení na silnici I/3 nepovolí ŘSD a 
průjezd přes Vysokou Lhotu nepovolí obec; pro dopravní obsluhu plochy Z1-26 (zahrnující lokality 44, 47 
a 50) se uvažuje rozšíření stávající komunikace v ul. Luční; Dopravní obsluha plochy Z1-29 je navržena 
ulicemi Mračská a Příkrá, resp. Ke Chlumu a pak rozšířením stávající polní cesty. V rámci podrobnějšího 
řešení regulačního plánu této lokality (RP5) je navrženo zvážit též napojení lokality na silnici III/1092 
(rozšíření stávajících lesních a polních cest), tj. přístup k lokalitě z jihu, který umožňuje vyhnout se 
průjezdu centrem Čerčan. 

 Silniční ochranná pásma vyznačit v souladu s § 30 zákona č. 13/1997 Sb.  upraveno v koordinačním 
výkresu 

 V ochranném pásmu silnice I/3 nevymezovat plochy, podléhající splnění hygienických limitů  změna 
č.1 žádné takové záměry nevymezuje.  

 Veškerá dopravní napojení na silnici I/3 musí být realizována přes stávající mimoúrovňové křižovatky  
změna č.1 toto respektuje, i proto byla z ÚP vypuštěna zastavitelná plocha Z6 (lokalita Z1-12) a do 
zastavitelných ploch nebyly zapracovány lokality č.3 a 8 (dle tabulky v kap. 6.4 Zprávy). 

Požadavky na řešení technické infrastruktury 
 respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných ochranných 

pásem  v několika lokalitách změny dochází k návrhu rozvojových ploch v místech, kde se nachází 
stávající technická infrastruktura: obytnými a smíšeně obytnými lokalitami Z1-26 a Z1-29 prochází 
vedení VN, a lokalitami Z1-21 a Z1-22 vodovodní přivaděč. Řešení těchto lokalit buď bude stávající 
vedení respektovat, anebo navrhne jejich přeložky. Lokalitou Z1-28 (rozšíření hřbitova) prochází vedení 
VVN, dle informací obce to ale není v rozporu s navrženým využitím (vedení prochází okrajem lokality). 
Lokalita Z1-23 a část lokality Z1-29 se nachází v bezpečnostním pásmu VVTL plynovodu- v tomto  
pásmu je možno umisťovat obytné stavby, a to o 1 nadzemním podlaží, které jsou situované minimálně 
90 m od trasy VVTL plynovodu. VTL plynovodu nad 40 barů a je možné zde umisťovat stavby pouze 
s předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele tohoto plynovodu. SJ*14 

Požadavky na řešení vodohospodářských sítí 
 koncepce zásobování pitnou vodou bude doplněna o údaje vyplývající z bilancí nově navrhovaných 

ploch  viz kap. 2.3.4 
 změna č.1 bude řešit koncepci odkanalizování a bude se podle potřeby zabývat dopadem na odtokové 

poměry  všechny nově vymezené plochy bydlení a plochy smíšené obytné budou napojeny na 
stávající kanalizaci. Koncepce odkanalizování a dopad na odtokové poměry v lokalitě Velký Barochov 
(Z1-29) budou řešeny v rámci požadovaného regulačního plánu RP5. 

[6.7.3] Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 
 prověřit vliv navržené zástavby na plošné a prostorové uspořádání krajiny  protože většina lokalit je 

plošně malých a nacházejí se uvnitř nebo v přímé návaznosti na zastavěné území, možný vliv na 
uspořádání krajiny lze předpokládat pouze u ploch Z1-29 a Z1-30. Dle Vyhodnocení změny č.1 ÚP 
Čerčany na udržitelný rozvoj (Ecodis s.r.o., Kovář 2017, str. 51) lze negativní vliv změny č.1 na plošné a 
prostorové uspořádání krajiny vyloučit: „Krajina v okolí obce je malebná a harmonická. V kontaktu se 
změnovými plochami ale nikde nebyly identifikovány takové krajinné charakteristiky, které by mohly být 
potenciálně ovlivněny novým způsobem využívání zájmového území.“ A dále (str. 60): „Nedojde k 
narušení krajinných proporcí či ke snížení nebo významnému změnění krajinného rázu. Prostupnost 
krajiny zůstane zachována. Zástavba v okolí ploch navržených k novému funkčnímu využití rozhodně 
nevykazuje místně rázovitý či neopakovatelný charakter, který by vlivem naplnění koncepce konkrétními 
záměry mohl být narušen. V pohledově dotčeném území se nenachází žádná neopakovatelná krajinná 
scenérie, se kterou by se naplnění koncepce konkrétními záměry mohlo pohledově dostat do střetu. 
Změna územního plán nebude zdrojem negativních vlivů na urbanistickou koncepci danou stávajícím 
územním plánem. S jednotlivými změnovými plochami nejsou svázány žádné významné kulturně 
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historické události či památky hmotné ani nehmotné povahy, jejichž význam by mohl být realizací 
koncepce narušen.“ 

 prověřit důsledky změny, které by se projevily na úrovni širších vztahů a vztahů se sousedními správními 
obvody   takovéto důsledky změny č.1 se nepředpokládají. Oproti ÚP změna č.1 navrhuje zvýšení 
počtu domů o cca 80 a zvýšení počtu obyvatel cca o 175, což představuje pozvolný nárůst o 6,5%, resp. 
o 5%. Žádnou dopravní ani technickou infrastrukturu, která by vyžadovala zásahy na území okolních 
obcí změna č.1 nenavrhuje. Žádné rozvojové plochy na hranici řešeného území změna nenavrhuje. 

 prověřit vymezení ploch, kde se vylučuje umisťování staveb, zařízení a opatření pro účely dle §18, odst. 
5 stavebního zákona  využití nezastavěného území je adekvátně regulováno v podmínkách využití 
ploch s rozdílným způsobem využití (zejm. W, NZ, NZ-ZS, ZO, NL, NP a NS), žádné konkrétní 
požadavky na omezení určitých staveb, zařízení ani opatření nebyly vzneseny 

[6.7.4] Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny: 

 respektovat rozsah vymezených prvků ÚSES a zajistit jejich ochranu  ačkoli lokality Z1-7, Z1-22 a Z1-
23 zmenšují plošný rozsah vymezených prvků ÚSES (LBC, LBK), všechny dotčené prvky jsou plošné 
rozsáhlé až naddimenzované (byly vymezeny dle starší ÚPD), takže negativní vliv na jejich funkčnost lze 
vyloučit. Co se týče lokality Z1-7, ve Vyhodnocení změny č.1 ÚP Čerčany na udržitelný rozvoj (Ecodis 
s.r.o., Kovář 2017, str. 59) se píše: „Hranice tohoto biocentra jsou nicméně v území, kde se nachází 
plocha Z1-7 nevhodně volené (tvoří zde výběžek mezi zástavbu).“ Zmenšení plochou Z1-7 je pouze dílčí 
(o 0,26 ha) a zbylá výměra tohoto LBC (resp. jeho části na pravém břehu Sázavy) je 2,18 ha, jedná 
s tedy o přijatelné zmenšení cca o 12%. Co se týče lokalit Z1-22 a Z1-23, ty zmenšují LBK východně od 
Čerčan o 0,68 ha, přičemž zbylý výměra je 7,42 ha, jedná se tedy taktéž o přijatelné zmenšení o 9% 
plochy. I když jde o formálně biokoridor, jeho plošné parametry odpovídají spíše biocentru. V případě 
plochy Z1-22 zbyde i po jejím vymezením LBK v šířce 195 m. V případě vymezení plochy Z1-23 je 
biokoridor zúžen na 24 m, což je stále více než minimální požadované parametry. 

Ochrana nemovitých kulturních památek 
 lokalitami změny č. 1 nejsou dotčeny žádné nemovité kulturní památky 

Ochrana ZPF 
 viz kap. 2.6.1. 

Ochrana PUPFL 
 viz kap. 2.6.2. 

Ochrana ovzduší 
 obytnou zástavbu umisťovat v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu či průmysl, nebo od zdrojů 

nadměrného hluku, emisí, dopravy či zápachu  změnou vymezené obytné plochy tyto požadavky 
respektují. Jediná obytná plocha, kde se požaduje posouzení, zda splňuje hygienické limity hluku dle 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., je plocha Z1-9. 

 jakýkoli průmysl či výroba by měly být umístěny mimo obytnou zástavbu nebo v dostatečné události  
jediná plocha, vymezená změnou č.1, kde je možné umístit výrobu či sklady, je v rámci plochy smíšené 
obytné – komerční (SK), v lokalitě Z1-26. Jde ale pouze o nerušící výrobu a sklady, která musí být 
slučitelná s bydlením. 

[6.7.5] Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
Požadavky na ochranu veřejného zdraví 

 Pro lokality Z1-9 (tj. návrhy označené ve zprávě jako 21, 26, 27) a Z1-26 (návrhy 44, 47, 50) je 
požadováno splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Pro lokalitu Z1-20 
(návrh o.6 a o.7) se požaduje prokázat, že hluk ze sportoviště nebude mít negativní vliv na okolní plochy 
bydlení. Návrhy č. 22, 23, 31, 32, 36, 39, 46 se nacházejí v zastavěném území a podmínky jejich využití 
jsou tedy srovnatelné s dalšími stávajícími plochami BI a RI, které se nacházejí v blízkosti silnic. Lokality 
Z8, Z9, Z10, Z12 a Z13 jsou vymezeny dle platného ÚP, v urbanisticky vhodných lokalitách a jsou 
v zásadě obklopeny zastavěným územím. Hluková situace je v nich tedy v každém ohledu srovnatelná 
se stávajícím obytným územím. 

Požadavky na požární a civilní ochranu 
 Tyto požadavky byly zohledněny – viz kap. 2.8. 

Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin 
 CHLÚ Mrač v JZ cípu řešeného území není změnou č.1 dotčeno. 
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Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 
 Změna č.1 nenavrhuje žádné stavby ani opatření v přírodních korytech vodotečí. Lokality Z1-24, Z1-26 a 

Z1-27 jsou sice v blízkosti Čerčanského potoka, ale vymezení lokalit plně respektuje lokální ÚSES, který 
je podél potoka vymezen a zajišťuje tak i jeho ochranu. 

[6.8.] Požadavky na vymezení územních rezerv 
Územní rezervy R1, R2 a R3 pro bydlení byly změna č.1 vypouští. 
[6.9.] Požadavky na vymezení VPS a VPO: 
Byla provedena revize a aktualizace veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.  
Nově vymezeny byly následující VPS a VPO:  
WD1.21 Komunikace pro dopravní napojení lokality Velký Barochov 
WD3.9 Parkovací plocha – Vysoká Lhota, u vlakové zastávky 
WD3.10 Parkovací plocha – Čerčany, u školy 
WD3.11 Parkovací plocha – Čerčany, u hřbitova 
WT4       Přeložka el. vedení VN v lokalitě Velký Barochov- trasu stanoví Regulační plán 
WT3 Nová trafostanice 22/0,4 kV v lokalitě Velký Barochov- umístění stanoví Regulační plán 
PPZ1 Protihlukový ochranný val v lokalitě Z1-5 podél silnice I/3 
PPO2 Plocha pro sportovní areál školy, školní hřiště a školní zahradu 
Prvky ÚSES navržené k založení a NRBK dle ZÚR jsou vymezeny jako VPO. 
 [6.10] Požadavky na regulační plány, územní studie, dohody a parcelaci 
ÚP ve znění změny č.1 vymezuje 4 plochy pro pořízení a vydání regulačního plánu (z toho 3 doplňuje-RP5,6,7, 
regulační plány RP1, RP3 a RP4 jsou změnou vypuštěny): 
- RP2 – Vysoká lhota 
- RP5 – Velký Barochov (doplněno změnou č.1) 
- RP6 – V dražkách (doplněno změnou č.1) 
- RP7 – V loučkách (doplněno změnou č.1) 
U plochy US1, kde je podmínkou pro rozhodování prověření změn jejího využití územní studií, je posunuta lhůta 
pro pořízení a vydání studie do roku 2022. 
[6.11] 
Uspořádání obsahu Návrhu změny vychází z požadavků zadání.  
 
Vyhodnocení splnění požadavků vyplývajících z Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 1 
Územního plánu Čerčan po společném jednání  
 

SJ*1. Lokality Z1-10, Z1-12, Z1-13, Z1-16 a Z1-17 byly převedeny do funkce NZ – plochy  
zemědělské - stav  
SJ*2. Zastavitelná plocha Z1-27 pro Dopravní infrastrukturu – parkoviště (DS-návrh) byla 
z návrhu změny č.1 vypuštěna.  
SJ*3. Pozemky parc. č. 1077/1, 1077/11 a 1077/12, k.ú. Čerčany byly zařazeny do funkce 
RI-návrh a byly vymezeny jako plocha přestavby P2.  
SJ*4. Požadavky orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu 
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pro fázi vydání a uplatňování ÚP 
Čerčan, uvedené v souhlasném stanovisku k posouzení vlivů provádění ÚP na životní prostředí 
č.j.042683/2020/KUSK, byly zohledněny při zpracování návrhu ÚP (viz kapitola 2.4.1 a 2.4.2 tohoto 
odůvodnění) 
Do kapitoly 2.6.1 bylo doplněno vyhodnocení, týkající se prokázání kompenzace záboru v I. a II. 
třídě ochrany formou navrácení plošně větší výměry původně zastavitelných ploch těchto bonit zpět 
do ZPF. V souladu s bodem č.2  pokynu byla pro lokalitu Z1-29 stanovena v regulativech funkce BI 
podmínka napojení na ulici Mračská  nebo ulici Ke Chlumu. Další podmínky požadované pokyny 
pro lokalitu Z1-29 budou splněny v rámci návrhu regulačního plánu, jehož zpracování je podmínkou 
pro rozhodování o změnách v území pro lokalitu Z1-29. Na základě bodu č.3. byla do regulativů 
ploch B, BI, SM a SK doplněna podmínka napojení na ČOV.  
SJ*5. Z odstavce D.2.3.2 subkapitoly D.2.3 kapitoly 2.11 textové části ÚP byl vypuštěn 
text: „V chatových osadách se předpokládá existence suchých záchodů a vzhledem k nižšímu 
množství produkovaných odpadů jejich likvidace na pozemku (využití na zahradě)“ 
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SJ*6. V první větě odstavce D.2.3.3 subkapitoly D.2.3 kapitoly textové části ÚP bylo slovo 
„odpadní“ nahrazeno slovem „dešťové“.  
SJ*7. Lokalita Z1-14 byla z návrhu změny č.1 ÚP Čerčan vypuštěna a ponechána v původní 
funkci plochy lesní NL-stav. 
SJ*8. V souladu s pokyny byl do regulativů ploch BI doplněn text: „změny v území dle § 2 
odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné při prokázání splnění 
podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb.“ 
SJ*9. V textové části odůvodnění změny č.1 byl v kapitole Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení byl deklarován veřejný zájem vymezení nových zastavitelných ploch Z1-7, Z1-22 a Z1-23.  
SJ*10. V Přípustném využití regulativů funkčních ploch ZO-zeleň-ochranná a izolační byl 
doplněn text „stavby dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na silnici I/3“. 
SJ*11. Lokalita Z1-6, zastavitelná plocha Z2 a související návrhové plochy funkce DP – 
dopravní infrastruktura – parkoviště a DS nebyly již po společném jednání vymezeny jako plocha 
s podmínkou pořízení územní studie- tato podmínka byla posouzena jako nadbytečná (viz SJ*15): 
v lokalitě Z1-6 byl v rámci změny č.1 do územního plánu zanesen záměr dopravního řešení 
záchytného parkoviště P+R s podporou Stč.kraje (dle podkladu- územně technické studie 
záchytných parkovišť) a vytvořena rezerva plochy DS pro úpravu stávajícího nájezdu uvnitř 
mimoúrovňové křižovatky včetně vyznačení plánované okružní křižovatky a plochu DP pro umístění 
záchytného parkoviště P+R (v souladu s možným přesahem části parkoviště do plochy Z2 byly 
doplněny regulativy plochy OV v ploše Z2). 
SJ*12. Návrh změny č.1 ÚP Čerčan je uveden do souladu se Politikou územního rozvoje ČR 
ve znění aktualizací č.1 až č.3 a Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění 
aktualizací č.1 a č.2. V textové a v grafické části odůvodnění změny č.1 ÚP Čerčan jsou uvedeny 
veškeré jevy vymezené v rámci ZÚR Stč. kraje.  
SJ*13. Lokalita Z1-31 byla z návrhu změny č.1 vypuštěna.  
SJ*14. Návrh změny č. 1 byl uveden do souladu s požadavky společnosti NET4GAS, s.r.o. 
V souladu s požadavky byly v textové části ÚP upraveny subkapitoly D.2.2) Zásobování plynem, 
D.2.3.1) Zásobování pitnou vodou a D.2.4) Spoje.  
SJ*15. Viz SJ*11- Pro parkoviště P+R s podporou Stč.kraje byly doplněny regulativy plochy 
OV v ploše Z2, změnou je dle technické studie doplněno rozšíření plochy DS u odbočovacího pruhu 
na sjezdu ze silnice I/3 s kruhovou křižovatkou. 
SJ*16. V Přípustném využití regulativů funkčních ploch NS – plochy smíšené nezastavěného 
území byl doplněn text: „drobná sakrální stavba - kaplička na poz.č.2304,k.ú.Čerčany“   
SJ*17. Do výkresu č. 2 – hlavní výkres grafické části ÚP byly doplněny vodovodní přivadeč 
Jericho a vodojem Jericho. Do regulativů ploch NZ bylo doplněno přípustné využití „stavba 
vodovodního přivaděče a vodojemu na poz.č.2424,k.ú.Čerčany“. Do ploch NL – Plochy lesní 
bylo doplněno přípustné využití „stavba vodovodního přivaděče“ vzhledem k trase přivaděče 
Jericho přes lesní plochy severozápadně od sídla Jericho.  
SJ*18. Využití pozemku parc. č. 2314/6 bylo převedeno z funkce PV-návrh na funkci BI-stav.  
SJ*19. V souladu s požadavkem byly pozemky parc.č. 1659, 2679, st.1725, 1682, st.595, 
1862, st.624, 1871/4, 1871/2 a st.648 přeřazeny z funkčního využití RI-stav na BI- návrh. Na těchto 
pozemcích stojí rodinné domy, čímž neodpovídají zařazení do ploch RI. 
SJ*20. Pozemky parc.č. 1436/10, st.122/1 a st.122/2 byly převedeny z funkce SK-stav na OV-
stav s ohledem na novou základní uměleckou školu.  
SJ*21. Do výkresů grafické části návrhu i odůvodnění ÚP bylo doplněno grafické měřítko.  
SJ*22. Názvy kapitol textové části návrhu ÚP byly zredukovány. 
SJ*23. Textová a grafická část návrhu ÚP Čerčan byly uvedeny do souladu se ZÚR 
Středočeského kraje. Do grafické části byla doplněna překryvná funkce DS-K pro koridor dopravní 
stavby I/3, D015 dle ZÚR Stč. kraje. Do kapitoly F textové části návrhu ÚP byl doplněn regulativ 
překryvné funkce DS-K Koridor pro umístění dopravní stavby nadmístního významu.  
SJ*24. Sloupec „Podmínky využití“ v tabulce zastavitelných ploch a ploch přestavby 
v subkapitole C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby byl přejmenován na: 
„Informace“.  
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SJ*25. Do kapitoly F textové části návrhu ÚP byl doplněn seznam ploch s rozdílným 
způsobem využití.  
SJ*26. Lhůta pro vydání regulačních plánů se prodlužuje na 6 let od nabytí účinnosti změny 
č.1.  
SJ*27. Z návrhu ÚP byl vypuštěn regulační plán RP2 Čerčany – Vysoká Lhota – západ, je již 
vydán. Z názvů regulačních plánů RP5, RP6 a RP7 byly vypuštěny veškeré označení RP5, RP6 a 
RP7. V dokumentaci změny jsou ponechány pouze názvy regulačních plánů s místním označením. 
SJ*28. Zastavěné území bylo aktualizováno k 1.4.2020. Oproti návrhu změny.č.1 pro společné 
jednání došlo k zástavbě části zastavitelné plochy Z4.  
SJ*29. Pro zpracování návrhu změny po společném jednání byly použity aktuální mapové 
podklady. Do grafické části návrhu ÚP byl doplněn údaj o datu platnosti katastrální mapy.  
SJ*30. V textové části návrhu změny č.1 byl název „Čerčanský Chlum“ změněn na „Čerčanský 
chlum“.  
SJ*31. Výkres č.4 technická infrastruktura byl z grafické části návrhu ÚP Čerčan vypuštěn. 
Stávající i návrhové prvky technické infrastruktury byly zařazeny do výkresu č.2 – hlavní výkres.  
SJ*32. K textové části odůvodnéní byly doplněny dokumenty „Vyhodnocení společného 
jednání o návrhu změny č.1 územního plánu Čerčan“ a „Pokyny pro úpravy návrhu změny č.1 
územního plánu Čerčan po společném jednání“.  
SJ*33. Při zpracování grafické části návrhu změny byly použity aktuální údaje z ÚAP Benešov.  
SJ*34. Návrh změny č.1 po společném jednání byl průběžně konzultován s pořizovatelem.   
 

2.3.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

CÍLE ŘEŠENÍ 
Důvodem pořízení Změny č. 1 je prověřit podněty obce a návrhy na pořízení změny ÚP, které byly 
přijaty v průběhu let 2007 až 2016 (viz Zadání, kap. 6.4). ÚP Čerčan byl sice vydán roku 2012, ale 
protože šlo o „překlopení“ tehdy platného ÚPnSÚ Čerčany z roku 1996 a jeho pěti postupně 
schválených změn (poslední z roku 2008) dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákona) a dle požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, která je zapracována v metodice MINIS, lze konstatovat, že zatímco 
po obsahové části ÚP Čerčan vyjadřuje stav území zhruba z roku 2007, tak po koncepční stránce je 
poplatný uvažování z doby vzniku ÚPnSÚ Čerčany, tj. před rokem 1996. Lze tedy konstatovat, ač to tak 
na první pohled nevypadá, že ÚP Čerčan je starý více než 20 let a zasluhuje tedy nejen aktualizaci, ale 
i zásadnější konceptuální revizi, stejně jako prověření požadavků obce a jejich občanů, které 
v některých případech čekají už 10 let na vyřízení. 

Zadání požaduje prověřit návrhy na změny využití konkrétních pozemků na základě 14 požadavků 
obce a 33 požadavků občanů. Číslování těchto podnětů a požadavků, které končí číslem 51, poukazuje 
na to, že zdaleka ne všechny podněty občanů obec schválila, tj. že více než 20 podnětů zastupitelstvo 
obce zamítlo a do Zadání se tedy vůbec nedostaly. V úvodní fázi zpracování Zadání byly všechny 
požadavky na změny využití území zakresleny o očíslovány jako lokality změny, kterých je celkem 32. 
Z původních více než 75 požadavků se tak do zadání dostalo 47, ale protože řada podnětů se 
opakovala a nacházela vedle sebe ve stejných lokalitách, výsledkem je 32 lokalit změn, které jsou pro 
přehlednost v řešeném uzemí umístěné zhruba od severu k jihu.  

Otázkou bylo, jak takovéto množství rozličných podnětů ovlivní rozvojovou a urbanistickou koncepci 
Čerčan. V rámci Průzkumů a rozborů proto byly podněty rozděleny do pěti tematických skupin a tyto 
skupiny podnětů byly seřazeny podle stupně jejich vlivu na rozvojovou a urbanistickou koncepci území 
obce (od těch, které jsou plně v souladu se stávající koncepcí, po ty, které vyžadují jejich alespoň 
částečné přehodnocení). 

Skupina podnětů Označení dle Zadání Označení dle Z1  Komentář 
1) Dílčí 20, 29, 30, 42, 45, 51, Z1-2, Z1-3, Z1-5, Jde zejména o aktualizaci stavu 
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neproblematické  
změny a opravy 
stávajícího ÚP 

o.4, o.5, o.8, o.10, 
o.11, o.14 

Z1-6, Z1-11, Z1-
14, Z1-15, Z1-18, 
Z1-19, Z1-24, Z1-
25, Z1-30, Z1-31 

území podle dostupných podkladů a 
o opravy zákresu v ÚP o minimální 
výměře. 

2) Dílčí změny 
využití v rámci 
zastavěného území 

15; 22, 31; 23, 32, 36, 
39; 33, 46,  

Z1-1, Z1-8 Změna rekreace na bydlení. U 
většiny podnětů řešeno úpravou 
regulativu. 

3) Komplikovanější 
změny využití 
v rámci 
zastavitelného 
území 

o.6, o.7, o.13, 44, 47, 
50 

Z1-20, Z1-26 Vhodné změny využití území, ale je 
třeba se jimi podrobněji zabývat 
v jednání se zainteresovanými 
stranami a řešit je i na úrovni větší 
podrobnosti těchto záměrů. 

4) Dílčí rozšíření 
nebo zmenšení 
zastavitelného 
území 

o.1, o.2, o.3, o.9, 2, 5, 
11, 18, 48, 49, 21, 26, 
27 

Z1-7, Z1-9, Z1-10, 
Z1-21, Z1-22, Z1-
23, Z1-27, Z1-28 

Na první pohled vhodné změny 
malého rozsahu, využívající 
existující potenciály, ale při bližším 
zkoumání je zde vždy střet 
s nějakým limitem využití (hluk, 
ÚSES, technická infrastruktura).  

5) Podstatné 
rozšíření nebo 
zmenšení 
zastavěného území 

o.3, o.12, 6, 12, 41 Z1-4, Z1-12, Z1-
13, Z1-16, Z1-17, 
Z1-29, Z1-32 

Zástavba většího rozsahu ve vhodné 
lokalitě (Z1-29), vyžadující částečné 
přehodnocení urbanistické koncepce 
a důkladnou přípravu (regulační 
plán), řádné odůvodnění a 
kompenzace vypuštěním méně  
rozvojových ploch. 

 
 
KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY č.1 
Podněty v prvních třech skupinách jsou zcela v souladu s rozvojovou a urbanistickou koncepcí, 
stanovenou v ÚP Čerčany (2012). Jde o podněty, které tyto koncepce naplňují, rozvíjejí a upřesňují a 
lze je tedy považovat pro rozvoj obce za zcela žádoucí. Plošně nejrozsáhlejší z těchto podnětů je 
vypuštění ploch územních rezerv (Z1-2, Z1-3, cca 6,4 ha), jelikož jde ale o plochy nevhodně situované 
(hluk ze silnice I/3, stávající vedení technické infrastruktury), a tedy v praktické rovině nevyužitelné, je i 
toto považováno za dílčí neproblematickou opravu urbanistické koncepce.  

Podněty ze čtvrté skupiny se týkají převážně obytné zástavby. Obytná výstavba ve vhodně umístěných 
lokalitách (tj. v návaznosti na zastavěné území, dopravní a technickou infrastrukturu) Z1-7, Z1-9, Z1-21, 
Z1-22, Z1-23, o celkovém rozsahu 2,11 ha, je přitom kompenzována lokalitou Z1-10, kde dochází 
k vypuštění nevhodně umístěné rozvojové plochy Z7 (hluk ze silnice I/3, ochranné pásmo lesa) 
o rozsahu 1,59 ha. Za další kompenzaci lze považovat výše zmíněné vypuštění nevhodně vymezených 
územních rezerv v lokalitách Z1-2 a Z1-3, o výměře cca 6,4 ha. I když nově vymezené rozvojové plochy 
mají dílčí problémy (potenciální hluk ze železnice a zábor ZPF ve II. třídě ochrany v ploše Z1-9, 
zmenšení plochy lokálního ÚSES v plochách Z1-7, Z1-21, Z1-22, Z1-23, vedení vodovodního přivaděče 
plochami Z1-21 a Z1-22), tak když tyto plochy porovnáme s těmi, které byly vypuštěny, lze konstatovat 
podstatné celkové zlepšení (blízkost ploch Z1-21, Z1-22, Z1-23 k centru Čerčan, nižší 
zasažení hlukem, mimo OP lesa). V případě zmenšení ploch ÚSES novými zastavitelnými plochami 
Z1-22 a Z1-23 se jedná pouze o zmenšení formálně vymezeného lokálního biokoridoru. Ačkoliv jsou 
plochy v platném ÚP vymezeny jako funkce NP-stav, reálně se jedná o pole a louky. Funkční prvky 
koridoru se nacházejí mimo plochy Z1-22 a Z1-23. Biokoridor ÚSES je značně naddimenzován a má 
formu lokálního biocentra. I v případě lokálního biocentra jsou plochy NP značně naddimenzovány 
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vzhledem k potřebnému rozsahu 3 ha pro lokální biocentra. Rozsah kompaktní plochy zahrnuté do 
lokálního biokoridoru oproti tomu přesahuje 7,5 ha i po odebrání ploch Z1-7, Z-22 a Z1-23. 
V případě plochy Z1-7 se jedná o plochu louky zařazenou v platném ÚP do lokálního biocentra „Louky 
u řeky“, které je součástí vedení ÚSES podél řeky Sázavy. LBC Louky u řeky má charakter koridoru 
s přímými hranicemi, ze kterých lokalita Z1-7 vybočuje. V rámci ÚSES tak lokalita tvořila jakýsi apendix. 
Lokalita tvoří proluku ve stávající zástavbě přičemž je ze tří stran obklopena zástavbou. Funkčnost 
ÚSES, tak nebude vyjmutím lokality Z1-7 narušena.      

Ve čtvrté skupině jsou i dva podněty obce, týkající se veřejného vybavení: rozšíření hřbitova (Z1-28) a 
vymezení plochy pro parkování vozidel (Z1-27). Oba záměry jsou situovány na obecních pozemcích a 
naplňují potřeby obce. I když v případě plochy Z1-27 jde o zábor 0,31 ha ZPF ve II. třídě ochrany, lze 
konstatovat, že veřejný zájem obce zde převažuje nad ochranou ZPF.  

Páté skupina podnětů se točí okolo obytné výstavby v lokalitě Z1-29 (6,43 ha), která tím, že rozvoj 
bydlení směřuje jižně od Čerčan, představuje dílčí přehodnocení urbanistické koncepce. Lokality Z1-4, 
Z1-12, Z1-13, Z1-16, Z1-17 všechny představují vypuštění rozvojových ploch (vypuštění 1,21 ha pro 
dopravní obslužnost, 2,26 ha pro výrobu a 2,98 ha pro sportovní plochy), resp. vypuštění územní 
rezervy pro bydlení (Z1-4 o výměře 5,4 ha) a jde tedy o kompenzaci této změny. Kompenzovat 
zařazení 6,43 ha vypuštěním 6,45 ha plus vypuštěním 5,4 ha rezerv lze považovat za více než 
dostačující. Ačkoli důvody pro vypuštění každé plochy jsou odlišné (hluk z dopravy v případě plochy 
Z1-4 po silnici I/3, nemožnost napojení plochy Z1-12 na silnici I/3, záplavové území a I. třída ochrany 
ZPF u plochy Z1-13, Z-16 a Z1-17), základní linií této změny urbanistické koncepce je odklon od úvah 
o rozvoji obytné výstavby v lokalitě mezi Vysokou Lhotou a Jerichem (kde byly původně vymezeny 
územní rezervy pro bydlení) a sledování rozvoje obytné výstavby v urbanisticky vhodnější lokalitě (tj. 
blíže k centru Čerčan, v lokalitě nezasažené hlukem). Právě blízkost ke stávajícímu centru je základním 
argumentem proti tomu, že výstavba v lokalitě Z1-29 představuje „obytný satelit“. Tím je mnohem spíše 
rozvoj bydlení v návaznosti na Vysokou Lhotu, situované u sjezdu ze silnice I/3. Vypuštění části lokalit 
pro výrobu, skladování a dopravní obslužnost a jejich plošně ekvivalentní nahrazení kvalitně 
připravenou obytnou výstavbou (k čemuž přispívá požadavek regulačního plánu) je navíc zcela 
v souladu se strategickým plánem a jeho mottem, že Čerčany mají být „dobrým místem pro život“, což 
je konkretizováno i v koncepci rozvoje území, kde „obec hodlá v první řadě podporovat kvalitní a 
bezpečné zázemí pro bydlení… s ohledem na životní prostředí a především citlivý a nenásilný rozvoj 
obce“ (kap B.1 výroku). 

Pro rozvoj obytné zástavby v dosahu centra obce a občanské vybavenosti a s vhodnými podmínkami 
(dosah přírody, omezení negativních dopadů silnice I. třídy a železnice apod.) již nezbývají kapacity 
adekvátní zájmu o bydlení v obci. Zastavitelné plochy Z11 a Z14 vypouštěné změnou č. 1 nebyly pro 
bydlení vhodné s ohledem na polohu v záplavovém území řeky Sázavy a v potenciální nivě řeky a 
vzhledem k poloze za plochami výroby v případě plochy Z14. Zastavitelné plochy pro bydlení Z4 a Z19 
jsou v rychlém tempu zastavovány a jejich kapacity jsou téměř vyčerpány. Významný růst obytné 
zástavby v sídlech Nové Městečko, Vysoká Lhota a Jericho je vzhledem k jejich rekreačně satelitnímu 
charakteru a zhoršené dostupnosti centra obce nevhodný. Nové zastavitelné plochy Z1-7, Z1-22, Z1-23 
a Z1-29 jsou tedy de-facto jedinými lokalitami s možností rozšíření obytné zástavby s dobrou 
dostupností do centra obce s občanskou a jinou vybaveností a s dobrými podmínkami z hlediska hluku, 
okolí atd. Veřejný zájem na rozvoji obytné výstavby spočívá v podpoře rozvoje komerční a jiné 
vybavenosti v souvislosti s rostoucím počtem obyvatel, a tudíž s rostoucí ekonomičností vzniku 
vybavenosti v obci. Lokalita Z1-29 v tomto rozsahu a s podmínkou pořízení regulačního plánu 
umožňuje navíc umístění občanské vybavenosti a funkčních veřejných prostranství typu dětského 
hřiště apod. využitelné pro obyvatele jižní části obce. Veřejná prostranství, tak mohou obohatit celkový 
interiér obce včetně alternativní trasy pro cyklotrasy (č.0064 a č.0068) a turistické trasy o jihu 
s odpočívadly. Pro zajištění koncepčního vývoje je výstavba podmíněna regulačním plánem a 
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zajištěním dopravního napojení na ulici Mračská nebo ulici Ke Chlumu. Lokalita je v pěší dostupnosti 
do centra obce, a bude vytvářet pohledově protilehlou čtvrť zahradního bydlení k lokalitě Bulánka. 

Změnou č. 1 se mění využití v 32 řešených lokalitách. Grafickou část změny č.1, kterou se mění ÚP 
Čerčan, tvoří 5 výkresů grafické části a 4 samostatné výkresy, které po nabytí účinnosti změny č.1 
nahradí grafickou část platného ÚP Čerčan. Grafickou část odůvodnění změny č. 1 tvoří výřezy výkresu 
Předpokládaných záborů půdního fondu, výkres širších vztahů a 2 samostatné výkresy. Ve výkresu 
OD4 Odůvodnění změny jsou vyznačeny řešené lokality změny na podkladě hlavního výkresu.  

Součástí grafické části odůvodnění jsou dále výřezy výkresů záborů s vyznačením lokalit, ze kterých je 
patrné původní a změnou navržené využití, a v případě nově navržených záborů půdního fondu, resp. 
v případech navrácení do ZPF. 

Změnou č.1 dále dochází k aktualizaci zastavěného území k 1.4.2020, k aktualizaci veřejně 
prospěšných staveb a opatření, k aktualizaci ÚSES a vedení sítí technické infrastruktury dle ÚAP ORP 
Benešov 2014 (včetně pozdějších dílčích aktualizací), k řešení cyklistické dopravy dle Generelu 
cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje, a aktualizaci výkresu širších vztahů na podkladu ZÚR 
Středočeského kraje ve změní aktualizace č.1. 

Změnou č.1 se dílčím způsobem, na základě požadavků zadání a prověření jednotlivých regulativů a 
požadavků obce, mění a doplňují podmínky využití ploch bydlení (B), bydlení příměstského (BI), ploch 
smíšených obytných městských (SM) a komerčních (SK), ploch rekreace (RI) a ploch výroby a 
skladování (V). Jedná se zejména o upřesnění podmínek přestavby rekreačních objektů na objekty pro 
bydlení, o harmonizaci koeficientů zastavěnosti a zeleně a o upřesnění podmínek využití ploch výroby 
a skladování (V), doplnění regulativů ploch ZO, NZ a NS o nové, přípustné využití, o limity max. 
zastavěné plochy a výšky přípustných staveb pro obhospodařování a pastevectví. Změnou č.1 dochází 
k doplnění regulativů překryvné funkce DS-K Koridor pro umístění dopravní stavby nadmístního 
významu. 

 
2.3.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Hranice zastavěného území je změnou aktualizována ke dni 1.4.2020. Hranice zastavěného území je 
vyznačena v grafické části, zejména ve výkresu základního členění a Hlavním výkresu. Současně s  
aktualizací hranice zastavěného území byly na celém území již zastavěné části (nebo celé) návrhových 
ploch převedeny v grafické části ÚP do ploch zastavěných. Provedené změny a aktualizace jsou spolu 
s lokalitami změny č.1 vyznačeny ve výkrese OD-4 tohoto odůvodnění.  
 
2.3.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT  
Změna č. 1 nemění základní koncepci rozvoje území, stanovenou ve schváleném ÚP  Čerčan. Územní 
plán i po změně č. 1 podporuje realizaci strategické vizi obce, vyjádřenou mottem: „Dobré místo pro 
život mezi Benešovem a Prahou“, což v konkrétní rovině znamená „podporovat v první řadě kvalitní a 
bezpečné zázemí pro bydlení, veřejnou dopravu a moderní zázemí pro vzdělávání, odpočinek a sport 
a spoluvytvářet podmínky pro podnikání a rozvoj služeb občanům. To vše s ohledem na životní 
prostředí a především citlivý a nenásilný rozvoj obce“ (viz koncepce rozvoje území v kap. B.1 ÚP 
Čerčany). Změna č.1 i nadále považuje za zdravou horní hranici velikosti Čerčan přibližně 3500 
obyvatel. 

K dílčí („taktické“) změně koncepce dochází v tom, jak této strategické vize dosáhnout s ohledem na 
aktuální podmínky. Některé dříve vymezené rozvojové plochy tak byly vypuštěny, stejně jako byly 
vypuštěny územní rezervy pro bydlení. Jiné rozvojové plochy ve vhodnějších lokalitách byly naopak 
změnou č.1 vymezeny. Vypuštěny byly zejména rozvojové plochy podél silnice I/3 a podél řeky Sázavy, 
nově vymezena byla naopak obytná lokalita Velký Barochov, situovaná jihozápadně od centra Čerčan. 
Přírodní a krajinný rámec zůstává i nadále stabilizovaný, s převahou lesního hospodaření a dílčím 
rozvojem rekreace v krajině – nově je vymezena plocha pro rozhlednu na Čerčanském chlumu a 
Cyklistické trasy jsou aktualizovány dle generelu Středočeského kraje. 
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2.3.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 
Celková urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č. 1 respektována. Změna č. 
1 dílčím způsobem přehodnocuje urbanistickou koncepci. Oproti platnému ÚP Čerčany  změna č.1 
vypouští celkem 8,04 ha rozvojových ploch (1,5 ha plochy pro bydlení, 1,2 ha ploch pro parkoviště a 
vybavení pro motoristy, 3 ha ploch pro rekreaci a sport a 2,3 ha ploch pro výrobu a skladování) a dále 
vypouští 11,76 ha ploch územních rezerv pro bydlení a naopak nově vymezuje celkem 8,24 ha 
rozvojových ploch ploch pro bydlení, dále 0,8 ha ploch pro občanské vybavení (OH) a 
dopr.infrastrukturu-parkoviště plochy DS). V kapitole 2.3 – v Koncepci řešení změny č.1 je podrobně 
popsána a odůvodněna vyváženost celkové plošné bilance: nově vymezené rozvojové plochy jsou tak 
plně kompenzovány plochami vypuštěnými. Když se navíc vezme v úvahu bonita zabírané a do ZPF 
navracené zemědělské půdy, případně kvalitativní parametry jako hluková expozice a poloha ploch 
bydlení vůči urbanistickému centru Čerčan, změnou č.1 navržené přehodnocení urbanistické koncepce 
vychází jako jednoznačné zlepšení oproti stávající koncepci. 

Součástí urbanistické koncepce je i urbanistická kompozice, která zahrnuje řešení struktury zástavby 
s pohledovými horizonty, urbanistickými a pohledovými osami, dominantami, stávajícím i navrženým 
měřítkem a proporcemi zástavby apod. Změnou č.1 je tato problematika dotčena doplněním ploch pro 
zpracování regulačních plánů, z nichž zejména u RP 5- Velký Barochov bude kladen důvod na  
urbanistickou kompozici, měřítko zástavby a pohledové horizonty v území, jak je stanoveno v Zadání 
RP5. 

Bilance obyvatel (demografická prognóza) 

Bilanci rozvojových ploch je třeba doplnit bilancí obyvatel. Čerčany měly na konci roku 2016 celkem 
2812 obyvatel. Strategický plán (2009) i územní plán (2012) přitom počítají s nárůstem na cca 3500 
obyvatel. Graf vývoje počtu obyvatel Čerčan od roku 1971 (kdy měly Čerčany 1965 obyvatel) ukazuje 
výrazný nárůst ve druhé polovině 80. let (o víc než 25% na 2694 obyvatel roku 1990), mírný pokles na 
začátku 90. let  (na 2543 obyvatel roku 1997), následovaný postupným pozvolným nárůstem, který se 
od roku 2007 zrychlil na průměrný přírůstek 21 obyvatel ročně. Přírůstek obyvatel migrací je přitom 3-4x 
větší než přirozenou měnou. 
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od r. 1971 – tj. za posledních 45 let 
Celkem 173 719 892 496 
Ročně  3,8 16,0 19,8 20 
od r. 1991 – tj. za posledních 25 let 
Celkem -2 134 132 132 
Ročně  -0,1 5,4 5,3 5 
od r. 2006 – tj. za posledních 10 let 
Celkem 48 158 206 515 
Ročně  4,8 15,8 20,6 21 
 
Pohled na populační vývoj, a z něj vyvozený budoucí trend závisí na tom, jak dlouho do minulosti se 
díváme. Je ale pozoruhodné, že extrapolace trendu dlouhodobého (za posledních 45 let) vede téměř 
ke stejným výsledkům jako trendu krátkodobého (za posledních 10 let) – což je dobrým důvodem pro 
zohlednění právě těchto výhledů populačního vývoje. Návrh změny ÚP Čerčan č.1 proto počítá, že je 
realistické počítat v následujících 25 letech s nárůstem zhruba o 500 obyvatel, tj. zhruba o 20 
obyvatel ročně.  

Bilance zastavitelných ploch s možností obytné výstavby  
Označení plochy Navržené 

využití 
Výměra 
[ha] 

Počet nových 
RD 

Počet nových 
obyvatel 

Způsob 
výpočtu 

Z1 BI 3,57 36 89 plocha 
Z4 SK 5,76 40 100 pozemky 
Z8 SM 0,90 9 23 plocha 
Z9 BI 1,00 10 25 plocha 
Z10 BI 0,26 3 7 plocha 
Z12 BI 1,17 12 29 plocha 
Z16 SK 0,50 5 13 plocha 
Z19 BI 3,05 14 35 pozemky 
Z20 SM 0,31 3 8 plocha 
Z1-7 BI 0,42 4 11 plocha 
Z1-8 BI 0,39 4 10 pozemky 
Z1-9 BI 0,96 10 24 plocha 
Z1-21 BI 0,17 2 4 plocha 
Z1-22 BI 0,37 4 9 plocha 
Z1-23 BI 0,31 1 3 pozemek 
Z1-26 SK 0,69 7 17 plocha 
Z1-29 BI 6,43 50 161 plocha 
Zastavitelné plochy celkem: 26,26 213 566  

proluky Čerčany   27 68 pozemky 
proluky Nové 
Městečko   30 75 pozemky 

proluky Vysoká 
Lhota   12 30 pozemky 

proluky Jericho   6 15 pozemky 
Proluky celkem  75 188  
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Celkem 26,26 288 754  
 

Bilance kapacity rozvojových ploch po změně č.1 předpokládá plochy pro 213 rodinných domů, resp. 
pro 566 nových obyvatel. Po započítání proluk a velkých zahrad v zastavěném území se tato kapacita 
zvýší o dalších 75 rodinných domů, resp. o 188 obyvatel, na celkových 302 nových RD, umožňujících 
přírůstek 754 obyvatel. Takto mají Čerčany možnost dosáhnout oněch 3500 obyvatel, o které usiluje 
strategický plán. Analýza vývoje v posledních 45 letech naznačuje, že je to realistické.  

Celková bilance v návrhovém období (po zastavění rozvojových ploch a proluk) 
 stav 2017 návrh dle ÚP návrh po Z1 rozdíl Z1-ÚP podíl Z1/ÚP 
počet obyvatel: 2812 3539 3566 27 100,76% 
počet bytů 996 1217 1298 81 106,61% 
 

Při pohledu na celkovou bilanci je možné se pozastavit nad tím, že ačkoli se kalkuluje s větším počtem 
bytových jednotek, výsledkem je pouze minimální navýšení počtu obyvatel po změně č.1 (oproti 
platnému ÚP Čerčany). Důvodem je, že v této bilanci se počítá s nižší obsazeností bytů než s jakou 
kalkuloval ÚP Čerčan (3 obyvatelé/byt). Obsazenost bytů v Čerčanech podle SLDB 2011 byla 
průměrně 2,8 obyvatel na 1 bytovou jednotku, tedy méně než s čímž počítal ÚP Čerčany. Celkový 
společenský trend, spočívající ve zvyšování obytného standardu a v méně početných domácnostech, 
ale směřuje k nižší obsazenosti, což ostatně odráží i celorepublikový průměr, který byl (dle SLDB 2011) 
2,54 obyvatel/byt. Změna č.1 proto v bilanci zastavitelných ploch uvažuje realističtějších 2,5 
obyvatel/byt. 

Do bilance je též nutné započítat problematiku majetkoprávních vztahů k pozemkům, kdy na jedné 
straně je poptávka a na druhé není potřeba a nabídka od všech majitelů pozemků pozemky uvolnit pro 
zástavbu. Proto je vhodné předpokládanou potřebu počtu pozemků pro rodinné domy 1,5 navýšit – což 
platí i pro bilanci počtu obyvatel. Pro navýšení počtu obyvatel o 500 je tak potřeba vymezit pozemky 
pro rodinné domy, umožňující ubytování 750 obyvatel. Paradoxním důsledkem této praktické 
zkušenosti s výstavbou v tržních podmínkách je, že není realistické očekávat naplnění strategické vize 
dosažení 3500 obyvatel Čerčan za 25 let, tj. v roce 2043, ale spíše později, a že za tímto účelem bude 
třeba vymezit další pozemky pro zástavbu (popř. zvýšit intenzitu využití těch již vymezených).  

Určitou vnitřní rezervu (a tedy i možnost strategickou vizi přeci jen realizovat) přitom představuje 
možnost rekolaudace rekreačních staveb na objekty pro bydlení – což se týká zejména Nového 
Městečka a Vysoké Lhoty. Podmínky využití rekreačních ploch (RI) byly v tomto ohledu upraveny – a 
jasně stanovují, kdy je takováto přestavba či rekolaudace možná. Vzhledem ke stavební složitostem 
přestaveb (tj. nejen složitosti majetkoprávních vztahů) lze ale předpokládat, že intenzita takovýchto 
přestaveb bude výrazně nižší nežli výstavba na dosud nezastavěných pozemcích. Zvýšená intenzita 
přestaveb však může posloužit jako indikátor toho, že reálně využitelných pozemků v rozvojových 
plochách je nedostatek – a stavebníci proto hledají alternativní možnosti. 

Závěrem těchto úvah, bilancí a kalkulací lze říci, že změna č.1 se drží v mantinelech, vymezených 
strategickým plánem, platným územním plánem a demografické prognózy. Jakkoli je budoucnost 
vždy nejistá, změna č.1 jí jde (zejména díky strategickém plánu) alespoň naproti a vytváří podmínky pro 
výstavbu až cca 300 rodinných domů, které umožní do roku 2043 zvýšení populace Čerčan o 500 
(realistický odhad) až o 750 obyvatel (horní limit, jeho dosažení je málo pravděpodobné).  

Urbanistická koncepce 

Základ urbanistické koncepce Čerčan zůstává beze změn: „Urbanistická koncepce spočívá v uvážlivém 
rozvoji jednotlivých, prostorově oddělených, ale přitom vzájemně funkčně integrovaných částí: Čerčan, 
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Čerčan-výrobní zóny, Nového Městečka, Vysoké Lhoty-pod lesem, Vysoké Lhoty-u řeky a Jericha. 
U všech těchto urbanistických celků je důležité zachovávat jejich kompaktnost a zároveň dbát o jejich 
vzájemné propojení.“ (kap C.1 ÚP Čerčany) 

Čerčany 

Urbanistické koncepce vlastních Čerčan se týkají následující lokality změny č.1: Z1-17, Z1-19, Z1-20, 
Z1-21, Z1-22, Z1-23, Z1-24, Z1-25, Z1-26, Z1-27, Z1-28, Z1-29 a Z1-32. Většina těchto změn je zcela 
v souladu se stávající rozvojovou a urbanistickou koncepcí – jde o drobné opravy ÚP a o dílčí rozvoj, 
využívající existující potenciály a respektující aktuální potřeby obyvatel a obce. Dílčí změnu 
urbanistické koncepce představuje vymezení plošně rozsáhlé lokality Z1-29 (Velký Barochov), která 
nově sleduje rozvoj bydlení jižně od Čerčan (tj. namísto území mezi Vysokou Lhotou a Jerichem, kde 
byly vypuštěny obdobně rozsáhlé plochy územních rezerv pro bydlení). Takováto změna urbanistické 
koncepce představuje posun ke kompaktnímu sídlu a k vyšší kvalitě obytného prostředí a co se týče 
demografických a plošných bilancí, je podrobně odůvodněna výše v kap. 2.3. 

Lokalita Z1-17 představuje vypuštění zastavitelné plochy pro tělovýchovu a sport (OS), která se 
nachází v záplavovém území a na půdě I. třídy ochrany ZPF. Jde tedy o vypuštění rozvojové plochy 
Z11, které byla ve starší dokumentaci vymezena bez ohledu na zmíněné limity využití území. Plocha je 
vymezena dle stávajícího využití jako plocha smíšená nezastavěného území (NS). Vypuštění této 
plochy souvisí s celkovou bilancí ploch a záborů ZPF, a tedy i s kompenzací vymezení nových 
rozvojových ploch. 

Lokality Z1-19, Z1-24 a Z1-25 představují drobné opravy úpravy ÚP – uvedení ÚPD do souladu se 
stávajícím využitím území. 

Lokalita Z1-20 umožňuje rozvoj občanské vybavenosti v centru Čerčan v souladu s aktuálními 
potřebami. Stávající školní zahrada, vymezená v ÚP jako rozvojová plocha smíšená obytná – městská 
(SM) je z větší části zachována jako plocha občanské vybavenosti pro tělovýchovu a sport (OS) – stav 
a podél ulice Družstevní je vymezena pro plocha parkoviště (DP), které je v centru Čerčan potřebné. 
Část sousedící návrhové plochy veřejné infrastruktury (OV1) je pak vymezena též jako plocha pro 
tělovýchovu a sport (OS) – v souladu s potřebami blízké základní školy. Vymezení lokality Z1-20 
umožňuje rozvoj veřejné a dopravní vybavenosti – a je zcela v souladu s veřejným zájmem obce. 
Výstavba v ploše OS je, s ohledem na stávající využití okolních ploch, podmíněna prokázáním, že hluk 
ze sportoviště nemá negativní vliv na okolní plochy bydlení. 

Lokality změny Z1-21, Z1-22 a Z1-23 umožňují rozvoj bydlení (BI) v návaznosti na zastavěné území a 
existující dopravní a technickou infrastrukturu. Jde tedy o vhodné a umírněné rozšíření existující 
urbanistické struktury (pro výstavbu cca 7 rodinných domů). Je to sice na úkor plochy přírodní (NP) -  a 
funkčního biokoridoru, tento LBK je však v ÚP neúměrně široký (jde spíše o biocentrum) a jeho dílčí 
zmenšení nikterak jeho funkci nenaruší. Zábor ZPF je v naprosté většině na málo bonitních půdách IV. 
a V. třídy ochrany. 

Lokalita Z1-26 představuje změnu v rámci již vymezené rozvojové plochy Z16 (nejde tedy o zábor 
ZPF). Namísto rozvoje zahrádkových osad (RZ) a výroby a skladování (V) je zde vymezena smíšená 
plocha bydlení a komerce (SK), tak jako na zbylé části rozvojové plochy Z16. Výrobu a skladování je 
vzhledem k jejím potenciálně negativním důsledkům na okolní obytné území (nákladní doprava, hluk, 
zápach apod.) vhodnější umisťovat mimo obytné území – a Čerčany mají v tomto ohledu dostatečné 
kapacity ve výrobní zóně, oddělené železnicí od obytného území. Lze předpokládat, že plocha SK bude 
vhodněji začleněna do obytného území. Zároveň je třeba při výstavbě v této ploše respektovat v ÚP 
vymezený lokální biokoridor podél Čerčanského potoka. 

Lokalita  Z1-27 a Z1-28 umožňuje rozšíření hřbitova (OH) a s tím související parkoviště (DP). Ačkoli u 
plochy Z1-27 jde o zábor ZPF ve II. třídě ochrany, veřejný zájem na výstavbě dopravní infrastruktury 
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pro potřeby občanů zde převažuje (podporuje ho i skutečnost, že jde o pozemek obce). Při využití 
plochy Z1-27 je nutné respektovat v ÚP vymezený lokální biokoridor podél Čerčanského potoka. 

Lokalita Z1-29 je největší nově vymezenou rozvojovou plochou bydlení ve změně č.1 a umožňuje 
výstavbu max 50 rodinných domů. Odůvodnění jejího vymezení v kontextu celé změny č.1, dopad na 
urbanistickou koncepci, demografickou bilanci a limity využití území (zejména ZPF a ochranná pásma 
technické infrastruktury) je uvedeno výše v kap. 2.3. Vzhledem k velikosti této plochy a za účelem 
kvalitního urbanistického řešení je výstavba v této ploše podmíněna vydáním regulačního plánu 
Čerčany-Velký Barochov RP 5. V souvislosti s vymezením této plochy je vymezena též lokalita Z1-32, 
kde je navržena změna v krajině z orné půdy (NZ) na smíšenou plochu nezastavěného území (NS), 
které je v souladu s navazující plochou (zbytková plocha orné půdy je příliš malá a nevhodně tvarovaná 
pro její efektivní obhospodařování, a využití jako plocha NS je navíc urbanisticky vhodné – lze ji totiž 
využívat i jako plochu rekreace přírodního charakteru, herní louku apod.). 

Čerčany – výrobní zóna 

Lokality Z1-13 a Z1-16 představují vypuštění rozvojových ploch výroby a skladování (V) a parkovišť 
(DP), které se nachází v záplavovém území a na půdě I. třídy ochrany ZPF. Jde tedy o vypuštění 
rozvojové plochy Z14, která byla ve starší dokumentaci vymezena bez ohledu na zmíněné limity využití 
území. Čerčany mají jak dostatečné vnitřní rezervy ploch výroby a skladování, tak dosud pouze 
částečně využitou plochu Z15. Vypuštění těchto ploch souvisí s celkovou bilancí ploch a záborů ZPF, a 
tedy i s kompenzací vymezení nových rozvojových ploch. 

Lokalita Z1-18 představuje aktualizaci vymezení plochy železniční dopravy (DZ) – jde o zákres 
železničního depa dle ÚAP, které bylo v ÚP vymezeno jako plocha výroby a skladování (V). Jde tedy 
o uvedení ÚPD do souladu s aktuálním stavem. 

Nové městečko 

Urbanistické koncepce Nového Městečka se týkají následující lokality změny č.1: Z1-9, Z1-10, Z1-11, 
Z1-14 a Z1-15. Tyto změny jsou zcela v souladu se stávající rozvojovou a urbanistickou koncepcí. Jde 
o dílčí změny v rámci zastavěného území a o situování rozvojové plochy bydlení do vhodnější polohy 
(vymezení zastavitelné plochy Z1-9 kompenzované vypuštěním plochy Z7 z rozvojových ploch). 

Lokalita Z1-9 umožňují rozvoj bydlení (BI) v návaznosti na zastavěné území a existující dopravní a 
technickou infrastrukturu. Jde tedy o vhodné a umírněné rozšíření existující urbanistické struktury (pro 
výstavbu cca 10 rodinných domů), které je navíc kompenzované vypuštěním obdobně rozsáhlé plochy 
Z7 (lokalita Z1-10, která je vymezena dle stávajícího využití jako plocha smíšená nezastavěného území 
– NS). Výstavba v lokalitě je podmíněna posouzením na hluk ze železnice a ze silnice I/3. 

Lokality Z1-11 a Z1-15 představují drobné aktualizace ÚP – uvedení ÚPD do souladu se stávajícím 
využitím území. 

Lokalita Z1-14 představuje vynětí části lesa (NL) v zastavěném území a jeho přeměnu na 
nezastavitelnou zahradu (NZ-ZS). Tato změna není v rozporu s charakterem Nového Městečka a 
odpovídá stavu v území. 

Nového Městečka se dotýká i změna podmínek využití ploch individuální rekreace (RI), označená též 
Z1-1, která za stanovených podmínek (velikost pozemku, napojení na dopravní infrastrukturu, napojení 
na technickou infrastrukturu a likvidace odpadních vod) umožňuje přestavbu (rekolaudaci) rekreačních 
staveb na stavby pro bydlení. Tímto způsobem jsou koncepčně uchopeny množící se požadavky na 
přestavbu rekreačních chat k trvalému bydlení. Toto není v rozporu s charakterem Nového Městečka, 
kde lze vzhledem k jeho atraktivní urbanistické poloze posun od rekreace k bydlení předpokládat. 
Územní plán by v tomto případě tomuto přirozenému vývoji neměl bránit, ale pouze specifikovat určité 
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parametry, zajišťující kvalitu bydlení a každodenní fungování sídla. Vzhledem ke specifikům každého 
pozemku ale není úkolem územního plánu určovat, kde tato přestavba možná je a kde nikoli.  

I tak je obci doporučeno, aby si zpracovala urbanistickou studii rozvoje Nového Městečka, která by se 
zabývala parametry a využitím ulic, tak aby byla zajištěna jak kvalitní dopravní obsluha, tak zachován 
charakter této části Čerčan, a stejně tak aby byly určeny lesní pozemky, které je možné vyjmout 
z PUPFL a využívat jako zahrady. Lesní pozemky v této části sídla mají totiž stále více charakter parku 
nebo rekreačně využívané zeleně, a spíše než o hospodářské využití zde jde o kvalitu bydlení. 

Vysoká Lhota – pod lesem 

Urbanistická koncepce Vysoké Lhoty není změnou č. 1 dotčena. Pouze v lokalitách Z1-2, Z1-3 a Z1-4 
dochází k vypuštění územních rezerv pro bydlení – což souvisí s dílčím přehodnocením urbanistické 
koncepce obce a je součástí kompenzace vymezení nových rozvojových ploch. Mezi hlavní důvody 
vypuštění patří to, že jde z větší části o plochy ve II. třídě ochrany ZPF, navíc negativně ovlivněné 
hlukem ze silnice I/3. Rozvoj bydlení je nyní směřován zejména do jižní části Čerčan. 

Vysoká Lhota – u řeky  

Urbanistické koncepce této části obce se týkají následující lokality změny č.1: Z1-6, Z1-7 a Z1-8. Tyto 
změny jsou zcela v souladu se stávající rozvojovou a urbanistickou koncepcí. 

Lokalita Z1-6 umožňuje parkování vozidel u vlakové zastávky a realizaci záměru záchytného parkoviště 
(dle územně technické studie záchytných parkovišť) a vytvořena rezerva plochy DS pro úpravu 
stávajícího nájezdu uvnitř mimoúrovňové křižovatky včetně vyznačení plánované okružní křižovatky. 
Pro plochu Z2 bylo doplněno přípustné využití o umístění záchytného parkoviště. 

Lokalita Z1-7 vhodným způsobem doplňuje stávající urbanistickou strukturu a umožňuje výstavbu cca 4 
rodinných domů. Cca 1/3 lokality bylo v ÚP vymezeno jako rozvojová plocha Z3 (pro rekreaci a sport - 
OS). Jde o rozvoj bydlení (BI) v návaznosti na zastavěné území a existující dopravní a technickou 
infrastrukturu. Dílčí zmenšení LBC „louky u řeky“ vzhledem k dostatečné velikosti toho LBC jeho funkci 
neohrozí. Zábor ZPF v I. třídě ochrany je odůvodněn celkovou bilancí ploch a jejich bonity, která pro 
změnu č.1 vychází kladně. 

Lokalita Z1-8 umožňuje změnu stávajících 4 pozemků pro individuální rekreaci (RI) na bydlení (BI). 
Plocha je situována v urbanisticky vhodné poloze s existující dopravní a technickou infrastrukturou. 

Jericho 

Urbanistická koncepce Jericha  není změnou č. 1 dotčena. Pouze v lokalitě Z1-3 dochází k vypuštění 
územní rezervy pro bydlení – což souvisí s dílčím přehodnocením urbanistické koncepce obce a je 
součástí kompenzace vymezení nových rozvojových ploch. Mezi hlavní důvody vypuštění patří to, že 
plocha je pro výstavbu prakticky nevyužitelná – prochází jí vedení VTL plynovodu a vedení VVN. Celá 
plocha je v ochranném pásmu těchto technických sítí a navíc zasažena hlukem ze silnice I/3. 

Jericha se dotýká i změna podmínek využití ploch individuální rekreace (RI), označená též Z1-1, která 
za stanovených podmínek (velikost pozemku, napojení na dopravní infrastrukturu, napojení na 
technickou infrastrukturu a likvidace odpadních vod) umožňuje přestavbu (rekolaudaci) rekreačních 
staveb na stavby pro bydlení. Tímto způsobem jsou koncepčně uchopeny množící se požadavky na 
přestavbu rekreačních chat k trvalému bydlení. Toto není v rozporu s charakterem Jericha, kde lze 
vzhledem k jeho atraktivní urbanistické poloze a dobré dopravní dostupnosti posun od rekreace 
k bydlení předpokládat.  

Plochy navazující na silnici I/3 

Vzhledem k tomu, že přímá napojení na silnici I/3 ŘSD nepovolí došlo k vypuštění rozvojové plochy Z6 
(lokalita Z1-12) s uvažovaným využitím pro parkoviště a zázemí pro motoristy. Lokalita Z1-5 
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představuje změnu v krajině – z orné půdy (NZ) na ochranou a izolační zeleň (ZO), která umožňuje též 
výstavbu protihlukových opatření. Tato opatření pomohou snížit hlukovou zátěž Vysoké Lhoty a 
rozvojové lokality Z1. Doprovodná zeleň umožní harmoničtější začlení silnice I/3 a těchto 
protihlukových opatření do krajiny. 

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Změna č.1 aktualizuje tabulku zastavitelných ploch: část ploch již byla zastavěna, část vypuštěny a 
další nově vymezeny.  

V lokalitách změny Z1-10, Z1-12, Z1-13, Z1-16, Z1-17 došlo změnou č.1 k převedení zastavitelných 
ploch zpět do ploch nezastavitelných. 

Vypuštěním ploch 8,04 ha zastavitelných ploch a 11,76 ha územních rezerv je podpořeno a 
odůvodněno vymezení nových rozvojových ploch v rámci změny č.1 (8,24 ha nových zastavitelných 
ploch pro bydlení). 

Přehled jednotlivých lokalit změny a bilance „nárůst versus úbytek“ zastavitelných ploch je předmětem 
tabulky níže. 
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ZMĚNA č. 1 ÚP ČERČAN – PŘEHLED LOKALIT 
označení LOKALITY 

ZMĚNY 
k.ú /č.poz. dle KN  

INDEX 
PLOCHY 

 
 

Rozloha 
lokality  

(ha) 
Stávající  funkční využití dle ÚP změnou 

navrhované funkční využití 

Rozšíření 
zastavitelné 
plochy (ha) 

Z1-1 
ČERČANY 

  RI - plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci (všechny plochy RI) 

 
RI – plochy staveb pro rodinnou 

rekreaci 
(doplnění podmínek přípustnosti 

rekolaudace) 

 

Z1-2 
ČERČANY 

 5,4 Rezerva BI – bydlení příměstské NZ – plochy zemědělské (vypuštění 
rezervy R1) 0 

Z1-3 
ČERČANY   0,96 Rezerva BI – bydlení příměstské NZ – plochy zemědělské (vypuštění 

rezervy R2) 0 

Z1-4 
ČERČANY  5,4 Rezerva BI – bydlení příměstské NZ – plochy zemědělské (vypuštění 

rezervy R2) 0 

Z1-5 
ČERČANY /  2478/2, 
2477/2, 2473/2,3,4 

 0,37 NZ – plochy zemědělské ZO – zeleň ochranná a izolační 0 

Z1-6 
ČERČANY /  2061/30, 

2171/1 část, 2061/28 část 
 0,13 

2,75 

ZO – zeleň ochranná a izolační 
 DS – plochy dopravní infrastruktury 

– silniční 
OV – plochy občanského vybavení 

– veřejná infrastruktura (stav) 

DP – dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

DS – plochy dopravní infrastruktury 
– silniční  

OV – plochy občanského vybavení 
– veřejná infrastruktura (stav) 

Územní studie US2 

+0,13 
+0,73 

Z1-7 
ČERČANY /  2062/1  0,48 

OS – občanské vybavení – 
tělovýchova a sportovní zařízení 

NP – plochy přírodní 
BI – bydlení příměstské +0,26 

Z1-8 
ČERČANY / 2212/1, 

2212/2, 2213, 2214, 2215 
 0,39 RI - plochy staveb pro rodinnou 

rekreaci BI – bydlení příměstské 0 

Z1-9 
ČERČANY / 2467/1,2,3, 

2476/1,6,9,10,11,12 
 0,96 

NZ – plochy zemědělské 
NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

BI – bydlení příměstské +0,96 

Z1-10 
ČERČANY /  

1786/2,4,5,6,7, 2505/1, 
2509/1, 2510, 2511/1, 2515, 

2518, 2546,  

 1,59 BI – bydlení příměstské(návrh) 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

NZ – plochy zemědělské 
 

-1,59 

Z1-11 
ČERČANY /  1818  0,04 NL – plochy lesní 

RI – plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci-stav 

 
0 

Z1-12 
ČERČANY /  2548/1, 2512, 

2514/1, 2516/1, 2550/1, 
2551/1, 2552/1, 2553, 2475, 

2479/1, 2479/2   

 1,21 DP – dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

NZ – plochy zemědělské 
NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

-1,21 

Z1-13 
ČERČANY /  1409/1  1,28 V – plochy výroby a skladování 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

NZ – plochy zemědělské 
 

-1,28 

Z1-14 
ČERČANY /  1834/1,2  0,29 NL – plochy lesní NZ-ZS. – plochy zemědělské – 

zahrady a sady  0 

Z1-15 
ČERČANY /  1839/3  0,11 PZ – veřejná prostranství – veřejná 

zeleň  

RI – plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci 

 
0 
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ZMĚNA č. 1 ÚP ČERČAN – PŘEHLED LOKALIT 
označení LOKALITY 

ZMĚNY 
k.ú /č.poz. dle KN  

INDEX 
PLOCHY 

 
 

Rozloha 
lokality  

(ha) 
Stávající  funkční využití dle ÚP změnou 

navrhované funkční využití 

Rozšíření 
zastavitelné 
plochy (ha) 

Z1-16 
ČERČANY/ 1409/1 

 0,98 
V – plochy výroby a skladování 
DP – dopravní infrastruktura - 

parkoviště 

 
NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

NZ – plochy zemědělské 
 

-0,98 

Z1-17 
ČERČANY/ 1444/1, 1445/1, 
1446/1, 1447, 1448, 1449/1, 

1462/32, 1463 

 2,98 
OS – občanské vybavení – 

tělovýchova a sportovní zařízení 
 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

NZ – plochy zemědělské 
 

-2,98 

Z1-18 
ČERČANY / 1518/1  0,52 V – plochy výroby a skladování DZ -dopravní infrastruktura - 

železniční 0 

Z1-19 
ČERČANY/1518/15, 

1518/21 
 0,07 DZ -dopravní infrastruktura - 

železniční 
OV – občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura  0 

Z1-20 
ČERČANY / 1378/2  0,89 

OV – občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura 

SM – plochy smíšené obytné – 
městské  

OS – občanské vybavení – 
tělovýchova a sportovní zařízení 

OS – občanské vybavení – 
tělovýchova a sportovní zařízení-

stav 
DP – dopravní infrastruktura - 

parkoviště 
 

0 

Z1-21 
ČERČANY /  1323, 1326/4, 

1327, 1330/1 
 0,17 NS – plochy smíšené 

nezastavěného území BI – bydlení příměstské +0,17 

Z1-22 
ČERČANY /  1300/1, 1301  0,37 NP – plochy přírodní BI – bydlení příměstské +0,37 

Z1-23 
ČERČANY / 916/3  0,31 NP – plochy přírodní BI – bydlení příměstské +0,31 

Z1-24 
ČERČANY / 

1917/1,12,13,15 
 0,07 PV – veřejná prostranství  BI – bydlení příměstské 0 

Z1-25 
ČERČANY /  1193  0,2 V – plochy výroby a skladování OV – občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura 0 

Z1-26 
ČERČANY /  1238/1, 1245, 

1246/1, 1246/2,  
 0,69 RZ – rekreace – zahrádkové osady 

V – plochy výroby a skladování   

SK – plochy smíšené obytné - 
komerční 

 
0 

Z1-27 
ČERČANY / 1183/1  0,31 NS – plochy smíšené 

nezastavěného území 
DP – dopravní infrastruktura - 

parkoviště +0,31 

Z1-28 
ČERČANY /  1011/1, 1013  0,31 NZ – plochy zemědělské 

NP – plochy přírodní 
OH – občanské vybavení - 

hřbitovy +0,31 

Z1-29 
ČERČANY /  1228/1,2,3, 
1574/1,2, 1226/1,2,3,5,   

 6,27 
NZ – plochy zemědělské 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

BI – bydlení příměstské 
PV – veřejná prostranství +6,27 

Z1-30 
ČERČANY /   

1077/1,2,3,11,12 
 1,23 NZ-ZS. – plochy zemědělské – 

zahrady a sady 

RI – plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci  

 
0 
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V rámci zastavitelných ploch je celková bilance změny územního plánu velmi příznivá, dochází k 

vypuštění z rozvojových ploch: -8,04 ha, vypuštění územních rezerv pro bydlení: -11,76 ha, a doplnění 
nových rozvojových ploch bydlení +8,24  +8,84 ha.  
 
2.3.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 
Změnou č.1 se zásadně nemění základní koncepce dopravní technické infrastruktury na území obce.  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Dopravní obsluha plochy Z1-29 je navržena ulicemi Mračská a Příkrá, resp. Ke Chlumu a pak 
rozšířením stávající polní cesty. V rámci podrobnějšího řešení regulačního plánu této lokality (RP5) je 
navrženo zvážit též napojení lokality na silnici III/1092 (rozšíření stávajících lesních a polních cest), tj. 
přístup k lokalitě z jihu, který umožňuje vyhnout se průjezdu centrem Čerčan. 

Změna č.1 vypouští rozvojovou plochu Z6 (lokalita Z1-12) pro parkoviště a zázemí pro motoristy – 
s důvodu nepovoleného napojení na silnici I/3. Změna č.1 naopak nově vymezuje parkoviště v centru 
obce (v rámci lokality Z1-20), u vlakové zastávky Pyšely (lokalita Z1-6) a u hřbitova (Z1-27). 

Změnou ÚP byly v souladu s Generelem cyklotras a cyklostezek Stč.kraje aktualizovány cyklotrasy na 
území obce a zaneseny do hlavního výkresu. 

V lokalitě Z1-6 byl v rámci změny č.1 do územního plánu zanesen záměr dopravního řešení 
záchytného parkoviště P+R s podporou Středočeského kraje (dle územně technické studie záchytných 
parkovišť) a vytvořena rezerva plochy DS pro úpravu stávajícího nájezdu uvnitř mimoúrovňové 
křižovatky včetně vyznačení plánované okružní křižovatky. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Nově vymezené obytné lokality budou napojeny na všechny dostupné sítě technické infrastruktury 
(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody). 

V několika lokalitách změny dochází k návrhu rozvojových ploch v místech, kde se nachází stávající 
technická infrastruktura: obytnými a smíšeně obytnými lokalitami Z1-26 a Z1-29 prochází vedení VN, a 
lokalitami Z1-21 a Z1-22 vodovodní přivaděč. Řešení těchto lokalit buď bude stávající vedení 
respektovat, anebo navrhne jejich přeložky. Lokalitou Z1-28 (rozšíření hřbitova) prochází vedení VVN, 
dle informací obce to ale není v rozporu s navrženým využitím (vedení prochází okrajem lokality). 
Lokalita Z1-23 a část lokality Z1-29 se nachází v bezpečnostním pásmu VVTL plynovodu, dle informací 
správce plynovodu je však možné i tomto  pásmu umisťovat obytné stavby, a to o 1 nadzemním 
podlaží, které jsou situované minimálně 90 m od trasy VVTL plynovodu.  VTL plynovodu nad 40 barů a 
je možné zde umisťovat stavby pouze s předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele 
tohoto plynovodu. SJ*14 

ZMĚNA č. 1 ÚP ČERČAN – PŘEHLED LOKALIT 
označení LOKALITY 

ZMĚNY 
k.ú /č.poz. dle KN  

INDEX 
PLOCHY 

 
 

Rozloha 
lokality  

(ha) 
Stávající  funkční využití dle ÚP změnou 

navrhované funkční využití 

Rozšíření 
zastavitelné 
plochy (ha) 

Z1-31 
ČERČANY/ 19 

 0,01 NL – plochy lesní 
 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území +0,1 

Z1-32 
ČERČANY/ 1184, 1183/2, 

1227 
 0,63 NZ – plochy zemědělské 

 
NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 0 
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Bilance potřeby pitné vody v obci Čerčany 
 Obyv Qp Qp Qd Qd Qh 

 [m3/den] [l/s] [m3/den] [l/s] [l/s] 
stávající stav 2812 444,30 5,14 666,44 7,71 13,88 
návrh 3566 563,39 6,52 845,08 9,78 17,61 
(bilance produkovaného množství splaškových vod je totožná) 
 

Všechny nově vymezené plochy bydlení a plochy smíšené obytné budou napojeny na stávající 
kanalizaci. Koncepce odkanalizování a dopad na odtokové poměry v lokalitě Velký Barochov (Z1-29) 
budou řešeny v rámci požadovaného regulačního plánu RP5. 

Do grafické části ÚP jsou změnou č.1 doplněny návrhy vodovodního přivaděče Jericho a vodojemu 
Jericho. 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
Změna č.1 vypouští rozvojovou plochu Z11 pro tělovýchovu a sport (OS), protože se nachází 
v záplavovém území řeky Sázavy a na ploše s I. třídou ochrany ZPF. V centru obce (lokalita Z1-20) 
jsou vymezeny plochy OS, související se základní školou. Dále je navrženo rozšíření hřbitova (plocha 
OH- lokalita Z1-28. 

Nedaleko lokality Z17 byla v rámci aktualizace stavu v území převedena plocha 1 pozemku 1442/8 a 
237 st. z ploch OV do ploch BI. Jedná se o vilu stávající ZUŠ, kterou však v současné době obec 
přemisťuje do jiného objektu a stávající vila bude opět sloužit k bydlení. V ploše BI je občanská 
vybavenost přípustná a tudíž ani v současné době nedojde k rozporu mezi stavem v území a územním 
plánem. Pozemky č. 1436/10, st.122/1 a st.122/2 byly převedeny z ploch SK-stav na OV-stav z důvodu 
nového využití stávající domu s pečovatelskou pro novou základní uměleckou školu.  

 

2.3.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 
REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

 
Změna č.1 koncepci uspořádání krajiny nemění:  
 V kontaktu se změnovými plochami ale nikde nebyly identifikovány takové krajinné 

charakteristiky, které by mohly být potenciálně ovlivněny novým způsobem využívání 
zájmového území. 

 Nedojde k narušení krajinných proporcí či ke snížení nebo významnému změnění krajinného 
rázu. Prostupnost krajiny zůstane zachována. Zástavba v okolí ploch navržených k novému 
funkčnímu využití rozhodně nevykazuje místně rázovitý či neopakovatelný charakter, který by 
vlivem naplnění koncepce konkrétními záměry mohl být narušen. V pohledově dotčeném území 
se nenachází žádná neopakovatelná krajinná scenérie, se kterou by se naplnění koncepce 
konkrétními záměry mohlo pohledově dostat do střetu. Změna územního plán nebude zdrojem 
negativních vlivů na urbanistickou koncepci danou stávajícím územním plánem. S jednotlivými 
změnovými plochami nejsou svázány žádné významné kulturně historické události či památky 
hmotné ani nehmotné povahy, jejichž význam by mohl být realizací koncepce narušen. 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Z ÚPD byl vypuštěn regionální biokoridor Sázava, a to proto, že vznikl na úrovni ÚP a ZÚR ho nezná. 
Prvek byl proto přejmenován z RK na LBK a jeho plošné vymezení bylo zachováno. 
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U dvou menších lokalit (Z1-22 a Z1-23), které zasahují do okrajové části lokálního ÚSES, se jedná o 
drobné výměry pozemků v návaznosti na zastavěné území- funkčnost segmentů ÚSES zůstane 
zachována. Ačkoliv jsou plochy v platném ÚP vymezeny jako funkce NP-stav, reálně se jedná o pole a 
louky. Funkční prvky koridoru se nacházejí mimo plochy Z1-22 a Z1-23. Biokoridor ÚSES je značně 
naddimenzován a má formu lokálního biocentra a změnou nebude narušen. 
 
REKREACE 
Změna č.1 na Čerčanském chlumu vymezuje plochu pro rozhlednu (lokalita Z1-31), související 
s rekreačním potenciálem území. 
Změnou jsou doplněny a specifikovány podmínky pro všechny plochy RI (kromě objektů nacházejících 
se v plochách lesních pozemků NL), za jakých je možná změna staveb pro rodinnou rekreaci na stavby 
pro bydlení v rodinných domech. 
 
2.3.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
 
V souladu s pokyny pro úpravu návrhu změny č.1 po SJ byla do kapitoly doplněn seznam všech ploch 
s rozdílným způsobem využití obsažených v kapitole.  
 
Změnou č.1 je upraven koeficient zeleně v plochách B-bydlení, SM-plochy smíšené obytné – městské, 
SK- plochy smíšené obytné – komerční na min. 30%. 
Do ploch B, BI, SM a SK byla doplněna Podmínka napojení na obecní kanalizaci a ČOV.  
 
Do funkce BI byla doplněna podmínka: „změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od 
okraje lesa jsou přípustné při prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných 
zákonem č. 289/1995 Sb.“ Rozvojové plochy dalších funkcí s možností obytné zástavby (B, SM a SK) 
nejsou územím 50 m od okraje lesa dotčeny.  
Dále je do funkce BI doplněna podmínka napojení lokality Z1-29 na ulici Mračská s důvodů zajištění 
napojení na centrum obce a v souladu s bodem 2. pokynu SJ*4 Pokynů pro úpravu návrhu změny č.1 
ÚP po SJ.  
 
Podmínky využití ploch RI-rekreace individuální byly doplněny o podmínky přestavby (rekolaudace) na 
stavby pro bydlení (minimální výměra pozemku 800 m2, napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu), podmínky prostorového uspořádání takto přestavovaných staveb jsou stanoveny stejné 
jako v podmínkách využití plochy BI-bydlení. 

Podmínky využití ploch V-výroby a skladování byly upraveny dle požadavků Zadání změny č.1 -. 
Podrobněji bylo specifikováno hlavní a přípustné využití a v podmínkách prostorového uspořádání byla 
stanovena max. výška objektů na 14 m, koeficient zastavené plochy max. 45%, koeficient zeleně min. 
20% a oplocení do ulice max. výšky 1,8 m. 

Typ plochy DU-dopravní infrastruktury – účelové komunikace byl vypuštěn a nahrazen buď plochami 
DS-dopravní infrastruktura nebo PV-veřejná prostranství. 
Typ plochy ZS-zeleň - zahrady a sady byl přejmenován na NZ-ZS-plochy zemědělské - zahrady a sady, 
a to z důvodu uvedení do souladu s metodikou MINIS. 

Podmínky prostorového uspořádání ploch NZ- plochy zemědělské a NS-plochy smíšené 
nezastavitelného území byly doplněny o stanovení maximální zastavitelné plochy staveb pro 
obhospodařování ZPF a pro pastevectví na max. 100 m2 a maximální výšku těchto staveb max. 4m. 
V souvislosti s rozvojovým záměrem vodovodního přivaděče a vodojemu Jericho bylo Přípustné využití 
plochy NZ- plochy zemědělské doplněno o možnost stavby vodovodního přivaděče a vodojemu na 
poz.č.2424,k.ú.Čerčany. Plochy NL – Plochy lesní byly doplněny o přípustné využití stavby 
vodovodního přivaděče.  
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Do kapitoly je vzhledem k zajištění souladu se ZÚR Středočeského kraje doplněn regulativ překryvné 
funkce DS-k – Koridor pro umístění dopravní stavby nadmístního významu. Koridor je vymezen v ZÚR 
jako dopravní stavba D015 pro silnici I/3.  
 
2.3.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

 
Byla provedena revize a aktualizace veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. Čísla 
pozemků byly z tabulky VPS a VPO vypuštěny, dále byly vypuštěny již realizované VPS a VPO. 
 
Nově vymezeny byly následující VPS a VPO:  
WD1.21 Komunikace pro dopravní napojení lokality Velký Barochov 
WD2.8   koridor silnice I/3- rozšíření a rekonstrukce úseku Mirošovice-Benešov 
  - stavba D 015-dle ZÚR Stč.kraje   
WD3.9  Parkovací plocha – Vysoká Lhota, u vlakové zastávky 
WD3.10 Parkovací plocha – Čerčany, u školy 
WD3.11 Parkovací plocha – Čerčany, u hřbitova 
WT4        Přeložka el. vedení VN v lokalitě Velký Barochov- trasu stanoví Regulační plán 
WT3  Nová trafostanice 22/0,4 kV v lokalitě Velký Barochov- umístění stanoví Regulační plán 
PPZ1  Protihlukový ochranný val v lokalitě Z1-5 podél silnice I/3 
PPO2  Plocha pro sportovní areál školy, školní hřiště a školní zahradu 
Prvky ÚSES navržené k založení a NRBK dle ZÚR jsou vymezeny jako VPO. 
 
Všechny VPS a VPO jsou vyznačeny ve výkresu Veřejně prospěšné stavby a opatření a asanace 
změny č.1, který po nabytí účinnosti změny č.1 nahradí stávající výkres č.3 územního plánu. 
 
2.3.8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ 
PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, 
NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 
Územní plán ve znění změny č.1 nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství 
s možností uplatnění předkupního práva. 
 
2.3.9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKON 
Změna nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast, kompenzační opatření 
nebudou muset být příslušným orgánem ochrany přírody (podle § 4 odst. 2 písm. b) stanovena. 
 
2.3.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
 
Územní rezervy R1, R2 a R3 pro bydlení byly změnou č.1 vypuštěny. 
 
2.3.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V 
ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V 
ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z 
PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 
 
Změna č.1 nově vymezuje 3 plochy pro pořízení a vydání regulačního plánu RP5 – Velký Barochov, 
RP6- V dražkách a RP7-– V loučkách a doplňuje 3 Zadání těchto RP do textové části ÚP Čerčany. 
Naopak Zadání RP1, RP2, RP3 (již vydány) a RP4 (nové záměry obce) se vypouští. Zadání RP2 
zůstávaá v platnosti. Jedná se o regulační plány z podnětu, lhůta pro vydání regulačních plánů se 
stanovuje do 6 let od nabytí účinnosti Změny č.1. 
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2.3.12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 
U plochy US1, kde je podmínkou pro rozhodování prověření změn jejího využití územní studií, je 
posunuta lhůta pro pořízení a vydání studie do 6 let od nabytí účinnosti změny č.1. Do textové části ÚP 
byla doplněna chybějící kapitola L) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ. 
Změna č.1 doplňuje plochu územní studie US2 zahrnující lokalitu změny Z1-6, zastavitelnou plochu Z2 
a související návrhové plochy DP – Dopravní infrastruktura – parkoviště s ohledem na složité podmínky 
lokality s polohou mezi silnicí I/3 a tratí a nutnosti zajistit adekvátní napojení na silnici I/3.  
 
2.4.   ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, OBSAHUJÍCÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO SEA PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 
2.4.1  ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, OBSAHUJÍCÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území je součástí Návrhu změny 
č.1 ke Společnému jednání (zpracovatel Dr.ing.R.Kovář, Ecodis, s.r.o). 
Po společném jednání došlo v souladu s Pokyny pořizovatele k úpravám v návrhu Změny č.1. 

2.4.1.1 VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
Z hlediska variantnosti řešení změny územního plánu je možno konstatovat, že byla navržena pouze 
jediná aktivní varianta. Při porovnání s variantou nulovou (tj. zachování stávajícího stavu) 
nepředstavuje změna územního plánu významné negativní vlivy na udržitelný rozvoj území. 
Soudržnost obyvatel území (dle RURÚ ORP Benešov) 
Souhrnně jsou podmínky pro soudržnost společenství obyvatel hodnoceny v rámci RURÚ ORP 
Benešov jako (+), tj. dobré. Kladně je hodnocena dobrá dopravní dostupnost správního území Čerčan 
(silnice I/3 a železnice Praha – Tábor), respektování záplavové území v sídle a existence hospice. 
Naopak jako negativum je vnímána zvýšená hluková zátěž ze silniční a železniční dopravy. 
Za přínos změny územního plánu pro soudržnost společenství obyvatel je možno považovat zlepšení 
funkčního využití především na menších plochách, kde dochází k doplnění obytné zástavby do 
stávajících proluk. Zastavitelnost těchto malých lokalit lze považovat za účelnou a logickou, mimo jiné 
proto, že v krajině nevznikají nové samostatné enklávy zastavitelného území bez návaznosti na 
stávající zastavěné nebo zastavitelné území obce. V současné době se často jedná o nevyužitá území. 

Hospodářské podmínky území (dle RURÚ ORP Benešov) 
Souhrnně jsou podmínky pro hospodářský rozvoj hodnoceny v rámci RURÚ ORP Benešov jako (+), tj. 
dobré. Kladně je hodnocena přítomnost výrobní zóny v jihozápadní části sídla a skutečnost, že je sídlo 
plynofikováno. Ve smyslu hospodářských podmínek území je změna územního plánu bez negativ i 
pozitiv (je indiferentní). 
Životní prostředí (dle RURÚ ORP Benešov) 
Souhrnně jsou podmínky pro příznivé životní prostředí hodnoceny v rámci RURÚ ORP Benešov jako 
(+), tj. dobré. Kladně je hodnocena přítomnost ochranného pásma nadregionálního biokoridoru  a 
přítomnost prvku NATURA 2000 (řeka Sázava). 
Ve smyslu hospodářských podmínek území je změna územního plánu bez negativ i pozitiv (je 
indiferentní). 
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Výsledné hodnocení (dle RURÚ ORP Benešov) 
Z předchozí hodnotící tabulky vyplývá, že území obce Čerčany charakterizuje skutečnost, že všechny 
tři pilíře jsou silné.  Jedná se o kladné hodnocení a celkově jsou územní podmínky pro udržitelný 
rozvoj území hodnoceny jako vyvážené. 
2.4.1.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Obec Čerčany se v současné době začíná dostávat do střetu se svými možnostmi rozvoje danými 
stávajícím schváleným územním plánem. Důsledkem toho je posuzovaná změna č. 1 tohoto územního 
plánu. Zastupitelstvem obce Čerčany bylo schváleno do zprávy o uplatňování územního plánu zařadit 
14 návrhů občanů a 32 návrhů obce. Do návrhy změny ÚP bylo následně zahrnuto 32 změn, které jsou 
číslovány Z1-1 až Z1-32.  V rámci zastavitelných ploch je bilance změny územního plánu velmi 
příznivá: vypuštění z rozvojových ploch: -8,04 ha, vypuštění územních rezerv pro bydlení: -11,76 ha, 
nové rozvojové plochy bydlení +8,24 ha. 

Územní plán na mnoha (především těch menších) plochách zlepšuje funkční využití daných území, kdy 
doplňuje obytnou zástavbu do stávajících proluk. Zastavitelnost těchto malých lokalit lze považovat za 
účelnou, mimo jiné proto, že v krajině nevznikají nové samostatné enklávy zastavitelného území bez 
návaznosti na stávající zastavěné nebo zastavitelné území obce. V současné době se často jedná o 
nevyužitá území. Jako kompenzaci za vyvolané zábory ZPF změna územního plánu navrhuje 
adekvátní navrácení jiných ploch zpět do zemědělského obhospodařování, a to vč. půd I. třídy ochrany. 
U všech ploch nově navržených k zastavění musí změna územního plánu prokázat nemožnost využití 
již vymezených zastavitelných (a dosud nezastavěných) ploch a zároveň prokázat potřebu vymezení 
nových zastavitelných ploch. Význam této podmínky roste s velikostí dané plochy. 
V návaznosti na předchozí podmínku prověří změna územního plánu u všech stávajících ploch 
určených k zástavbě, s ohledem na jejich využití, aktivitu vlastníků k zástavbě těchto ploch a vhodnost 
napojení těchto ploch na dopravní a technickou infrastrukturu. 

S ohledem na povahu všech nově navrhovaných rozvojových ploch a jejich situování v území lze 
konstatovat, že nikde nehrozí střety zájmů sousedních ploch s různým funkčním využitím (stávajících či 
nově navrhovaných). 
Důsledkem změny územního plánu je zábor. V případě ploch se záborem ZPF v I. nebo II. třídě 
ochrany musí být prokázán jiný veřejný zájem výrazně převažující nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu nebo provedena co do rozsahu a kvality adekvátní kompenzace formou 
navrácení jiné zastavitelné plochy zpět do ZPF.  
Na většině ploch, kde vlivem změny územního plánu dochází k záboru ZPF, se nicméně jedná o 
proluky mezi stávající zástavbou nebo o plochy s touto zástavbou přímo sousedící. V těchto případech 
jsou tyto změny hodnoceny jako přínos pro funkční využití území. V případě plochy Z1-29 se jedná o 
zábor rozsáhlý. Za podmínky, že jako kompenzace dojde k navrácení půdy zpět do zemědělského 
využívání na plochách Z1-10, Z1-12, Z1-13, Z1-16, Z1-17 lze tento zábor akceptovat. V případě lokalit 
Z1-2, Z1-3 a Z1-4 navíc dochází změnou územního plánu ke zrušení stávající územní rezervy na 
rozlehlých území, která zde byla stávajícím územním plánem vymezena k zástavbě. 
K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa dojde v případě plochy Z1-11, Z1-14 a Z1-31, a to v 
rozsahu 0,34 ha V případě plochy Z1-31 se bude jednat o malé území pro rozhlednu či jiný vyhlídkový 
bod, plocha Z1-11 je tvořena parcelou mezi chatami a jedná se o aktualizaci stavu vzhledem k již 
provedenému vynětí parcely z PUPFL. a plocha Z1-14 nemá faktický charakter lesa. Naopak v případě 
plochy Z1-10 dojde k navrácení 0,03 ha zpět do lesního využití. 
Z hlediska dopravní obslužnosti jsou kladně hodnoceny plochy Z1-6, Z1-20 a Z1-24. Jedná se o nové 
komunikace či parkovací plochy. Plocha Z1-27 je určena pro parkoviště pro rozhlednu (resp. vyhlídkový 
bod) na ploše Z1-31 a v tomto smyslu je také přínosem. 
Z hlediska kapacit a možností veřejné infrastruktury se jediným limitem jeví kapacita ČOV, která je v 
současné době na hranici potřeb obce a dochází k její intenzifikaci. V případě všech ploch, navržených 
k BI a SK, bude v textové části územního plánu uvedena podmínka napojení na ČOV. 
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V případě plochy Z1-29 je třeba nastavit regulativy takovým způsobem, aby zde nevznikla enkláva bez 
kontaktu se stávajícím intravilánem obce. Je nezbytné do této lokality zajistit adekvátní dopravní trasu, 
aby nedocházelo k dopravním problémům v přilehlé části obce a k obtěžování hlukem. 
Likvidace srážkových dešťových vod z rozvojových ploch bude realizována v místech jejich vzniku - v 
co nejvyšší míře bude využíváno zasakování srážkových vod, popřípadě retence na vlastním 
stavebním pozemku. 
Posuzovaná změna územního plánu resp. důsledky z ní plynoucí, jsou bez negativních vlivů na 
obyvatelstvo. Do území nebudou vneseny žádné aktivity, které by měly za následek obtěžování 
obyvatel hlukem, pachy, plynnými polutanty či představovaly bezpečnostní rizika. 

K posuzované koncepci je možno souhrnně konstatovat, že na většině ploch nezavdává příčiny k 
významnému zhoršení „hlukové“ situace v území s dopadem na lidské zdraví.  Očekávaný nárůst 
dopravy, vyvolaný výstavbou na ploše Z1-29 je třeba regulovat definováním adekvátní přístupové 
komunikace (viz též výše).  

V případě plochy Z1-9 (především její jihovýchodní část), která se nacházejí v blízkosti významného 
zdroje hluku ze železnice, je třeba realizace změny podmínit dodržením akustických limitů. 
Plochy Z1-22 a Z1-23 se nacházejí uvnitř lokálního biokoridoru a plocha Z1-7 se nachází uvnitř 
lokálního biocentra „Louky u řeky“. Hranice tohoto biocentra jsou nicméně v území, kde se nachází 
plocha Z1-7 nevhodně volené (tvoří zde výběžek mezi zástavbu). U všech těchto ploch je změna 
možná pouze tehdy, pakliže nedojde k znefunkčnění daných segmentů ÚSES. 
Změna územního plánu je bez vysledovatelných negativních vlivů zvláště chráněná území, VKP, 
památné stromy či na území Natura 2000. 

Charakter okolní zástavby v dotčeném krajinném prostoru nevykazuje neopakovatelný či místně 
specifický ráz, se kterým by se zástavba v nově navrhovaných změnových plochách mohla dostat do 
střetu. Změna územního plán nebude zdrojem negativních vlivů na urbanistickou koncepci, danou 
stávajícím územním plánem a nezavdává podnět k významnému negativnímu ovlivnění plošného či 
prostorového uspořádání krajiny, a to jak v rámci vlastního území obce, tak ani za hranicemi tohoto 
správního obvodu. 
Vyjádření k zařazení dané lokality do ÚP z hlediska negativních vlivů na ž.p. (souhlas / nesouhlas / 
podmínečný souhlas) 

změnové 
plochy 

navržené 
využití 

souhlas specifikace podmínky 

Z1-1 RI ANO dostupnost infrastruktury a adekvátní velikost pozemku 
Z1-2 NZ ANO Bez podmínky 

Z1-3 NZ ANO Bez podmínky 

Z1-4 NZ ANO Bez podmínky 

Z1-5 ZO ANO Bez podmínky 
Z1-6 DP ANO Bez podmínky 
Z1-7 BI ANO Zajištění funkčnosti ÚSES 
Z1-8 BI ANO Bez podmínky 
Z1-9 BI ANO Hluková zátěž z železnice pod hygienickým limitem 
Z1-10 NS NZ ANO Bez podmínky 
Z1-11 RI ANO Bez podmínky 
Z1-12 NZ, NS ANO Bez podmínky 
Z1-13 NS NZ ANO Bez podmínky 
Z1-14 ZS ANO Bez podmínky SJ*7 
Z1-15 RI ANO Bez podmínky 
Z1-16 NS NZ ANO Bez podmínky 
Z1-17 NS NZ ANO Bez podmínky 
Z1-18 DZ ANO Bez podmínky 



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČERČAN 02/2018 - UPRAVENO PO SJ-06-2020 
 

  
32 

Z1-19 OV ANO Bez podmínky 

Z1-20 OS, DP ANO Dodržení hygienických limitů hluku z aktivit na této ploše vůči nejbližším 
chráněných prostorů a chráněných prostorům staveb 

Z1-21 BI ANO Bez podmínky 
Z1-22 BI ANO Zajištění funkčnosti ÚSES 
Z1-23 BI ANO Zajištění funkčnosti ÚSES 
Z1-24 BI ANO Bez podmínky 
Z1-25 OV ANO Absence negativních zásahů do vodního režimu přilehlé vodní nádrže 
Z1-26 SK ANO Bez podmínky 
Z1-27 DP ANO Bez podmínky 
Z1-28 OH ANO Bez podmínky 

Z1-29 BI, PV ANO 

- Definovat přístupovou komunikaci, která zajistí plynulou dopravní obslužnost 
tohoto území. 
- Změnou územního plánu prokázat nemožnost využití již vymezených 
zastavitelných (a dosud nezastavěných) ploch a zároveň prokázat potřebu 
vymezení nových zastavitelných ploch. 
- Navrhnout adekvátní regulativy (= vypracovat regulační plán), aby zde 
nevznikla enkláva mimo kontakt s intravilánem obce. 
- Převedení Z1-10, Z1-12, Z1-13, Z1-16, Z1-17zpět do ploch nezastavitelných. 

Z1-30 RI ANO Bez podmínky 

Z1-31 NS ANO Adekvátnost realizace rozhledny či vyhlídkového bodu vůči krajinnému rázu a 
minimalizace zásahů do lesních porostů 

Z1-32 NS ANO Bez podmínky 
              
             V případě všech ploch, navržených k BI a SK musí existovat adekvátní napojení na ČOV 
 
2.4.2 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO SEA PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 
Požadavky orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pro fázi vydání a uplatňování ÚP Čerčan, 
uvedené v souhlasném stanovisku k posouzení vlivů provádění ÚP na životní prostředí 
č.j.042683/2020/KUSK, byly při zpracování návrhu ÚP zohledněny. 
 

(1) V případě ploch se záborem ZPF v I. a II. třídě ochrany byla provedena adekvátní 
kompenzace co do rozsahu a kvality formou navrácení jiných zastavitelných ploch zpět do 
ZPF: v celkové bilanci změna č. 1 zabírá 0,26 ha ploch v I. třídě ochrany a 2,42 ha ve II třídě 
ochrany, celkem tedy v I. a II. třídě 2,68 ha. Jako kompenzaci do ZPF navrací 5,24 ha v I. 
třídě ochrany,  oproti platnému ÚP je zábor nejkvalitnějších půd I.a II. třídy zredukován o 
2,56 ha. 

(2) Regulativy plochy Z1-29 zajišťují, aby zde nevznikla enkláva bez kontaktu se stávajícím 
intravilánem obce- Zadání RP Velký Barochov stanovuje, že při návrhu bude kladen důraz 
na prostorové uspořádání území a jeho propojení s navazujícími přírodními plochami.  
Je definována adekvátní přístupová trasa k této ploše (Území bude obslouženo z ulice 
Mračská nebo z jihovýchodu z ulice Ke Chlumu, přičemž přesné místo dopravního napojení 
stanoví regulační plán), která zajistí její dopravní obslužnost takovým způsobem, aby 
nedocházelo k obtěžování okolních obydlených lokalit hlukem a v přilehlé části Čerčan 
nevznikaly dopravní problémy. 

(3) V případě všech ploch, navržených k BI a SK, je stanovena v textové části územního plánu 
podmínka napojení na obecní kanalizaci a obecní ČOV 

(4)  U všech ploch nově navržených k zastavění změna územního plánu prokázala nemožnost 
využití dosud vymezených zastavitelných ploch pro adekvátní rozboj obce- téměř všechny 
tyto plochy na území obce jsou již zastavěné, nebo ve fázi projektové či realizační přípravy 
(podrobněji viz kapitola 2.7) a potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v Čerčanech 
jakožto ve významném spádovému sídlu je značná. Změnou byla vymezena polohově 
 vhodná rozvojová lokalita Velký Barochov v pěším dosahu centra obce. 
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(5) U všech stávajících ploch určených k zástavbě bylo aktualizováno zastavěné území dle 
stávajícího stavu a byly prověřeny s ohledem na jejich využití, aktivitu vlastníků k zástavbě 
těchto ploch a vhodnost napojení těchto ploch na dopravní a technickou infrastrukturu. Dle 
závěrů vyhodnocení VVURÚ se obec Čerčany v současné době začíná dostávat do střetu 
se svými možnostmi rozvoje danými stávajícím schváleným územním plánem. Změnou č.1 
dochází k dílčímu přehodnocení urbanistické koncepce, kdy je omezen dříve uvažovaný 
rozvoj výstavby podél silnice I/3 a podél řeky Sázavy, a rozvoj je místo toho směřován 
především do jižní části Čerčan, kde je, vedle několika menších lokalit na okraji 
zastavěného území, vymezena též nová obytná lokalita Velký Barochov. 

(6) V případě plochy Z1-9 je podmínkou změny dodržení hlukové zátěže z železnice pod 
hygienickým limitem: v podmínkách ploch BI je pro lokalitu Z1-9 stanoveno, že v rámci 
územního řízení staveb je požadováno splnění hygienických limitů hluku daných nařízením 
vlády č. 148/2006 Sb. 

(7) U dvou menších lokalit (Z1-22 a Z1-23), které zasahují do okrajové části lokálního ÚSES, se 
jedná o drobné výměry pozemků v návaznosti na zastavěné území, přičemž funkčnost 
segmentů ÚSES zůstane zachována, jelikož v této části území byl v územním plánu LBK 
dimenzován o šíři, několikanásobně převyšující jeho minimální požadované parametry. 
 
Návrh změny č.1 územního plánu zajišťuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce na životní prostředí včetně stanovených povinností 
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí, a navrhuje výše uvedená 
kompenzační a eliminační opatření. 
Koncepce stanovená v územním plánu ke společnému jednání v souladu s doporučením a 
závěry VVURÚ je zachována. 

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

JEJICH VYMEZENÍ 
Žádné problémové jevy nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR, nejsou předmětem řešení.  
 
2.6.   VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF a 

PUPFL 

2.6.1  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF 
Území obce Čerčany obsahuje v rámci platného ÚP vymezené zastavitelné plochy. Změnou č. 1 bude 
zemědělský půdní fond dotčen v lokalitách Z1-6, Z1-7, Z1-9, Z1-21, Z1-22, Z1-23, Z1-27, Z1-28 a Z1-
29. Do ZPF jsou naopak navráceny plochy v lokalitách Z1-10, Z1-12, Z1-13, Z1-16 a Z1-17. 

Části ploch Z1, Z4, Z11, Z14, Z15 a Z19 byly změnou vypuštěny ze zastavitelných ploch a v rámci 
aktualizace hranice zastavěného území převedeny do zastavěného území. 

Změnou č.1 došlo k záboru ZPF v 9 lokalitách změny o celkové výměře  9,68 ha. V pěti lokalitách 
změny č.1 byla půda o výměře 7,97 ha naopak do ZPF navrácena. V celkové bilanci tak došlo 
k záboru 1,19 1,71 ha nad rámec platného ÚP Čerčany.  
Celkový zábor ZPF (dle tříd ochrany) - aktuální údaje po změně BPEJ v k.ú. Čerčany: 

I II III IV V - 

0,26 
3,08 
2,30 

3,18 
1,83 

2,33 
3,93 

0,31 
1,36 0,00 

2,7% 
  33,6 % 
24,7% 

34,7% 
18,7% 

25,4% 
40,1% 

3,4% 
13,9% 0,0% 

 
Celkově do ZPF navráceno (dle tříd ochrany): 

I II III IV V - 
-5,24 0,00 -2,32 -0,41 0,00 0,00 

65,7% 0,0% 29,1% 5,1% 0,0% 0,0% 
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Tabulka – bilance záborů ZPF:  
aktuální údaje tříd ochrany BPEJ po změně BPEJ v k.ú. Čerčany (11/2018): 

 

 
 
 
 
 

ZMĚNA č. 1 ÚP ČERČAN – PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY ZPF 

označení LOKALITY 
ZMĚNY 

 

 
NAVRŽENÉ 

VYUŽITÍ 
 
 

Rozloha 
záboru 

(ha) 
Kód BPEJ  TŘÍDA OCHRANY  

 
Podíl třídy 
ochrany  

 
Celkem rozloha 

záboru 

Z1-6 
 

DP 0,12 
0,16 

5.29.01 
5.29.11 

 
II 100% 

 
0,12 
0,16 

Z1-7 
 

BI, PV 0,26 5.56.00 
 I 100% 

 
0,26 

Z1-9 BI 
0,57 5.29.01 II 58,8%  

 
0,97 0,15 5.50.10 III 15,5% 

0,25 5.32.11 IV 25,8% 

Z1-21 BI 
0,02 5.29.11 II 11,8%  

 
0,17 0,15 5.29.51 IV 88,2% 

Z1-22 BI 0,37 5.29.51 IV 100%  
0,37 

Z1-23 BI 0,31 5.40.78 V 100%  
0,31 

Z1-27 DP 0,31 5.64.01 III 100%  
0,31 

Z1-28 OH 0,31 5.32.01 IV 100%  
0,31 

Z1-29 BI, PV 

0,06 5.29.11 II 1,0%  
 
 
 
 
 

6,27 

0,67 5.29.01 II 10,7% 
1,61 5.32.01 III 25,8% 
0,07 5.64.01 III 1,1% 
0,16 5.29.51 IV 2,6% 
0,70 5.32.04 IV 11,2% 
1,74 5.32.11 IV 27,4% 
0,21 5.32.51 IV 3,4% 
0,22 5.32.14 V 3,5% 
0,17 5.32.44 V 2,7% 
0,39 5.32.54 V 6,3% 
0,13 5.37.16 V 2,1% 
0,05 5.37.56 V 0,8% 

Z1-30 RI 0,82 5.29.11 II 100% 0,82 

WD1.13 PV 0,02 5.50.01 III 100% 0,02 

WD2.3 PV 0,03 5.50.01 III 100% 0,03 
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V průběhu projednání změny proběhla aktualizace BPEJ v k.ú. Čerčany, která se týká se lokality Z1-
29, ve které došlo na většině ploch ke snížení tříd ochrany.  
Když v celkové bilanci vezmeme v úvahu třídy ochrany, změna č.1 zabírá 0,26 ha ploch v I. třídě 
ochrany a 2,42 ha ve II třídě ochrany (po změně BPEJ), celkem tedy v I.a II. třídě 2,68 ha, kdežto do 
ZPF navrací 5,24 ha v I. třídě ochrany. Celková bilance je díky tomu výrazně kladnější: do ZPF jsou 
změnou č.1 navráceny nejvíce bonitní půdy – oproti platnému ÚP je zábor nejkvalitnějších půd I.a 
II.třídy menší o 2,56 ha, zabírány jsou převážně (73,9% záborů) půdy méně kvalitní. Na základě 
projednání změny byly plochy navrácené do ZPF převedeny z funkčního využití NS – plochy smíšené 
nezastavěného území, které umožňuje i jiné než zemědělské využití, na plochy NZ – plochy 
zemědělské, které umožňují pouze zemědělské využití. Faktické navrácení půdy do ZPF je tak 
zajištěno, zatímco v případě ploch NS by mohlo docházet k pozdějším záborům.   
 
2.6.2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA  
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
Změna č.1 nenavrhuje vynětí půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa ve 2 lokalitách. V jedné 
lokalitě naopak lesní půdu, v ÚP vyňatou, do PUPFL navrací, a to z důvodu vypuštění rozvojové plochy 
Z7. Celkem je zabráno 0,24 ha lesní půdy a navráceno 0,03 ha. 
 
Vynětí z PUPFL 
označení plochy navržené využití plocha [ha] 
Z1-14 NZ-ZS 0,29  SJ*7 
Z1-31 NS 0,01 
Navrácení do PUPFL (rozvojová plocha zrušena) 
Z1-10 NL 0,03 
 
Odůvodnění záboru PUPFL:. U lokality Z1-14 jde o vynětí části lesa v Novém Městečku, tj. v území, 
kde jsou menší kusy lesa včleněny do obytně-rekreačního území, jedná se o uvedení do souladu se 
stavem v území. Hospodářské využití tohoto lesa je tedy minimální a tento les má spíše charakter 

ZMĚNA č. 1 ÚP ČERČAN – NAVRÁCENO DO ZPF 

označení LOKALITY 
ZMĚNY 

 

 
NAVRŽENÉ 

VYUŽITÍ 
 
 

Rozloha  
(ha) Kód BPEJ  TŘÍDA OCHRANY  

 
Podíl třídy 
ochrany  

 
Celkem rozloha 
navrácená do 

ZPF  

Z1-10 
 

NS,NL, NZ 
-0,36 5.50.01  

III 23,7%  
-1,52 

-1,16 5.29.04 III 76,3% 

Z1-12 
NZ,NS 

-0,80 5.50.01 III 66,1%  
 

-1,21 -0,41 5.32.11 IV 33,9% 

Z1-13 NS NZ -1,28 5.56.00 I 100% 
 

-1,28 

Z1-16 NS NZ -0,98 5.56.00 I 100%  
-0,98 

Z1-17 NS NZ -2,98 5.56.00 I 100%  
-2,98 
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parku v zastavěném území. V případě lokality Z1-31 jde o zábor lesa pro rozhlednu na Čerčanském 
chlumu, je zařazeno do ploch NS s přípustným využitím pro umístění vyhlídkové stavby. 
 
 
2.7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 1 VE VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM 
ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM V ÚP  
 
Dle závěrů vyhodnocení VVURÚ se obec Čerčany v současné době začíná dostávat do střetu se svými 
možnostmi rozvoje danými stávajícím schváleným územním plánem. Důsledkem toho je posuzovaná 
změna č. 1 tohoto územního plánu.  

Změna č. 1 je v souladu s koncepcí rozvoje území dle platné územně plánovací dokumentace – ÚP 
Čerčan.  Změnou č.1 zároveň dochází k dílčímu přehodnocení urbanistické koncepce, kdy je omezen 
dříve uvažovaný rozvoj výstavby podél silnice I/3 a podél řeky Sázavy, a rozvoj je místo toho směřován 
především do jižní části Čerčan, kde je, vedle několika lokalit na okraji zastavěného území, vymezena 
též nová obytná lokalita Velký Barochov.  

Hlavní důvody vypuštění rozvojových ploch pro bydlení (Z7, resp. Z1-10) a pro dopravní obslužnost 
(Z6, resp. Z1-12), situovaných podél silnice I/3, byly jak obtížné nebo nemožné dopravní napojení, tak 
zatížení rozvojových ploch pro bydlení hlukem z dopravy. Hluková zátěž, popřípadě přítomnost 
nadřazených sítí technické infrastruktury, vedla též k vypuštění ploch územních rezerv pro bydlení (R1, 
R2, R3, resp. Z1-2, Z1-4, Z1-3). Důvody pro vypuštění rozvojových ploch pro sport (Z11, resp. Z1-17) a 
pro výrobu a skladování a pro parkoviště (Z14, resp. Z1-13 a Z1-16) bylo situování těchto ploch 
v záplavovém území řeky Sázavy a zároveň na nejcennější první třídě ochrany zemědělského půdního 
fondu (ZPF).  

Vypuštěním všech těchto ploch (8,04 ha vypuštěných rozvojových ploch, 11,76 ha vypuštěných 
územních rezerv) je odůvodněno též vymezení nových rozvojových ploch (8,24 ha rozvojových ploch 
pro bydlení, 1,13 ha ploch rozšíření hřbitova a plochy parkovišť). Celková bilance je tedy velice příznivá 
a zlepšuje ji i to, že zatímco do ZPF bylo navráceno 5,24 ha ploch v I. třídě ochrany, zabírá se 0,26 ha 
v I. třídě, 3,21 2,26 ha ve II. třídě a 5,78 7,12 ha v ostatních, méně hodnotných třídách ochrany.  

Z rozvojových ploch pro bydlení se jedna plocha nachází v návaznosti na zástavbu Nového Městečka 
(Z1-9 o výměře 0,96 ha), jedna zaplňuje proluku v lokalitě Vysoká Lhota u řeky (Z1-7, rozšíření 
zastavěného území o 0,26 ha + 0,22 ha změna využití z plochy pro sport), tři malé plochy se nacházejí 
při východním okraji Čerčan (Z1-21, Z1-22, Z1-23, celkem 0,85 ha pro bydlení) a jedna, plošně 
nejrozsáhlejší, je situována jižně od Čerčan (Z1-29, o výměře 6,43 ha). Pohled na plošné bilance 
ukazuje změnu ve prospěch ploch bydlení a na úkor ploch pro výrobu, skladování, parkování a pro 
rekreaci a sport. Důvodem tohoto posunu je, že plochy pro výrobu a skladování ve výrobní zóně mají 
dostatečné vnitřní rezervy (cca 3,5 ha v rámci zastavěného území) i dosud nevyužitou část rozvojové 
plochy Z15 (2,8 ha). Krom toho došlo ke změně v rámci plochy Z16, kde se rozšířily plochy smířené 
obytné – komerční (SK), umožňující situování nerušící a s bydlením slučitelné výroby a skladů, a to na 
úkor výroby a skladování (0,2 ha) a zahrádkových osad (0,5 ha). 

Změna využití rozvojových ploch takto reflektuje i celkovou civilizační proměnu charakteru výroby a 
podnikání (tj. od společnosti průmyslové ke společnosti informační), kdy se jednak hledá nové využití 
existujících industriálních a post-industriálních ploch, a kdy se, za druhé, část pracovních míst přesouvá 
buď do domu nebo zpátky do města v rámci smíšených obytných ploch. Přesun rozvojových ploch pro 
bydlení od silnice I/3 do lokalit, které jsou blíže urbanistickému centru, značí i posun od suburbanizace 
k urbanizaci, popř. re-urbanizaci (vypuštění územních rezerv R1, R2, R3 a vymezení plochy Z1-29). 
Vymezení velké rozvojové plochy pro bydlení jižně od Čerčan lze tak chápat i jako krok k podpoření 
významu stávajícího urbanistického centra Čerčan tím, že centrum se posune více do těžiště 
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urbanizovaného území (které je nyní, díky suburbánnímu charakteru Nového Městečka a Vysoké 
Lhoty, vychýlené k silnici I/3).  

Aktualizací zastavěného území nad mapou KN ke dni 1. 9. 2017 5.12.2018, doplněnou údaji ze 
stavebního úřadu o stavby rozestavěné nebo zkolaudované a do KN dosud nezapsané, bylo zjištěno, 
že v období mezi zhotovením ÚP Čerčan (r. 2010) a zpracováním Návrhu změny č. 1 došlo k zastavění 
10,34 ha rozvojových ploch (+dalších 1,72 ha ploch převedených do zastavěného území aktualizací 
v průběhu projednání, což představuje 16 pozemků pro rodinné domy ve výstavbě nebo s vydaným 
stavebním povolením), z čehož 4,76 6,48 ha představují plochy bydlení, 3,38 ha plochy výroby a 
skladování, 1,29 plochy veřejných prostranství a zbylých 0,91 ha plochy občanské vybavenosti a parků. 
V daném období v obci přibylo cca 100 obyvatel. Rozvojová dynamika je tedy relativně umírněná 
(podrobněji viz kap. 2.3.3), což umožňuje i posun od kvantitativního (plošného) rozvoji k rozvoji 
kvalitativnímu (promyšlenému). Změna ÚP č.1 právě toto představuje: řadu dílčích změn a oprav ve 
stávajícím koncepčním rámci, stejně jako dílčí přehodnocení urbanistické koncepce, reflektující jak 
aktuální využití území, tak širší společenské a civilizační posuny.  

V době úprav návrhu změny č.1 po společném jednání probíhá i nadále postupné zastavování 
rozvojových ploch pro bydlení, především v ploše Z4, zastavěné území bylo v rámci úprav znovu 
aktualizováno. Dále v ploše Z1 –Vysoká Lhota v současné době probíhá pořizování regulačního plánu 
(resp. územní řízení) na lokalitu rodinných domů, jejichž realizaci je možno předpokládat v r. 2020. 
Rozvojové kapacity jsou díky atraktivitě lokalit již dostatečně využívány a možnosti obce na další 
uspokojení poptávky po parcelách pro bydlení začínají být vyčerpány. Čerčany disponují občanskou 
vybaveností v rozsahu, který uspokojuje i poptávku z okolních katastrů, přičemž současně se sama 
obec začíná dostávat do situace, kdy její vlastní rozvojové plochy bydlení se takto rychlým tempem 
plní. V severní části obce lze i vzhledem k využití ploch SK hlavně pro bydlení požadovat rozsah 
navržených ploch za adekvátní. Z toho důvodu lze považovat za správnou náhradu kapacity rušené 
plochy Z7 plochou Z1 – 9, která má výhodnější polohu.  I vzhledem k absenci občanské vybavenosti 
v ploše Z4 je tato část města jednostranně využita pro individuální bydlení a rekreaci. Občanské 
vybavení v centru obce je odtud odtrženo a špatně přístupné. Rozvoj východním směrem je kvůli 
terénu a přírodním podmínkám limitován. Hlavní rozvoj bytové výstavby je tedy vhodné situovat 
především v jižní části města v dosahu občanské vybavenosti v centru obce. V této části obce jsou 
rozvojové plochy téměř vyčerpány a za nejvhodnější se jeví lokalita protilehlého svahu proti Bulánce, 
v docházkové vzdálenosti 5-10minut od občanské vybavenosti v centru. Jako nejvýhodnější pro rozvoj 
bydlení se tedy jeví lokalita Z1-29 Barochov s adekvátními podmínkami a dobrou návaznost na centrum 
obce. 

Celkově lze konstatovat, že změna č.1 vede k účelnějšímu využití zastavěného území a že změnou  
vymezené rozvojové plochy naplňují stávající a předpokládané potřeby obce (specifikované ve 
strategickém plánu Čerčan, který ÚP i jeho změna pomáhá realizovat). Plošný rozsah nově 
vymezených rozvojových ploch je plně kompenzován rozvojovými plochami vypouštěnými. 
 

2.8.   VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ   
 
Řešení požadavků požární a civilní ochrany 
Požadavky požární a civilní ochrany jsou integrální součástí platného ÚP Čerčan. 
 
Požární ochrana:  
Zajištění potřeby požární vody bude provedeno z obecního vodovodu. Pro potřebu protipožárního 
zabezpečení je třeba zajistit dodávku požární vody o vydatnosti 4 l/s při přetlaku 0,2 MPa u nejvýše 
položeného vnějšího hydrantu a při rychlosti proudění 0,8m/s.  
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Přístupové komunikace v lokalitách změny budou řešeny způsobem umožňujícím příjezd požárních 
vozidel do vzdálenosti min. 20 m od objektů, příjezdová komunikace musí být odolná nápravovému 
tlaku 8t, minimální průjezdná šířka komunikace bude 3 m.  

-Parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám budou řešeny v souladu s přílohou č. 3 
vyhlášky č. 23/2008 Sb ve znění pozdějších předpisů- vyhl. 268/11 Sb (Přístupové komunikace 
v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární 
technikou, vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené 
pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1m), což bude 
předmětem projektové přípravy území. Přístupové komunikace budou řešeny způsobem umožňujícím 
příjezd požárních vozidel a zásah požárních jednotek mimo ochranná pásma nadzemních 
energetických vedení.  

Změnou č. 1 není dotčeno řešení zásobování požární vodou. Bude zajištěno splnění požadavků §23 
odst.1 vyhl. č. 501/2006- pro plochy určené pro zástavbu budou zajištěny zdroje požární vody, 
přístupové komunikace a nástupní plochy v dostatečném rozsahu. Pro celé území platí podmínka řešit 
jednoznačně zásobování požární vodou a to ve vztahu k jejich charakteru: v rámci projektové přípravy 
území (územní a stavební řízení) bude při zajištění dodávky požární vody z obecního vodovodu 
postupováno dle normy ČSN 730873 (2003). Dimenze vodovodního potrubí musí splňovat požadavky 
uvedené normy, v případě, že obecní vodovod neumožní dodržení předepsaných parametrů, musí být 
k tomuto účelu odpovídajícím způsobem využity nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje. Při 
projektové přípravě území budou splněny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. (o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti). 

 
Civilní ochrana :  

A) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
Část území Čerčan se nachází v prostoru ohroženém průlomovou vlnou zvláštní povodně 
z vodního díla Želivka. V případě ohrožení budou lidé z ohroženého území evakuováni.  
V takto ohroženém území změna č.1 vymezuje 2 menší obytné lokality Z1-7 a Z1-8 (každá 
umožňuje výstavbu cca 4 rodinných domů), drobnou lokalitu Z1-19, a dotýká se ho okraj obytné 
lokality Z1-9. Z ohroženého území jsou naopak vypuštěny 3 poměrně rozsáhlé rozvojové 
lokality (Z1-13, Z1-16, Z1-17).  
Celkem je v ohroženém území vymezeno 0,9 ha rozvojových ploch, umožňujících novou 
výstavbu, ale 5,24 ha rozvojových ploch je z tohoto území změnou č.1 vypuštěno. Změna č.1 
tedy ohrožení území průlomovou vlnou zvláštní povodně snižuje. 

B) zóny havarijního plánování 
Změnou č.1 ÚP se nemění údaje o havarijním plánování. Ve spádovém území se nenachází 
provozy, které představují potenciální nebezpečí průmyslové havárie.  

C) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
Změna č.1 nemá vliv na plán ukrytí obyvatel. Stálé tlakově odolné kryty na území obce nejsou, 
ani se nenavrhují. V případě potřeby nouzového ubytování obyvatel budou tito ubytování v 
objektu základní školy anebo kulturního domu. 

D) evakuace obyvatelstva jeho ubytování 

Změna č.1 ÚP nevymezuje významné plochy vhodné pro kapacitní ubytování obyvatelstva 
v případě evakuace.  

E) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Předmětem změny ÚP není vymezení území pro umístění objektů pro skladování materiálů 
civilní ochrany a humanitární pomoci. 
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F) vyvezení  a  uskladnění   nebezpečných  látek   mimo  současně zastavěná území a zastavitelná 
území města 

Změna nenavrhuje žádné zásahy do území, které by týkaly problematiky vyvážení a 
uskladňování nebezpečných  látek .  

G) návrh ploch pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací 

Vymezení těchto ploch nebylo součástí zadání změny č.1 ÚP.  
H) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Změnou č.1 ÚP se nemění žádné údaje v souvislosti s touto problematikou. Změna č.1 
nenavrhuje takové zásahy do území, v navrhovaných plochách nedochází ke skladování 
nebezpečných látek. 

I) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Vyčíslení subjektů zajišťujících nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií není 
zahrnuto do  Změny č.1. 

 
2.9. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 
 
Změna č.1 nezařazuje do územního plánu žádné prvky regulačního plánu.  
 
2.10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
Změna: 21 listů textové části, 5 listů grafické části, 3 samostatné výkresy 
Odůvodnění změny: 39 listů textové části (+55 listů textová část ÚP s vyznačením změn včetně 
obsahu), 6 listů grafické části, 2 samostatné výkresy 

 
2.11.  ÚZEMNÍ PLÁN ČERČAN- TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN  
 
Viz níže (samostatné stránkování 1-55) 
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2.11. ÚZEMNÍ PLÁN ČERČAN- TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN- upraveno po SJ-06/2020 1 

A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Území řešené územním plánem zahrnuje celé správní území obce, které je tvořeno jediným 
katastrálním územím, a to k.ú. Čerčany. 
Správní území obce se skládá ze čtyř místních částí: Čerčany, Vysoká Lhota, Nové Městečko 
a Jericho. 

kód KÚ název KÚ výměra kód obce název obce název kraje 

619663 Čerčany 645 ha 529516 
Čerčany  
(okr. Benešov) 

Středočeský kraj 

Čerčany se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a zároveň obce 
s pověřeným obecním úřadem Benešov. Příslušný stavební úřad sídlí přímo v Čerčanech.  
Hranice zastavěného území byla aktualizována změnou č.1 a je zakreslena ve výkresu základního 
členění území. Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu s §58 Stavebního zákona a 
zachycuje stav k 1.4.2020. 
Zastavěné území bylo vymezeno v rámci Územně analytických podkladů (ÚAP). V rámci 
zpracování územního plánu bylo aktualizováno a je zakresleno ve výkrese základního členění 
území. Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu s §58 Stavebního zákona a 
zachycuje stav k 15.12.2010. 

B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

B.1) Koncepce rozvoje území 
Strategický plán rozvoje obce Čerčany (2009) formuloval základní vizi obce jako „Dobré místo pro 
život mezi Benešovem a Prahou“. 
V konkrétnější rovině to znamená, že obec bude podporovat v první řadě kvalitní a bezpečné 
zázemí pro bydlení, veřejnou dopravu a moderní zázemí pro vzdělávání, odpočinek a sport 
a spoluvytvářet podmínky pro podnikání a rozvoj služeb občanům. To vše s ohledem na životní 
prostředí a především citlivý a nenásilný rozvoj obce. Čerčany zároveň mají ambici udržet si 
postavení významného sídla Posázaví a mají předpoklady k tomu, stát se nejlepším místem 
k životu mezi Benešovem a Prahou. 
Obec měla v roce 2009 celkem 2688 obyvatel a do roku 2015 se předpokládá dynamický nárůst na 
cca 3250 obyvatel. Strategický plán doporučuje jako zdravou horní hranici velikosti Čerčan 
přibližně 3500 obyvatel a je toho názoru, že po vybudování nového centrálního prostoru by obec 
mohla usilovat o udělení statusu městyse či města. 
Z hlediska širších vztahů Čerčany představují nejvýznamnější centrum ze skupiny dynamicky se 
rozvíjejících obcí dolního Posázaví (kam dále patří: Poříčí nad Sázavou, Pyšely, Čtyřkoly, Lštění, 
Mrač, Nespeky, Přestavlky). Všechny tyto obce mají v součtu cca 6300 obyvatel a nejdůležitějšími 
centry občanské vybavenosti a pracovních příležitostí jsou Čerčany, Pyšely a Poříčí n/S. Čerčany 
jsou navíc důležitým železničním uzlem.  
Koncepce rozvoje správního území Čerčan spočívá v uvážlivém rozvoji jeho jednotlivých, 
prostorově oddělených, ale přitom vzájemně funkčně integrovaných částí: Čerčan, Nového 
Městečka, Vysoké Lhoty (která má dvě části: pod lesem a u řeky) a Jericha. 
Vlastní Čerčany jsou hlavní částí osídlení a kromě bydlení je zde v největší míře soustředěna 
občanská vybavenost, obchody, služby, sportovně-rekreačně-odpočinková oblast u řeky a výrobní 
zóna mezi železnicí a řekou. Zastavitelné plochy umožňují přiměřený rozvoj všech těchto funkcí 
(bydlení, výroba, občanská vybavenost, rekreace a sport). I nejvýznamnější veřejné prostory 
a urbanistické osy se nacházejí zde, stejně jako plocha pro výstavbu nového centra. 
V dalších místních částech převažuje obytná funkce, charakterizuje je vysoký počet rekreačních 
objektů a návaznost na přírodně hodnotné prvky (lesy, řeka). Vyskytují se zde ale i objekty 
z komerční a obslužné sféry. Urbanisticky hodnotná je lesní čtvrť Nové Městečko, kde je navržena 
obytná výstavba, ale i plocha pro občanskou vybavenost.  
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Rozvoj bydlení je navržen především ve Vysoké Lhotě – pod lesem V části Vysoká Lhota – u řeky 
je navržen rozvoj bydlení a komerce.   
V návaznosti na silnici I/3 je navrženo několik ploch pro nadmístní vybavenost (občanské 
vybavení, obchodní zařízení, odpočinkové zařízení pro motoristy).  
Přírodní a krajinný rámec, který obklopuje jednotlivé sídelní části, je stabilizovaný a převažuje 
v něm lesní hospodaření. Počítá se s dílčím rozvojem rekreace v krajině (pěší turistika, 
cykloturistika, vodácké využití Sázavy). Zemědělství hraje v území spíše doplňkovou roli. 

B.2) Ochrana a rozvoj přírodních a kulturních hodnot území 

B.2.1) Přírodní hodnoty 
Základní struktura území je dána terénní konfigurací: přírodní osu území tvoří řeka Sázava, do níž 
se vlévají dva levostranné přítoky (Čerčanský a Medunský potok) a jeden přítok pravostranný 
(Čtyřkolská strž). Správní území Čerčan se rozkládá mezi dvěma výraznými a zalesněnými kopci: 
Čerčanský chlum na JV a Obora na SZ, doplněnými o několik menších kopečků. Krajina má 
poměrně harmonický charakter částečně urbanizované lesozemědělské pahorkatiny. Měřítko 
krajinné mozaiky odpovídá měřítku reliéfu – jde o středně hrubozrnnou mozaiku lesů, sídelních 
celků a zemědělsky využívaných ploch. Nejcennější partie jsou následující: 
 řeka Sázava, která je součástí území NATURA 2000 (Evropsky významná lokalita) 
 Čerčanský chlum, patřící mezi unikátní krajinné typy (krajiny izolovaných kuželů a kup), kde 

je třeba krajinu přísně chránit ve všech aspektech 
Většina přírodně hodnotných částí území je součástí územního systému ekologické stability 
(ÚSES) – především lesy, potoční nivy a část nelesní krajinné zeleně. V územním plánu jsou 
zařazeny mezi plochy přírodní (NP), lesní (NL) či smíšené nezastavěného území (NS). Koeficient 
ekologické stability (KES) je roven jedné, což značí území na rozhraní intenzivně využívané 
a vyvážené krajiny (průměr ČR je 1,04; průměr kraje 0,66). 
Lesy tvoří zhruba třetinu území (30,2 %), přičemž část jich je zařazena mezi lesy zvláštního určení 
a mezi lesy ochranné. ÚP navrhuje pouze minimální zásahy do pozemků plnících funkci lesa (pro 
obslužné komunikace). Do tzv. ochranného pásma lesa (50 m) však zasahuje několik rozvojových 
ploch (Z1, Z7, Z8, Z9, Z15, Z16, Z21, Z1-29) – což ovšem úzce souvisí s kvalitou bydlení v těchto 
plochách. 
Poměrně významné, a pro strukturu obce určující, je rozčlenění území liniovými prvky: jak řekou 
Sázavou, tak významnými silničními a železničními stavbami. Dopad na krajinný ráz mají 
i nadzemní vedení velmi vysokého napětí (mezi Čerčany a Čerčanským chlumem). 

B.2.2) Kulturní hodnoty 
Historická stopa osídlení je patrná nejzřetelněji v okolí bývalé návsi v Čerčanech (již tvoří původní 
obytno-zemědělská zástavba ve formě návesní okrouhlice). Okolní urbanistická struktura však 
navazuje na historický způsob osídlení jenom v nejbližším okolí. V okolních plochách, a to až po 
údolní části při vodoteči, převažuje struktura postupné organizované parcelace.  
Celkově je obraz obce klidný, v minulých dobách nedošlo k zásadním ničivým zásahům do 
osídlení. Obec zůstala uchráněna od brutálních asanací a komplexní bytové výstavby hrubého 
zrna, která byla obvyklá v 70tých a 80tých letech minulého století. Panelová výstavba – bytovky, 
nacházející se ve svahu části V Holosíně - vykazuje omezenou výškovou hladinu a je vcelku 
přijatelným způsobem zapojena do hladiny zástavby. 
Na pravobřežním území obce se nachází bývalý zámeček s poplužním dvorem na Vysoké Lhotě. 
Památky zapsané do státního seznamu 
Číslo rejstříku Památka  Poloha – č. parcel pozn. 
19520 / 2-3938 Zámek ve Vysoké Lhotě st. 677, st. 378, 2250  
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V prostředí obytné zástavby dominuje několik architektonicky kvalitních vil z období prvních 
desetiletí 20. století. Kvalitní stavbou je i objekt Husova Sboru na horizontu krajiny nad levobřežní 
částí osídlení, který je i dominantou obce.  Tento objekt Církve československé husitské na návrší 
nad obcí byl dostavěn až po 2. světové válce, vysvěcen r. 1952. 
Druhou dominantou obce je mlýn u žel. trati, zmiňovaný již v r. 1648 (dříve se jmenoval Spálenský) 
později také podle nového majitele – Vávrův; v průběhu let několikrát přestavovaný, naposledy 
v letech 1981-1993, po rekonstrukci ale nezprovozněn. Mlýn představuje technickou památku, 
které bude třeba věnovat náležitou péči i v další době, a jehož využití bude třeba hledat. 
V koordinačním výkresu jsou vyznačeny architektonicky cenné stavby – vily, které byly přejaty 
z ÚAP. 
Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat např. realizací nových objektů drobné architektury, 
kvalitní úpravou veřejných prostranství (zejména v souvislosti s regulačním plánem RP4, který řeší 
podobu tzv. nového centra obce) a zvýšenou péčí o ztvárnění novostaveb a rekonstrukcí – tak aby 
respektovaly místní hodnoty přírodní i kulturní. V tomto ohledu je třeba dbát především na přechod 
mezi různými typy ploch a na čitelné ztvárnění hranic veřejného prostoru a s ním komunikujících 
staveb.  
Stavbou s vysokým společenským významem je komplex Hospicu Dobrého Pastýře při centrální 
zóně Čerčan, jehož součástí je i připravovaná stavba kostela. 
Čerčany mají charakter území s archeologickými nálezy a vztahují se tedy na ně ustanovení 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Prováděné zemní práce budou 
podléhat odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolají potřebu záchranného archeologického 
průzkumu, tak jak určují příslušná ustanovení uvedeného zákona. Součástí územního rozhodnutí 
ke každé stavbě bude vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Veškeré 
zemní práce je třeba oznámit Archeologickému ústavu AV ČR minimálně 3 týdny před jejich 
realizací. 

C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

C.1) Urbanistická koncepce 
Urbanistická koncepce spočívá v uvážlivém rozvoji jeho jednotlivých, prostorově oddělených, ale 
přitom vzájemně funkčně integrovaných částí: Čerčan, Čerčan-výrobní zóny, Nového Městečka, 
Vysoké Lhoty-pod lesem, Vysoké Lhoty-u řeky a Jericha. U všech těchto urbanistických celků je 
důležité zachovávat jejich kompaktnost a zároveň dbát o jejich vzájemné propojení: spojnice těchto 
celků totiž tvoří nejvýznamnější urbanistické osy v území a je třeba dbát o jejich kvalitní 
architektonické ztvárnění a integraci pěší, cyklistické a automobilové dopravy. 
Kromě těchto urbanistických celků je v území navrženo v návaznosti na silnici I/3 několik 
samostatných ploch pro nadmístní vybavenost (občanské vybavení, obchodní zařízení, 
odpočinkové zařízení pro motoristy) – plochy Z2, Z5 a Z6. 
Zástavba rozvojových ploch, vymezených ÚP Čerčany je v současnosti zčásti naplněna, včetně 
realizace dopravní a technické infrastruktury. 
Změnou č.1 je do urbanistické koncepce doplněna zastavitelná plocha pro bydlení v lokalitě Velký 
Barochov- na jižním okraji Čerčan (Z1-29). Tato lokalita je situována kompozičně na protilehlém 
svahu lokality Bulánka, v návaznosti na zastavěné území, v dobré docházkové vzdálenosti do 
centra a v atraktivním přírodním prostředí, stranou od hluku z dopravy.  

C.1.1) Čerčany 
Základní urbanistickou osou Čerčan je ulice Sokolská a Nádražní, směřující od nádraží směrem na 
Lštění a Čtyřkoly. Druhou osou je ulice Zahradní, přecházející za řekou v ulici U Sázavy a za 
železnicí v ul. Brigádníků, jež propojuje Čerčany s Vysokou Lhotou, ale i Novým Městečkem. 
V centru Čerčan patří mezi hlavní osy ulice Obchodní, propojují prostor přednádraží s původní 
návsí. V návaznosti na tyto hlavní osy se rozvíjí poměrně pravidelná síť ulic, jež dodává Čerčanům 
charakter poklidného zahradního města. Veřejných prostranství městského typu však mají 
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Čerčany – kromě zmíněných urbanistických os – pomálu: 1/ prostor přednádraží a 2/ původní 
náves.  
Pro rozvoj obce se již delší dobu jeví potřebná jasnější artikulace centra. Původní územní plán 
z roku 1995 počítal s výstavbou nového náměstí, Strategický plán mluví o centrálním prostoru 
obce. V části plochy pro nové náměstí byl v nedávné době realizován hospic Dobrého Pastýře, 
větší část lokality (plocha Z13) však i nadále zůstává prostorovou rezervou pro společensky 
významné užití, jež umožňuje artikulaci centra. Dosavadní objekty Hospicu jsou obtížně zapojitelné 
do kontextu celého prostoru budoucího centra, neboť jsou pojaty jako intaktně řešené solitéry. Pro 
zástavbu lokality Z13 platí tedy vysoké nároky na řešení, neboť součástí architektonické koncepce 
staveb je i začlenění stávajících budov do území. Tyto cíle budou dále sledovány a specifikovány 
v Regulačním plánu RP4 – Čerčany – centrum. Regulační plán bude řešit vztah nových objektů, 
stávající zástavby a uspořádání navazujících veřejných prostranství. Místo je vhodné pro ověření 
využití architektonickou soutěží (pořádanou podle pravidel ČKA). Stávající garáže na pozemku 
1376 jsou navrženy k přestavbě (plocha P1) na plochu občanského vybavení, která mnohem lépe 
odpovídá charakteru této části obce. 
Obytná zástavba Čerčan je rozdělena do dvou základních funkčních ploch, představujících různé 
intenzity využití. Zatímco v centrální části jde o plochy bydlení (B), umožňující jak vyšší míru 
zastavění, vyšší podlažnost a širší možnosti funkčního využití i stavebních typů, v okrajových 
částech jsou vymezeny plochy bydlení příměstského (BI), kde převažují rodinné domy. V tomto 
typu plochy (BI) je i většina zastavitelných ploch pro bydlení, z nichž nejvýznamnější je v této části 
obce vrch Bulánka, jakožto atraktivní lokalita terénně exponovaného území na jižním a západním 
svahu, určená především pro rezidenční bydlení (lokalita Z19).  
Plochy pro bydlení jsou, zejména v centrální části Čerčan, doplněny o plochy občanské 
vybavenosti (OV – podrobněji viz kap. D.3) a dva typy smíšených obytných ploch (městské – SM a 
komerční – SK).  
V návaznosti na obytné plochy se nacházejí plochy sportovní (OS) a menší plochy rekreace 
v zahrádkových osadách (RZ) u řeky Sázavy. Kromě různých sportovišť a souvisejících staveb je 
skrze tyto plochy zajištěn příjezd k řece, který hojně využívají vodáci. Je zde navržena jedna 
zastavitelná plocha (Z11), jejíž využití je však omezeno přítomností aktivní záplavové zóny, v níž je 
zástavba prakticky vyloučena (viz kap E.6). 
Na okraji urbanizovaného území Čerčan se nachází několik menších rozvojových lokalit (plochy 
Z12, Z16, Z17, Z18, Z20, Z1-21, Z1-22, Z1-23), jež jsou postupně zastavovány, stejně jako proluky 
v zastavěném území. Na dohled od kompaktně zastavěného území je několik malých 
samostatných lokalit:  rodinný dům V Dražkách, hřbitov v lokalitě Pod Lipcem, objekty technického 
(vodojem) a objekt Husova Sboru na vrchu Bulánka. K zástavbě chatami pro rodinnou rekreaci je 
navržena lokalita Z21 (Malý Barochov), navazující na stávající zástavbu za hranicí řešeného 
území. 

C.1.2) Čerčany – výrobní zóna 
Výrobní a skladová zóna v Čerčanech je situována v prostoru mezi železnicí a řekou Sázavou, 
čímž je eliminována většina negativních vlivů na obytné území. Dopravní obsluha zóny je možná 
buď po železnici, anebo po silnici II/109, napojující se mimo řešené území na silnici I/3 – takže 
nákladní automobilová doprava obsluhující tuto zónu je vedena mimo obytné území. K rozvoji zóny 
slouží dvě zastavitelná plocha (Z14 a Z15, nově vymezené silnice a parkovací plochy, ale i vnitřní 
rezervy v rámci zastavěného území zóny.  
Uvnitř této zóny se nachází i plocha čistírny odpadních vod (TI), ale též menší, historicky vzniklá 
plocha bydlení (BI). 

C.1.3) Nové Městečko 
Místní část Nové Městečko představuje území stabilizované lesní čtvrti, které má velmi atraktivní 
podmínky pro rekreační i trvalé bydlení. Urbanisticky významné ulice jsou: Průběžná, Pod 
Jednotou, Jižní a Poříčská – na něž je napojena většina ostatních ulic Nového Městečka. Územní 
plán vymezuje nové zastavitelné plochy uvnitř struktury (lokality Z7, Z8, Z9, Z10) a podél jejího 
severního okraje (lokalita Z1-9), vnější hranice této místní části zůstává zachována a na východní 
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straně je striktně omezena. Součástí návrhových ploch je i smíšené území (v rámci plochy Z8), 
umožňující doplnění nabídky občanské vybavenosti, která v celé místní části chybí. 
Plochy bydlení a rekreace jsou doplněny o několik malých ploch občanského vybavení (OV), 
sportu (OS) a plochu smíšenou obytnou – komerční (SK). Uvnitř zastavěného území Nového 
Městečka je několik lesních porostů, které je třeba i nadále ponechat jako nezastavěné, neboť tvoří 
důležitou hodnotu území a zlepšují podmínky bydlení v celé ploše. Část těchto lesních ploch je 
v kategorii lesů zvláštního určení. 
Změna užívání staveb pro rodinnou rekreaci (chat) ve vhodných polohách na objekty pro bydlení 
(rekolaudace) je umožněna v plochách příměstského bydlení BI. V ploše RI není přípustná jsou 
stanoveny podmínky, umožňující změnu užívání staveb pro rodinnou rekreaci na objekty pro 
bydlení.  

C.1.4) Vysoká Lhota – pod lesem 
Historické jádro Vysoké Lhoty tvoří památkově chráněný areál bývalého zámečku s poplužním 
dvorem, který je zařazen mezi plochy smíšené obytné – komerční (SK). V průběhu 20. století zde 
bylo vystavěno několik ulic s rodinnými domy a rekreačními chatami. Většina chat již byla 
přestavěna na objekty pro bydlení, takže se nachází v plochách příměstského bydlení (BI).  
Výstavba obytných ploch nyní postupuje směrem na západ v poměrně rozsáhlé lokalitě Z1. 
V prostoru mezi Vysokou Lhotou a Jerichem jsou vymezeny plochy územních rezerv (R1 a R2), 
s možným budoucím využitím pro bydlení. 
Na západní hranici řešeného území se nachází lokalita s několika rekreačními chatami, jež 
navazuje na chatovou lokalitu na území sousední obce Pyšely. 

C.1.5) Vysoká Lhota – u řeky 
Sídelní celek Vysoké Lhota – u řeky je vymezen prostorem mezi řekou Sázavou, železniční tratí a 
biokoridorem, který sleduje tok Čtyřkolské strže těsně za hranicí řešeného území. V současné 
době je tvořen třemi ulicemi, které se odpojují z urbanistické osy spojující Čerčany s Vysokou 
Lhotou. Ulice Míru je tvořena rodinnými domy (plocha BI), ulice U Sázavy a Čtyřkolská jsou 
tvořeny převážně objekty pro rodinnou rekreaci (RI).  
Významnou rozvojovou plochou je lokalita Vysoká Lhota – U Trati (plocha Z4), kde je navrhováno 
smíšené obytné území s přípustností komerčních aktivit (SK) a plocha pro hromadnou rekreaci 
(RH) u řeky. Díky své velikosti a významu je v lokalitě požadováno zpracování regulačního plánu 
RP3, který zajistí koncepční řešení celé plochy. Dílčí rozvojovou plochu představuje lokalita Z3, 
sloužící pro tělovýchovná a sportovní zařízení.  

C.1.6) Jericho 
Jericho je rekreačně-obytná lokalita východně od Vysoké Lhoty. Její rozvoj se předpokládá pouze 
uvnitř zastavěného území, neboť ze severu je ohraničena lesem, z jihu silnicí I/3, na západě 
biokoridorem, sledujícím tok Čtyřkolské strže a na východě vedeními velmi vysokého napětí a 
vysokotlakého plynovodu.  
Přestože je východně od Jericha vymezena lokalita územní rezervy (R3), vzhledem existenci 
zmíněných technických sítí a jejich ochranných a bezpečnostních pásem se její zástavba 
nepředpokládá. 

C.1.7) Plochy navazující na silnici I/3 
V návaznosti na silnici I/3 je navrženo několik ploch, jejichž využití principielně souvisí především 
s touto komunikací a s širšími vztahy obecně. 
Přímo u sjezdu ze silnice I/3 je situována plocha Z2, navržená k využití pro objekt nadmístní 
občanské vybavenosti (OV). 
Západně od téhož sjezdu se nachází plocha Z5, jíž lze využít pro veřejnou infrastrukturu a sport 
(plocha OVS). Jelikož jde o rozsáhlejší plochu, je požadována územní studie US1. 
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V návaznosti je silnici I/3 je vymezena plocha Z6, s navrženým využitím pro silniční dopravu (DP) – 
např. parkoviště s vybaveností pro motoristy, či čerpací stanicí pohonných hmot. 

C.2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
V řešeném území je vymezena 1 plocha přestavby: 

Označení 
plochy 

Výměra 
[ha] 

Navržené 
využití 

Podmínky využití Informace  

P1  0,15 OV REGULAČNÍ PLÁN RP4 

Návrh Územní plán ve znění změny č.1 vymezuje celkem 21    23 zastavitelných ploch: 

Označení 
plochy 

Výměra [ha] Navržené 
využití 

Podmínky využití 

Z1 5,28     3,57 BI, PV Západní část: REGULAČNÍ PLÁN RP2 

Z2 1,30 OV Splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., dopravní napojení lokality je podmíněno 
souhlasem s řešením odchylným od ČSN 736102 

Z3 0,16 OS  

Z4 8,36      
5,76 

SK, PV, PZ, 
RH, 

REGULAČNÍ PLÁN RP3, Splnění hygienických limitů hluku 
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Z5 2,94 OVS ÚZEMNÍ STUDIE ÚS1, Splnění hygienických limitů hluku 
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Vydané územní 
rozhodnutí. 

Z6 1,21 DP Splnění podmínek KÚ Středočeského kraje dle povolení 
připojení na silnici I/3 (č.j. 41605/03-OD/140)  

Z7 1,59 BI, PV Splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 
148/2006 Sb 

Z8 1,39 SM, BI, PV  

Z9 1,14 BI, PV  

Z10 0,26 BI  

Z11 3,12 OS, RZ  

Z12 1,32 BI jižní část: REGULAČNÍ PLÁN RP1 

Z13 1,78     1,61 OV REGULAČNÍ PLÁN RP4 

Z14 3,70 V, DP, DS  

Z15 4,54 V  

Z16 1,76 V, SK, RZ REGULAČNÍ PLÁN Čerčany- V Dražkách RP6 

Z17 0,35 OV, W  

Z18 0,34 BI  

Z19 3,70     0,81 BI, PV  

Z20 0,31 SM  
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Z21 0,48 RI  

Z1-7 0,48 BI, PV  

Z1-9 0,96 BI REGULAČNÍ PLÁN Čerčany- V Loučkách RP7, 
Splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. 

Z1-20 0,37 OS Prokázat, že hluk ze sportoviště nebude mít negativní vliv 
na okolní plochy bydlení 

Z1-21 0,17 BI  

Z1-22 0,37 BI  

Z1-23 0,31 BI Max. 1 RD 

Z1-27 0,31 DP  

Z1-28 0,38 OH  

Z1-29 6,43 BI, PV REGULAČNÍ PLÁN Čerčany- Velký Barochov RP5, max. 
50 RD 

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz kapitola F. 

C.3) Systém sídelní zeleně 
Sídelní zeleň představuje nezastavitelné plochy veřejné zeleně (PZ), aleje a solitérní stromy 
v rámci zastavěného či zastavitelného území. Sídelní zeleň z největší části tvoří soukromé 
zahrady, sady a trávníky v rámci zastavěných ploch bydlení. Za sídelní zeleň lze považovat i lesy, 
nacházející se uvnitř zastavěného území (plochy NL) – především v Novém Městečku. 
Sídelní zeleň, zejména lesy a veřejná prostranství s veřejnou zelení, jsou důležité pro kvalitu 
životního prostředí v jednotlivých částech obce, ale i pro setkávání obyvatel, dětské hry apod. 
Zahrady, které jsou obvykle součástí obytných a rekreačních ploch (BI, RI, RZ), ale též vymezené 
samostatně (NZ-ZS) představují důležitý přechodový prvek mezi sídly a krajinou. Sídelní zeleň 
umožňuje lepší a plynulejší začlenění zástavby do krajiny a slouží též k zlepšení kvality obytného 
prostředí (stromy např. zachytávají polétavý prach z dopravy, ale též zmírňují teplotní výkyvy 
v letním období). 
Systém sídelní zeleně není změnou č.1 zásadně dotčen, je doplněn o plochy NS-plochy smíšené 
nezastavěného území na místě vypuštěných zastavitelných ploch Z6, Z7, Z11 a Z14. 

D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ,  

D.1) Koncepce dopravní infrastruktury 
Čerčany leží na významném dopravním tahu z Prahy na Benešov a dále na České Budějovice  
V řešeném území se vyskytuje jak silniční, tak železniční doprava. Řeka Sázava je využívána 
pouze rekreačně.  

D.1.1) Silniční doprava 
D.1.1.1) Nadřazená dopravní síť 
Územím obce probíhají v současné době tyto silnice I., II. a III. třídy : 
Silnice č. I/3 Praha – České Budějovice  
Silnice č. II/109 Poříčí n/S. – Čerčany – Přestavlky – Chocerady  
Silnice č. III/1092 Čerčany – Soběhrdy  
Silnice č. III/1094 Mrač – Čerčany – Lštění  
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Silnice č. III/1095 Vysoká Lhota – Čerčany 
Základní systém silniční dopravy bude v nejbližším období zachován.  
Veškerá dopravní napojení na silnici I/3 budou realizována zejména přes stávající mimoúrovňové 
křižovatky. 
V návrhu je pouze vybudování druhé poloviny sjezdu ze silnice I/3 ve směru od Prahy (nové 
napojení silnice I/3 a III/1095 – MÚK Pyšelka) 
Hromadná silniční dopravu zajišťují autobusy, autobusové nádraží je v prostoru přednádraží. 
D.1.1.2) Místní a účelové komunikace 
Síť místních komunikací v řešeném území je přiměřená a v poměrně dobrém technickém stavu. 
Nové místní komunikace jsou navrženy pouze rozvojových lokalitách pro jejich dopravní obsluhu 
(zejména v rámci ploch Z1, Z4, Z7, Z9, Z14, Z15, Z18, Z19, Z1-29). 
Některé důležité místní komunikace jsou navrženy k rozšíření (zejména v Novém Městečku). 
Dále jsou navrženy plochy pro odstavná a parkovací stání (především v Čerčanech – výrobní 
zóně, dílčí plochy na okraji centra Čerčan a zastavitelná plocha Z6 při silnici I/3). 
V zastavitelných plochách budou trasy nových komunikací řešeny v rámci řešení těchto ploch či 
požadovaných regulačních plánů a to tak, aby odpovídaly požadavkům na místní komunikace IV. 
třídy (zklidněné komunikace – obytné zóny), anebo komunikace III. třídy (obslužné komunikace). 
Komunikace budou převážně napojeny na stávající místní komunikace tak, aby byl zajištěn průjezd 
anebo budou ukončeny obratišti. Slepé ulice budou navrhovány pouze výjimečně, nebude-li jiné 
vhodné řešení. 
Veškeré nově budované komunikace a komunikace k rozšíření či rekonstrukci budou uspořádány 
s ohledem na zabezpečení příjezdu jednotek hasičské záchranné služby, lékařské služby a odvoz 
odpadků. Minimální požadovaná trvale průjezdná šířka komunikace je 3 metry. 
Potřeba odstavných stání bude zajištěna individuálně na pozemcích majitelů (parkování na terénu, 
garáže). Parkovací stání v nových obytných okrscích a ostatních zdrojích a cílech dopravy budou 
zajištěny parkováním u uliční hrany a na parkovacích plochách budovaných jako součást nové 
zástavby. 
Síť účelových komunikací (polní a lesní cesty) je stabilizovaná.  
Změnou č.1 byla koncepce dopravní infrastruktury doplněna komunikace pro dopravní napojení 
lokality Velký Barochov Z1-29 a 2 parkovací plochy DS v lokalitě Z1-6 a Z1-27.  

D.1.2) Železniční doprava 
Čerčany jsou železničním uzlem, důležitým zejména pro oblast dolního Posázaví (kde je železnice 
ve zvýšené míře využívána rekreačně, v rámci víkendové rekreace v chatách, anebo pro rekreaci 
v krajině: vodáci, turisté, cyklisté).  
Územím obce procházejí tyto tratě, jež se kříží v železniční stanici Čerčany. Ve Vysoké Lhotě je 
navíc železniční zastávka Pyšely.  
Trať č. 220 Praha – České Budějovice 
Trať č. 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany  
Trať č. 212 Čerčany – Ledečko – Český Šternberk – Zruč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou 

D.1.3) Cyklistické trasy a stezky 
Územím obce prochází několik cyklotras, které jsou vesměs vedeny po místních a v malé míře po 
účelových komunikacích: 
Trasa č. 19 „Posázavská cyklotrasa“ Týnec n/S. – Nespeky – Čerčany – Přestavlky – Sázava  
Trasa č. 0068 Čerčany – Soběhrdy – Okrouhlice – Struhřov 
Trasa č. 0064 Čerčany – Mrač – Bedrč – Benešov 
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Trasa Poříčí n/S. – Čerčany – Čtyřkoly – Hrusice  

D.1.4) Pěší trasy 
Pěší dopravu reprezentuje především síť turistických tras a dále síť místních a účelových 
komunikací a chodníků, zajišťujících dopravu chodců po obci i v nezastavěném území.  
Turistické trasy slouží k rekreačnímu využití v Posázaví. Všechny trasy začínají buď v železniční 
stanici Čerčany, anebo u železniční zastávky Pyšely: 
 Červená značka od Kamenného Přívozu a Nespek do: Vysoké Lhoty – Pyšely žel. zast.– 

Čerčany žst. – Lštění žel. zast. – Čtyřkoly – Komorní Hrádek 
 Zelená značka: Čerčany žst. – Nové Městečko – Poříčí n/S. žst. 
 Modrá značka: Pyšely žel. zast. – Vysoká Lhota – Obora – Pyšely  
 Žlutá značka: Ostředek – Mezihoří – Bažantnice – Čerčany žst. – Nosákov – Hvězdonice  

Pro každodenní rekreaci, procházky apod. lze využít přírodní plochy podél Sázavy (zejména na 
pravém břehu), přírodní plochy na vrchu Bulánka – V Hůrkách, ale i polní a lesní cesty pod 
Čerčanským chlumem. 
 

D.2) Koncepce technické infrastruktury 

D.2.1) Zásobování elektrickou energií 
Řešeným územím prochází mezi Čerčany a vrchem Čerčanský chlum vedení velmi vysokého 
napětí 110 kV. Části řešeného území se dotýká vedení velmi vysokého napětí 400 kV, jež prochází 
východně od obce. 
Zásobení obce elektrickou energií – dodávka elektrické energie je zajištěna z rozvodny 110/22 kV 
v Benešově. V obytné části Čerčan se nachází 13 trafostanic 22/0,4 kV, jež jsou na rozvodnou síť 
napojeny především podzemními kabely 22 kV. 4 trafostanice se nacházejí ve výrobní zóně. 4 TS 
jsou v Novém Městečku. 4 TS ve Vysoké Lhotě – pod lesem. V místní části Jericho a Vysoká 
Lhota – u řeky je vždy po jedné trafostanici. 1 navržená trafostanice je v lokalitě Velký Barochov 
(Z1-29), přičemž zde je část vedení navržena k přeložení do podzemního kabelu (umístění TS i 
trasa přeložky bude stanovena regulačním plánem). 
Vedení VN 22 kV je mimo centrum Čerčan vedeno pomocí venkovního vedení.  

D.2.2) Zásobování plynem 
Východně a jižně od Čerčan je veden podzemní velmi vysokotlaký plynovod, s nímž vedou 
v souběhu dva komunikační kabely, jeden optický a druhý metalický, ve vlastnictví RWE 
NET4GAS, s.r.o. 
Ještě blíže k obci je veden vysokotlaký plynovod, na němž jsou 2 regulační stanice a další 
technologická zařízení. Čerčany a sousední obec Lštění jsou zásobovány z regulační stanice na 
východním okraji zastavěného území Čerčan. Vysoká Lhota a Nové Městečko jsou zásobovány 
z regulační stanice na východním okraji části Vysoká Lhota – u řeky. 
Rozvody po obci jsou provedeny pomocí středotlakého plynovodu, jež je vedený v rámci uličních 
profilů. 
Plynofikace se předpokládá i u všech obytných a smíšených obytných rozvojových lokalit. 
Pro zastavitelné plochy obce jsou významná následující ochranná a bezpečnostní pásma : 
VVTL  plynovod nad 40 barů Transgas NET4GAS (DN 700)  - ochranné pásmo 12 4 m od 

povrchu potrubí na obě strany od půdorysu plynovodu  
- bezpečnostní pásmo 200 m od povrchu potrubí 

VTL plynovod DN 500  - ochranné pásmo 8 m od povrchu potrubí 
     - bezpečnostní pásmo 40 m od povrchu potrubí  
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Veškeré stavební zásahy v těchto ochranných pásmech budou projednány se správci zařízení. 

D.2.3) Vodní hospodářství 
D.2.3.1) Zásobování pitnou vodou 
Dodávka pitné vody je zabezpečena z vodárenského systému Želivka. Průměrná výhledová 
spotřeb pitné vody nepřesáhne 20 l/sec. Pro výrobu je nutno zabezpečit zásobení užitkovou vodou 
z vlastních zdrojů.  
Dálkový vodovodní přivaděč pro Čerčany, ale i Benešov a další obce prochází východní částí 
Čerčan (ul. K Vodárně, ul. Příkrá) a dále na JZ v souběhu s VVTL VTL plynovodem nad 40 barů a 
VTL plynovody. 
Východně nad obcí (V Hůrkách) je situován vodojem, zajišťující vyrovnávání výkyvů ve spotřebě, 
ale i potřebu požární vody. Všechny části obce, s výjimkou Jericha, jsou pomocí uličních 
vodovodních řadů zásobovány pitnou vodou z tohoto vodojemu, potažmo vodárenského systému 
Želivka. 
D.2.3.2) Nakládání se splaškovou odpadní vodou 
Čištění odpadních vod je zajištěno ve stávající mechanicko-biologické čistírně odpadních vod 
(ČOV), umístěné na pravém břehu Sázavy ve výrobní zóně.  
Do ČOV jsou přivedeny splaškové vody z většiny obytného území. Další dílčí části kanalizace jsou 
ve výstavbě. Kanalizace je provedena jako tlaková. 
Nové kanalizační řady v rozvojových lokalitách je doporučeno budovat souběžně a současně 
s novými řady vodovodními.  
Odpadní vody z objektů, které nejsou napojeny na kanalizaci, jsou sváděny do fekálních jímek a 
odváženy k likvidaci feka-vozy. V chatových osadách se předpokládá existence suchých záchodů 
a vzhledem k nižšímu množství produkovaných odpadů jejich likvidace na pozemku (využití na 
zahradě).  
D.2.3.3) Dešťové vody 
U nové zástavby budou odpadní dešťové vody přednostně likvidovány pomocí zasakování na 
vlastním pozemku. Při větším rozsahu výstavby, zejména při projektové přípravě celků rozvojových 
ploch je doporučeno zpracování hydrogeologického posouzení místních vsakovacích podmínek, 
popř. navrhnout opatření, aby se odtokové poměry území nezměnily. 
D.2.4) Spoje 
Zájmové území je začleněno do ÚTO Benešov s umístěním telefonní ústředny v Čerčanech. Místní 
telefonní síť je provedena kabelově, anebo odbočením k účastnickým rozvaděčům vzdušným 
vedením. 
Územím obce prochází několik dálkových kabelů: 
Kabel RWE NET4GAS, s.r.o. v souběhu s vedením VVTL plynovodu nad 40 barů.  
Kabel O2 od Pyšel, přes Vysokou Lhotu a Čerčany a dále podél silnice na Přestavlky. 
Kabel trati 221, propojující některá zařízení mezi železniční stanicí Čerčany a železniční zastávkou 
Pyšely. 
Telekomunikační zařízení je umístěno na objektu bytového domu na sídlišti, č. parc. st. 1287. 
D.2.5) Nakládání s odpady 
V řešeném území není skládka tuhého komunálního odpadu. TKO jsou odváženy mimo území 
Čerčan na oblastní skládku u Přibyšic. V obci se nachází sběrný dvůr a výkupna surovin 
v Průmyslové ulici. 
Obec má pro kontejnery na separovaný odpad zřízeny plochy na dobře přístupných místech. Jsou 
zde nádoby na papír, plasty a sklo. 
Územní plán nevymezuje žádné plochy, které by byly producentem nebezpečných odpadů. Plochy 
skládek se v řešeném území nevyskytují a ani nejsou navrženy.  
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D.3) Občanské vybavení 
Školství: základní škola je umístěna v ploše nedaleko budoucího centra obce. Část školních aktivit 
bude zajišťována v rámci SM plochy pro tělovýchovu a sport (OS), v lokalitě Z1-20 nacházející se 
na okraji plochy Z13 (centrum obce). V blízkosti ZŠ je umístěna i mateřská škola a v obci se 
nachází i základní umělecká škola. 
Veřejné vybavení – sociální služby a zdravotní péče: Areál Hospicu je velmi významným areálem 
občanské vybavenosti nadmístního významu. Jde o provoz s krajským významem. V širokém okolí 
i v nadřazené struktuře území se podobné zařízení veřejné péče nenachází. V Hospicu Dobrého 
Pastýře zajišťuje komplexní péči o osoby vážně nemocné, i odlehčovací službu rodinám v náročné 
péči. Připravovanou součástí areálu hospice je stavba katolického kostela. 
Významnou církevní stavbou, a zároveň dominantou obce, je kostel – objekt Husova sboru Církve 
československé husitské na návrší nad obcí.  
Z dalšího veřejného vybavení se v Čerčanech nachází: obecní úřad, pošta, policie, zdravotní 
středisko, lékárna, kulturní dům, knihovna s informačním centrem, kino. 
Nekomerční občanské vybavení se nachází v plochách OV a je možné ho umisťovat i v rámci 
ploch smíšených obytných – městských (SM). Občanské vybavení, které je související a funkčně i 
kapacitně slučitelné s bydlením, je možno umisťovat v rámci ploch bydlení (B, BI).  
Nabídka ploch pro veřejné vybavení – zařízení obchodu a služeb – byla v sídle Čerčany nedávno 
rozšířena o diskontní prodejnu v blízkosti železniční stanice. V ostatních plochách této místní části 
jsou dále rozmístěny další drobné jednotky provozu a služeb. V ostatních místních částech obce je 
nedostatek obchodních zařízení.  
Koncepčně vymezovaná plocha v lokalitě Z2 (plocha občanské vybavenosti u silnice I/3, 
u železniční zastávky Pyšely) je určena především pro zařízení nadmístního významu, užívané 
tranzitními a motorizovanými zákazníky.  
Z tělovýchovných a sportovních zařízení se v Čerčanech nachází: tělocvična, fotbalové hřiště, 
veřejná koupadla a tenisové kurty (plochy OS a RH). Většina ploch pro sport je soustředěna u řeky 
(Na břehách). kde jsou vymezeny i návrhové plochy pro sport (Z11 a Z3). Fotbalové hřiště je dle 
původního ÚPSÚ Čerčany navrženo přesunout z plochy RH do plochy Z11 a v plochách hromadné 
rekreace se předpokládá výstavba zařízení cestovního ruchu, motel či tábořiště. 

D.4) Veřejná prostranství 
Jako plochy veřejných prostranství jsou vyznačeny veškeré ulice, cesty a prostory mezi domy (a 
mezi ploty) – plochy PV, ale i plochy veřejné zeleně (PZ). V širším smyslu jsou veřejnými 
prostranstvími veškeré prostory v zastavěném a zastavitelném území, které jsou přístupné 
komukoli bez omezení.  
Veřejnými prostranstvími v užším slova smyslu jsou myšleny ty části veřejných ploch, které slouží 
výhradně pro pěší provoz, a jsou relaxačním a společenským prostorem.  
Nejvýznamnějšími veřejnými prostranstvími v Čerčanech jsou urbanisticky významné ulice – 
spojnice důležitých bodů a jednotlivých sídelních celků s velkou konektivitou na další ulice. 
Základní urbanistickou osou Čerčan je ulice Sokolská a Nádražní, směřující od nádraží směrem na 
Lštění a Čtyřkoly. Druhou osou je ulice Zahradní, přecházející za řekou v ulici U Sázavy a za 
železnicí v ul. Brigádníků, jež propojuje Čerčany s Vysokou Lhotou, ale i Novým Městečkem. 
V centru Čerčan patří mezi hlavní ulice Obchodní, propojují prostor přednádraží s původní návsí. 
V návaznosti na tyto hlavní osy se rozvíjí poměrně pravidelná síť ulic, jež dodává Čerčanům 
charakter poklidného zahradního města. Veřejných prostranství městského typu však mají 
Čerčany – kromě zmíněných urbanistických os – pomálu: 1/ prostor přednádraží a 2/ původní 
náves. Urbanisticky významné ulice nového Městečka jsou: Průběžná, Pod Jednotou, Jižní a 
Poříčská – na něž je napojena většina ostatních ulic. Ve Vysoké Lhotě patří mezi urbanisticky 
významné ulice: Brigádníků, Pod Statkem a případně Na Výsluní a je zde též několik prostranství 
s veřejnou zelení. 
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Potřeba jasnější artikulace centra Čerčan a jeho podoby. – viz kap. C.1.1. a regulační plán RP4. 
Protože součástí veřejných prostranství v širším smyslu jsou často místní komunikace a další 
plochy pro dopravu, které využitelný prostor veřejných prostranství značně zmenšují, upravuje §22 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. (ve znění vyhl. 269/2009 Sb.) prostorové uspořádání pozemků veřejných 
prostranství ve vztahu pozemním komunikacím, tj. stanovuje jejich minimální šířku a další 
podmínky.  
Nejmenší šířka veřejného prostranství (PV), jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 
pozemek rodinného domu, je dle vyhl. č.269/2009 Sb. (upravující vyhlášku č.501/2006 Sb.), o 
obecných požadavcích na využívání území, §22 stanovena na 8 m, při jednosměrném provozu 6,5 
m. Podle § 22 je nejmenší šířka veřejných prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek bytového domu 12m, při jednosměrném provozu 10m. 
 

E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 
REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 

E.1) Koncepce uspořádání krajiny 
Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěné části řešeného 
území z hlediska rozdílných možností využití a zájmů ochrany přírody a krajiny. Využití krajiny lze 
považovat za dlouhodobě stabilizované. 
Krajina tvoří přírodní rámec Čerčan a zároveň hraje nezastupitelnou roli v naplňování strategické 
vize obce – aby Čerčany byly i nadále dobrým místem pro život. Základní krajinné struktury tvoří 
reliéf, vodstvo a rostlinný pokryv – z nichž všechny jsou na území Čerčan významným a veskrze 
pozitivním způsobem zastoupeny. Krajinný rámec tvoří Benešovsko-Dobříšská pahorkatina, 
v řešeném území konkrétně zalesněné vrcholy Obora a Čerčanský chlum, řeka Sázava pak tvoří 
přírodní osu území. Sídelní útvary na území Čerčan byly zakládány výše nad řekou (historické 
jádro Čerčan a zámeček ve Vysoké Lhotě), odkud se výstavba postupně šířila níž k řece, a podél 
dopravních komunikací. Samotné Čerčany jsou z jihu ohraničeny Čerčanským potokem a ze 
severu potokem Borka (mimo řešené území). Dalšími toky v území, jsou Medunský potok a 
Čtyřkolská strž. Všechny tyto toky jsou zpravidla obklopeny poměrně zachovanými potočními 
nivami a břehovými porosty a tvoří tak důležité přírodní spojnice mezi lesy na vrcholech 
pahorkatiny, menšími lesními porosty ve střední části svahů a nivou na dně Sázavského údolí. 
Z lesních porostů jsou ekologicky nejcennější porosty v oblasti Bažantnice a podél Medunského 
potoka. Cenné jsou i zbytky suchých luk na svazích Bulanky. Z vodních toků je nejcennější 
přirozený tok Medunského potoka a horní část Čerčanského potoka. Společenstva vodních ploch 
zastupují dva malé rybníčky na okrajích lesních porostů Obory. 
Lesy tvoří zhruba 30% území, a obdobnou rozlohu má i orná půda. Travní porosty zaujímají cca 
6% území. Vzhledem k terénní konfiguraci, menší rozloze jednotlivých polí a horší dostupnosti má 
zemědělská produkce v území spíše podružný význam. 
Krajina na území Čerčan i v širším regionu Posázaví má značný rekreační význam: řeka Sázava je 
vodácky využívaná, územím prochází řada turistických cest i cykloturistických tras (viz kap. D.1.3. 
a D.1.4) a nachází se zde i velké množství objektů pro rodinnou rekreaci. Čerčany jsou vzhledem 
ke své dopravní dostupnosti důležitým bodem a východiskem pro mnohé rekreační aktivity 
v dolním Posázaví.  

E.2) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 
Návrh Územní plán ve znění změny č.1 vymezuje celkem 14 ploch změn v krajině: 

Označení 
plochy 

Výměra 
[ha] 

Navržené 
využití 

Podmínky využití 
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K1 0,51 ZO  

K2 0,40 NS  

K3 0,49 NS  

K4 0,34 ZO  

K5 0,82 ZO  

K6 0,41 ZO  

K7 0,88 ZO  

K8 0,64 ZO  

K9 1,77 NP  

K10 0,09 NP  

K11 0,26 NP  

K12 0,22 NP  

K13 0,31 NP  

K14 0,40 NP  

K15 0,23 NP  

Z1-5 0,37 ZO  

Z1-14 0,30 NZ-ZS  

Z1-32 0,44 NS  

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz kapitola F. 

E.3) Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Územní plán Čerčan přejímá prvky územního systému ekologické stability, vymezené ve 
schváleném aktualizovaném hlavním výkresu ÚPnSÚ Čerčany z r.2007. Generel ÚSES (1993) zde 
byl rozpracován do podrobnosti územního plánu. Většina prvků ÚSES je funkčních. Trasa 
nadregionálního biokoridoru K61 byla přejata ze ZÚR Stč. kraje. 
Konkrétní hranice prvků ÚSES jsou převzaty a byly vymezeny s ohledem na podrobnost 
katastrální mapy tak, aby svými okraji nezasahovaly do zastavěných území, případně tak, aby 
sledovaly přilehlé hranice pozemků. 
ÚSES (navrhované lokální prvky a nadřazené prvky dle ZÚR Stč.kraje) je zařazen do veřejně 
prospěšných opatření nestavební povahy. 

E.3.1) Regionální a nadregionální prvky ÚSES 
Nadregionální biokoridor K61 prochází lesními komplexy severně od Čerčan. Do biokoridoru je 
vloženo několik lokálních biocenter (Obora, Vysoká Lhota). Ochranné pásmo NRBK pokrývá celou 
severní polovinu řešeného území (včetně větší části zastavěného území). 
Název Charakteristika Návrh opatření 

K61 

NRBK 

Nadregionální biokoridor „Štěchovice - Chraňbožský 
les“.  

Součástí NRBK jsou LBC Obora a LBC Vysoká Lhota. 
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Zmenšený otisk výkresu generelu lokálního systému ekologické stability k.ú.Čerčany 

 

Regionální biokoridor prochází řešeným územím podél toku řeky Sázavy. Do biokoridoru je 
vloženo několik lokálních biocenter (louky u řeky, louky u Nového městečka). 
Název Charakteristika Návrh opatření 

Sázava 

RBK 

 

Zahloubené koryto řeky, 

Prudké břehy porostlé (olše,vrba,topol,javor,klen,jasan) 

ostrov u mlýna-zahrada 

niva-z větší části zástavba, sportoviště, průmysl 

dbát na čištění všech odpadních vod, 

na ostrově je nutné trvale udržovat extenzivní 
sad, 

na nivě podél obou břehů udržovat alespoň 20m 
široký travnatý pás 

 

E.3.2) Lokální prvky ÚSES 
V řešeném území byla vytipována 3 reprezentativní biocentra lesních společenstev, dále vložená 
biocentra v regionálním biokoridoru řeky Sázavy a biocentra spojovací.  
Název Charakteristika Návrh opatření 

Sázava 

LBK  

Zahloubené koryto řeky, 

Prudké břehy porostlé (olše,vrba,topol,javor,klen,jasan) 

ostrov u mlýna-zahrada 

niva-z větší části zástavba, sportoviště, průmysl 

dbát na čištění všech odpadních vod, 

na ostrově je nutné trvale udržovat extenzivní 
sad, 

na nivě podél obou břehů udržovat alespoň 20m 
široký travnatý pás 



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČERČAN _kapitola 2.11 

2.11. ÚZEMNÍ PLÁN ČERČAN- TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN- upraveno po SJ-06/2020 15 

Louky u řeky 

LBC vložené 

Řeka s břehovými porosty a částečně narušené louky Ochrana břehových porostů, 

Louky nehnojit průmyslovými hnojivy, kejdou a 
nepoužívat ochranné chemické prostředky, 

Pravidelně sklízet 

Louky u 
Nového 
Městečka 

LBC vložené 

Řeka s břehovými porosty, 

Louky na pravém břehu intenzivně obhospodařované, 

Devastované plochy a orná půda na pravém břehu 

Ochrana břehových porostů, 

Louky nehnojit průmyslovými hnojivy, kejdou a 
nepoužívat ochranné chemické prostředky, 

Na pravém břehu  řeky založit extenzivní louky-
neoplocovat 

Obora 

LBC 
representativní 

Lesní  porost se zbytky smíšených porostů jedle, dubu, 
jasanu, lípy, dubu červeného, borovice, smrku, 
modřínu , 

Rybníček na okraji porostů, 

Geologický podklad-žuly 

Změna způsobu hospodaření na extenzivní-
výběrový les, 

Pomocí kotlíkových výsadeb podpořit druhově 
odpovídající listnáče, 

Potlačit exoty a smrk 

Vysoká Lhota 

LBC spojovací 

Smíšený lesní porost dub, habr, smrk, klen, lípa, dub 
červený, 

Věk porostů 45 let 

Podpořit listnáče, 

Potlačit dub červený 

Bažantnice 

LBC 
representativní 

Smíšený porost bývalé bažantnice se solitery 
mohutných dubů, 

Část porostu vykácena, 

Složení porostu: dub, buk, lípa, habr, javor, borovice, 
jedle, smrk, modřín, 

Věk  22-110 let, 

Geologický podklad-žula, svahoviny 

Porost převést na výběrové hospodaření, 

Mýtinu zalesnit smíšeným porostem 

Údolí 
Medunského 
potoka 

LBC spojovací 

Potok s přirozeným korytem a břehovými porosty-olše, 
vrba, střemcha, 

Část-mírně narušená vlhká louka, 

Lesní porost 12C-smrkem zalesněná niva, dále habr, 
dub, javor, lípa, smrk, 

Lesní porost 13AB 2,3 podél potoka- habr, dub, 
borovice, buk, lípa, smrk, javor, jilm, 

Lesní porost 12B-dub, borovice, modřín, habr, 

Část pole 

Chránit potok a hodnotné smíšené porosty, 

Ke smrku na nivě přimíchat olši, jasan, 

Pole zalesnit v pásu alespoň 20m širokém- dub, 
habr, javor 

Čerčanský 
chlum 

LBC 
representativní 

Lesní porost na vrcholové části-smrk, borovice, buk, 
jedle, lípa, modřín, 

Věk porostů 23-35 let 

Porost převést na výběrový les- podpořit buk a 
jedli v porostu, 

Součástí biocentra je unikátní společenstvo na 
vápencích 

 
E.3.3) Významné krajinné prvky 
Obora 

-část významného lesního komplexu v hustě obydlené oblasti, intenzivně rekreačně využívané 
Rybníček v Oboře 

-rybníček s lesními okraji na jihovýchodní straně lesního komplexu Obora 
Řeka Sázava 

-vodohospodářsky významný tok, součást ÚSES 
Benešovský potok a niva 
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-geomorfologicky cenná niva a tok, v dolní části se zpomalující v nivě řeky Sázavy 
Údolí Medunského potoka 

-krajinářsky velmi cenné údolí drobnějšího toku-Medunského potoka 
Bulanka 

-krajinářsky významné rozvolněné remízy a staré sady na vrcholu kopce Bulanka přímo nad obcí, 
blízko k zástavbě 
Čerčanský potok a jeho niva 

-krajinářsky a ekologicky důležité údolí, zahrnuje jižní svahy údolí a větší plochu křovin (výslunných 
a rozvolněných) poblíž Čerčan, ve spodní části se nachází studánka s kvalitní vodou a též 
zrekultivovaná skládka 
Čerčanský chlum 

-krajinářsky velmi významný bod, zalesněný vrch s fragmenty původních lesních společenstev 
Vápence u Mezihoří 

Výskyt krystalických vápenců, chiastolitových a grafických břidlic a křemence  

E.4) Prostupnost krajiny 
Krajinu v řešeném území lze, s ohledem na terénní konfiguraci a přítomnost řady dopravních 
staveb, považovat za relativně dobře prostupnou, o čemž svědčí i celá řada turistických stezek a 
cykloturistických tras. Čerčany jsou pomocí turistických stezek, silnic i polních cest propojeny ve 
všemi sousedními obcemi a snadno se lze dostat i na atraktivní místa v krajině (vrcholy kopců, 
místa s rozhledy). Zhoršená prostupnost je pouze mezi Novým Městečkem a Vysokou Lhotou. 

E.5) Protierozní ochrana 
Protierozní ochranu tvoří zejména prvky ÚSES, lesní porosty, trvalé travní porosty, meze a 
doprovodná zeleň. Vodní eroze hrozí především na orné půdě, která se území vyskytuje na 
značně svažitých polích. Proto je třeba dodržovat vhodnou skladbu plodin a dodržovat protierozní 
osevní postupy, případně ornou půdu využívat spíše extenzivně. 

E.6) Vodní toky, plochy, zdroje a ochrana před povodněmi 
Řešeným územím protéká řeka Sázava, na níž je jez a náhon na mlýn. Nové technické úpravy 
koryta se nepředpokládají. Dalšími toky v území jsou potoky Medunský, Čerčanský a Čtyřkolská 
strž. 
Řeka Sázava má vyhlášené záplavové území Q5, Q20 a Q100, přičemž území Q20 odpovídá 
aktivní záplavové zóně. Záplavové území částečně zasahuje do výrobních ploch (V) a plochy 
bydlení ve výrobní zóně (BI) a do ploch sportovišť (OS), občanské vybavenosti (OV) a 
zahrádkových osad (RZ). 
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou 
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na 
ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují 
odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a 
dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. 
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. Takto 
postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena. 
Vodní plochy v území jsou zastoupeny dvěma rybníčky pod vrchem Obora, jedním rybníčkem na 
jižním okraji Čerčan a vodní nádrží na poz.parc.č.1225/4. 

E.7) Rekreace 
Rekreační potenciál krajiny je velmi významný a jako takový je též poměrně intenzivně využíván. 
Řeka Sázava je vodácky využívaná, územím prochází řada turistických cest i cykloturistických tras 
(viz kap. D.1.3. a D.1.4) a nachází se zde i velké množství objektů pro rodinnou rekreaci. Čerčany 
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jsou vzhledem ke své dopravní dostupnosti důležitým bodem a východiskem pro mnohé rekreační 
aktivity v dolním Posázaví. 
Nejčastějšími návštěvníky jsou obyvatelé Prahy a jejího zázemí, kteří se do Čerčan a dolního 
Posázaví dopravují za účelem rekreace především o víkendech. 
Drobná zařízení sloužící rekreaci v krajině (vývěsky, tabule, přístřešky) je doporučeno umisťovat 
na pozemky veřejných prostranství. Zařízení a služby pro turisty lze umisťovat v rámci plochy 
obytných, smíšených obytných a ploch občanské vybavenosti.  
Součástí záměru v lokalitě Z1-31 je vybudování rozhledny na Čerčanském chlumu. 

E.8) Geologie, nerostné suroviny a poddolovaná území 

E.8.1) Geomorfologie 
Geomorfologicky je řešené území částí subprovincie Česko-moravská soustava. Orograficky se 
jedná o součást Benešovsko-Dobříšské pahorkatiny. 

E.8.2 Chráněná ložisková území 
Do jihovýchodního cípku řešeného území zasahuje chráněné ložiskové území Mrač 
V případě realizace staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ je nutno postupovat dle 
§ 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 

Identifikační číslo Název Surovina 

702660000 Mrač Stavební kámen 

 
Poddolovaná území a území náchylná k sesuvům nejsou v řešeném území evidována. 
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F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE 
VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY 
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH 
VYUŽITÍ)  

Celé území Čerčan je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky 501/2006 Sb. 
Tyto plochy jsou s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členěny.  
xxxxxxx-doplněno změnou č.1 
xxxxxx -vypuštěno změnou č.1 

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 
zastavěná plocha pozemku je součtem zastavěných ploch jednotlivých budov.  
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy 
lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je 
zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do 
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je 
zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. 
Zastavěná plocha jednotlivé budovy je plocha půdorysného řezu budovy vymezená vnějším 
obvodem svislých konstrukcí v 1. nadzemním podlaží zvětšená o plochu všech vykonzolovaných 
prvků umístěných níže než 3m nad terénem nebo přesahující přes vnější obvod svislé konstrukce 
více než 1,2 m ; do zastavěné plochy pozemku se nezapočítávají zpevněné plochy (komunikace a 
nádvoří na stavebním pozemku), prvky drobné architektury (pergoly, altány, apod.), a bazény. 
 koeficient zastavěné plochy je podíl maximální přípustné zastavěné plochy a rozlohy 

stavebního pozemku ; koeficient je vyjádřen v procentech 
 koeficient zeleně určuje minimální rozsah nízké i vysoké zeleně v rámci stavebního 

pozemku (nikoliv veřejné zeleně nebo veřejných prostranství), vyjádřený v procentech 
celkové rozlohy stavebního pozemku. 

 občanské vybavení v rámci ploch bydlení a smíšených obytných ploch zahrnuje zejména : 
stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o 
rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, dále pro obchodní 
prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum 

 pojem související (např. občanské, dopravní či technické vybavení) znamená, že 
přípustné využití musí souviset s využitím hlavním a být s ním slučitelné funkčně i 
kapacitně 

 pojem drobná (např. drobná zemědělská výroba či občanská vybavenost) zahrnuje 
zařízení, aktivity či služby provozované buď živnostníky, anebo firmami či organizacemi do 
5 zaměstnanců 

 pojem nerušící (např. výroba, služby) zahrnuje taková zařízení, aktivity a služby, které 
svým provozováním, především činností výrobních a technických zařízení a dopravní 
obsluhou, nevyvolávají negativní účinky na užívání staveb a zařízení ve svém okolí,  
nezhoršují životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru ; rozhodující je 
dodržení limitů hluku, vibrací a prašnosti prostředí v sousedících plochách pro bydlení ; při 
územním řízení bude prokázáno dodržení příslušných hygienických limitů  

 pojem komerční je užíván pro využití, jehož základem jsou ekonomické aspekty,  
nekomerční je takové využití, které provozuje veřejná správa či společnost ze zájmových a 
etických důvodů 

 pro obytné stavby (rodinné domy, bytové domy) platí pro výklad pojmu „nadzemní podlaží“ 
a „podzemní podlaží“ definice z normy ČSN 734301 Obytné budovy : nadzemní podlaží je 



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČERČAN _kapitola 2.11 

2.11. ÚZEMNÍ PLÁN ČERČAN- TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN- upraveno po SJ-06/2020 19 

každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 
mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu 
domu ; podzemní podlaží má úroveň podlahy nebo její převažující části  níže než 800 mm 
pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu 

 pojem „podkroví“ je pro obytné stavby (rodinné a bytové domy) definován podle ČSN 
734301 Obytné budovy : podkroví je přístupný vnitřní prostor nad  posledním nadzemním 
podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený 
k účelovému využití 

 „ustupující podlaží“ je nejvyšší podlaží objektu, odsazené ke středu dispozice ; povrchové 
plochy průčelí nenavazují na plochy spodních podlaží ; pro hmotové vyznění stavby je 
významná výška římsy nebo atiky, která je umístěna nad posledním běžným podlažím ; 
v případě rodinných domů nelze místo podkroví užít ustupující podlaží  

 řadové rodinné domy zahrnují i dvojdomy. Jedná se o objekty, související nejméně 
jednou společnou nosnou zdí. 

 prvky drobné architektury a mobiliáře představují doplňkové drobné objekty, (altánky, 
lavičky, odpadkové koše, pítka) a prvky veřejného osvětlení 

 pod pojem srubové stavby jsou zahrnuty stavby z kulatinového masivu, známé také pod 
pojmem „kanadské sruby“ a dále rustikální srubové stavby „ruského typu“  

SEZNAM PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
B Plochy bydlení  
BI Plochy bydlení – příměstské 
SM Plochy smíšené obytné – městské 
SK Plochy smíšené obytné – komerční 
RI Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
RZ Plochy rekreace – zahrádkové osady 
OV Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 
OS Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
OVS Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a sport 
OH Plochy občanského vybavení – hřbitovy 
V Plochy výroby a skladování  
TI Plochy technické infrastruktury 
PV Plochy veřejných prostranství – urbanisticky významná 
PZ Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 
DZ Plochy dopravní infrastruktury - železniční 
DS Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
DS-K  Koridor pro umístění dopravní stavby nadmístního významu - překryvná funkce  
DP Plochy dopravní infrastruktury – parkoviště 
ZO Plochy zeleně - ochranná a izolační 
W Plochy vodní a vodohospodářské 
NZ Plochy zemědělské 
NZ-ZS Plochy zemědělské  – zahrady a sady 
NL Plochy lesní 
NP Plochy přírodní 
NS Plochy smíšené nezastavěného území 
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PLOCHY BYDLENÍ 
B Bydlení 
Hlavní využití 
 bydlení v bytových domech 
 bydlení v rodinných domech  
 oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou 
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch 

veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
Přípustné využití 
 pozemky a stavby souvisejícího občanského vybavení  
 nástavby podkrovního podlaží u staveb bytových domů se stávající rovnou střechou   
 pozemky a stavby pro drobnou nerušící výrobu 
 dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 500 m2 
 garáže a odstavná místa související se zástavbou na pozemku 
 nezbytná související technická vybavenost 

Podmínky 
 provozy a stavby souvisejícího občanského vybavení nesmí snižovat kvalitu prostředí a 

kvalitu bydlení v dané ploše 
 přípustná zařízení, vybavení a služby jsou pouze lokálního významu, bez zvýšených 

nároků na dopravní obsluhu, jsou umístěny společně na parcele se stavbou pro bydlení, 
anebo jsou její stavební součástí 

 všechny nové rozvojové plochy musí být napojeny na obecní kanalizaci a obecní ČOV  
Nepřípustné využití 
 provizoria objektů hospodářského zázemí 
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad 

přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 velikost nově oddělovaných stavebních pozemků: min. 800 m2 
 výšková hladina staveb bytových domů: max. 3 + P (3 nadzemní podlaží + ustupující 

podlaží nebo podkroví), max. 2 podzemní podlaží 
 výšková hladina staveb rodinných domů : max. 2 + P (2 nadzemní podlaží + podkroví, max. 

1 podzemní podlaží) 
 řadová forma zástavby rodinných domů je přípustná pouze v omezeném rozsahu, a to po 

odsouhlasení konkrétního záměru, podmínky pro tento typ zástavby budou stanoveny 
individuálně 

 tvarové řešení střech není předepsáno, ale vyloučeny jsou tvarově složité střechy s velkým 
množstvím vikýřů 

 vyloučeny jsou srubové stavby 
 koeficient zastavěné plochy pozemku: bytové domy max. 60%, rodinné domy max. 40% 
 koeficient zeleně: min. 30%  20% 
 parkování na vlastních pozemcích, popř. v odstavných pruzích komunikací 

 
BI Bydlení – příměstské 
Hlavní využití 
 bydlení v rodinných domech  
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 oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou 
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch 

veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
Přípustné využití 
 pozemky a stavby souvisejícího občanského vybavení  
 pozemky a stavby pro drobnou nerušící výrobu 
 užívání stávajících staveb pro rodinnou rekreaci 
 změny využití staveb z rodinné rekreace na bydlení (rekolaudace) 
 chovatelské a pěstitelské zázemí samozásobovacího charakteru 
 dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 500 m2 
 garáže a odstavná místa související se zástavbou na pozemku 
 nezbytná související technická vybavenost 

Podmínky 
 provozy a stavby souvisejícího občanského vybavení nesmí snižovat kvalitu prostředí a 

kvalitu bydlení v dané ploše 
 přípustná zařízení, vybavení a služby jsou pouze lokálního významu, bez zvýšených 

nároků na dopravní obsluhu jsou umístěny společně na parcele se stavbou pro bydlení, 
anebo jsou její stavební součástí 

 pro lokalitu Z1-9 Z7 bude v rámci územního řízení staveb požadováno splnění hygienických 
limitů hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 

 změny využití staveb ze staveb pro rodinnou rekreaci na stavby pro bydlení v rodinných 
domech (rekolaudace) nebo jejich nahrazení novou stavbou pro bydlení je přípustné za 
splnění podmínek prostorového uspořádání  

 všechny nové rozvojové plochy musí být napojeny na obecní kanalizaci a obecní ČOV  
 změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné při 

prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb.  
 podmínkou výstavby v ploše Z1-29 je zajištění dopravního napojení v návaznosti na ulici 

Mračská nebo ulici Ke chlumu  
Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad 

přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 
Podmínky prostorového uspořádání 
 velikost nově oddělovaných stavebních pozemků : min. 800 m2 
 výšková hladina zástavby: max.  2 + P (2 nadzemní podlaží + podkroví), 1 podzemní 

podlaží 
 řadová forma zástavby rodinných domů je přípustná pouze v omezeném rozsahu, a to po 

odsouhlasení konkrétního záměru; podmínky pro tento typ zástavby budou stanoveny 
individuálně  

 tvarové řešení střech není předepsáno, ale vyloučeny jsou tvarově složité střechy s velkým 
množstvím vikýřů 

 vyloučeny jsou srubové stavby 
 koeficient zastavěné plochy : max. 40% 
 koeficient zeleně : min. 30% 
 stavby pro bydlení budou mít zajištěny parkování vozidel na vlastním pozemku, obslužné 

aktivity a provozy budou mít zajištěny parkování na vlastním nebo pronajatém pozemku 
 v lokalitě Z1-23 bude umístěn max.1 RD 
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 v lokalitě Z1-29 bude prostorové uspořádání zástavby řešeno regulačním plánem 
s důrazem na respektování navazujícího krajinné prostředí 

 v lokalitě Z1-29 bude umístěno max.50 RD 
 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SM Plochy smíšené obytné – městské 
Hlavní využití 
 bydlení v bytových domech (pouze v centrální zóně obce) 
 bydlení v rodinných domech  
 občanské vybavení 
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch 

veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
Přípustné využití 
 pozemky a stavby pro drobnou nerušící výrobu 
 stavby a zařízení pro sport a rekreaci 
 oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou 
 zařízení pro dopravu v klidu (garáže, odstavná a parkovací stání) 
 nezbytná související technická vybavenost 

Podmínky 
 provozy a stavby souvisejícího občanského vybavení nesmí snižovat kvalitu prostředí a 

kvalitu bydlení v dané ploše 
 přípustná zařízení, vybavení a služby jsou pouze lokálního významu, bez zvýšených 

nároků na dopravní obsluhu jsou umístěny společně na parcele se stavbou pro bydlení, 
anebo jsou její stavební součástí 

 všechny nové rozvojové plochy musí být napojeny na obecní kanalizaci a obecní ČOV  
Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti, které nejsou slučitelné s bydlením 
 stavby, činnosti a zařízení, která vyvolávají  zvýšené nároky na dopravní obsluhu 
 stavby, činnosti a zařízení obtěžující své okolí hlukem a vibracemi, prašností, či zápachem, 

a to nad hodnoty přípustné v příslušných hygienických předpisech 
 stavby a zařízení, které by narušovaly charakter obytné zástavby (plechové sklady a dílny, 

provizoria) 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 výšková hladina staveb bytových domů : max. 3 + P (3 nadzemní podlaží + ustupující 

podlaží nebo podkroví), max. 2 podzemní podlaží 
 výšková hladina staveb rodinných domů : max. 2 + P (2 nadzemní podlaží + podkroví), 

max. 1 podzemní podlaží 
 koeficient zastavěné plochy pro centrální zónu obce : max. 70% 
 pro zástavbu plochy Z20 a další plochy mimo centrální zónu obce - koeficient zastavěné 

plochy : max. 40% 
 koeficient zeleně: min. 30% 
 stavby pro bydlení budou mít zajištěny parkování vozidel na vlastním pozemku, obslužné 

aktivity a provozy budou mít zajištěny parkování na vlastním nebo pronajatém pozemku 
 vyloučeny jsou srubové stavby 



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČERČAN _kapitola 2.11 

2.11. ÚZEMNÍ PLÁN ČERČAN- TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN- upraveno po SJ-06/2020 23 

 
SK Plochy smíšené obytné – komerční 
Hlavní využití 
 bydlení v rodinných domech  
 nerušící výroba a sklady 
 komerční občanské vybavení 
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch 

veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
Přípustné využití 
 chovatelství v rámci zemědělské malovýroby (kapacita bude stanovena na základě 

odborného posouzení a stanoviska příslušného orgánu státní správy) 
 oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou 
 zařízení pro dopravu v klidu (garáže, odstavná a parkovací stání) 
 nezbytná související technická vybavenost 

Podmínky 
 provozy a stavby souvisejícího občanského vybavení nesmí snižovat kvalitu prostředí a 

kvalitu bydlení v dané ploše 
 pro lokality Z4 a Z1-26 bude v rámci územního řízení staveb požadováno splnění 

hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 
 všechny nové rozvojové plochy musí být napojeny na obecní kanalizaci a obecní ČOV  
 změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné při 

prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb.  
Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti, které nejsou slučitelné s bydlením 
 stavby, činnosti a zařízení obtěžující své okolí hlukem a vibracemi, prašností, či zápachem, 

a to nad hodnoty přípustné v příslušných hygienických předpisech 
 stavby a zařízení, které by narušovaly charakter obytné zástavby (plechové sklady a dílny, 

provizorní stavby, skládky) 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 Výšková hladina staveb : max. 2 + P (2 nadzemní podlaží + podkroví), max. 1 podzemní 

podlaží 
 koeficient zastavěné plochy : max. 40% 
 koeficient zeleně : min. 30% 20% 
 stavby pro bydlení budou mít zajištěny parkování vozidel na vlastním pozemku, obslužné 

aktivity a provozy budou mít zajištěny parkování na vlastním nebo pronajatém pozemku 
 vyloučeny jsou srubové stavby 

 

PLOCHY REKREACE 
RI Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
Hlavní využití 
 stavby pro rodinnou rekreaci 
 oplocené zahrady s funkcí rekreační a okrasnou nebo užitkovou 
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch 

veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
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Přípustné využití 
 pozemky a stavby souvisejícího občanského vybavení  
 dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 500 m2 
 nezbytná související technická vybavenost 
 změny využití staveb ze staveb pro rodinnou rekreaci na stavby pro bydlení v rodinných 

domech  (rekolaudace) nebo jejich nahrazení novou stavbou pro bydlení je přípustné za 
splnění níže uvedených „podmínek“  

 u objektů pro rodinnou rekreaci, nacházejících se v plochách lesních pozemků NL, jsou 
zakázány jakékoli změny dokončených staveb vyjma nezbytné stavební údržby 

Podmínky 
 stavby pro rodinnou rekreaci je možno přestavět (rekolaudovat) na stavby pro bydlení 

v rodinných domech či nahradit novou stavbou pro bydlení v případě, že: 
- pozemky, na kterých se nacházejí splňují podmínku min.výměry 800 m2   
- bude zajištěn příjezd po komunikaci v souladu požadavky platných předpisů na přístupové 
komunikace nebo po stávající komunikaci, která již zpřístupňuje okolní zástavbu rodinnými 
domy v navazujících plochách BI 
- bude zajištěna likvidace odpadních vod a zásobování vodou v souladu s platnými 
předpisy  

 změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné při 
prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb.  

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
 výroba, sklady, chovatelská činnost 
 u objektů pro rodinnou rekreaci, nacházejících se v plochách lesních pozemků NL, jsou 

zakázány jakékoli změny dokončených staveb vyjma nezbytné stavební údržby  
Podmínky prostorového uspořádání 
 koeficient zastavěné plochy: max. 15% 
 parkování na vlastních pozemcích, popř. v odstavných pruzích komunikací 
 maximální výšková hladina zástavby: 1 nadzemní podlaží a podkroví 
 plocha Z21 (Malý Barochov) je určena pro realizaci jednoho objektu pro rodinnou rekreaci ; 

v této ploše budou stanoveny podmínky využití území, nacházejícího se v ochranném 
pásmu lesa příslušným orgánem ochrany lesa, a to na základě projednání konkrétního 
stavebního záměru ; pro zástavbu v lokalitě Z21 se doporučuje omezit koeficient zastavěné 
plochy na max. 5% celkové rozlohy pozemku – tedy celé lokality Z21 

 pro změny staveb pro rodinnou rekreaci na stavby pro bydlení v rodinných domech, resp. 
nové objekty bydlení platí podmínky prostorového uspořádání ploch BI:  
-velikost nově oddělovaných stavebních pozemků: min. 800 m2 
-výšková hladina zástavby: max.  2 + P (2 nadzemní podlaží + podkroví), 1 podzemní 
podlaží 
-řadová forma zástavby rodinných domů je přípustná pouze v omezeném rozsahu, a to po 
odsouhlasení konkrétního záměru; podmínky pro tento typ zástavby budou stanoveny 
individuálně  
-tvarové řešení střech není předepsáno, ale vyloučeny jsou tvarově složité střechy s velkým 
množstvím vikýřů 
-vyloučeny jsou srubové stavby 
-koeficient zastavěné plochy : max. 40% 
-koeficient zeleně: min. 30% 
-stavby pro bydlení budou mít zajištěny parkování vozidel na vlastním pozemku, obslužné 
aktivity a provozy budou mít zajištěny parkování na vlastním nebo pronajatém pozemku 
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RZ Rekreace – zahrádkové osady 
Hlavní využití 
 chovatelské a pěstitelské zázemí samozásobovacího charakteru 
 oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou  
 sady 

Přípustné využití 
 výstavba drobného stavebního objektu plnícího servisní funkci pro užívání pozemku, a to 

v rozsahu zastavěné plochy max. 25 m2, a výšky 5m, bez podsklepení,  
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch 

veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
 nezbytná související technická vybavenost 

Podmínky 
 výstavba jakýchkoli stavebních objektů je povolena pouze mimo aktivní zónu inundace 

vodního toku 
Nepřípustné využití 
 významné terénní úpravy (vyjma nezbytných zabezpečovacích prací) 
 jakékoliv další činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 jsou definovány v přípustném využití  
 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
OV Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
Hlavní využití 
 nekomerční občanské vybavení, zahrnující pozemky staveb a zařízení sloužící pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
správu, ochranu obyvatelstva a dále pro ubytování, stravování, služby, popřípadě vědu a 
výzkum 

 pro plochu OV1 - dostavba centra: stavby a instituce místního i nadmístního významu, 
církevní stavby, stavby ubytovacích a stravovacích zařízením sociální služby, zdravotnictví   

 pro plochu OV1 - bydlení na území centra obce   
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch 

veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
Přípustné využití 
 komerční občanské vybavení, sloužící pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby 
 pozemky staveb pro tělovýchovu a sport 
 související služební, správcovské a pohotovostní byty 
 související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování),  
 záchytné parkoviště P+R v ploše Z2 
 pro plochu OV1- dostavba centra: bydlení na území centra obce v bytových i rodinných 

domech 
Podmínky 
 Pro plochu OV1 - dostavba centra : zdravotnická zařízení budou umístěna po posouzení 

jejich vhodnosti z hlediska dodržení Nařízení vlády ČR č.502/2000, o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a z hlediska dodržení hygienických předpisů platných 
pro umisťování a provoz 
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 pro lokalitu Z2 bude v rámci územního řízení staveb požadováno splnění hygienických 
limitů hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 

 v ÚP navržené dopravní napojení lokality Z2 je podmíněno souhlasem s řešením 
odchylným od ČSN 736102 

 změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné při 
prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb.  

Nepřípustné využití 
 stavby a zařízení náročné na dopravní obsluhu, či nevhodné z hlediska životního prostředí 
 stavby narušující charakter zástavby 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 podlažnost : 3 + P (3 nadzemní podlaží + podkroví, 1 podzemní podlaží) 
 koeficient zastavěné plochy  : max.60% 
 koeficient zeleně : 20% 
 pro plochu OV1- dostavba centra: koeficient zastavěné plochy  : max.70% 
 podmínky pro zástavbu plochy Z2 budou stanoveny na základě posouzení konkrétního 

stavebního záměru, bude sledováno osazení navrhovaných staveb do reliéfu terénu, bude 
provedeno detailní posouzení pro stanovení nároků na dopravu a možností dopravního 
napojení na sjezd ze silnice I/3 

 další podmínky plochy OV1- dostavba centra budou doplněny Regulačním plánem 
s důrazem na architektonickou kvalitu umisťovaných staveb 

 
OS Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
Hlavní využití 
 pozemky staveb pro tělovýchovu a sport, otevřená sportoviště a hřiště 
 sportovní zázemí (šatny, WC, klubovny) 
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch 

veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
Přípustné využití 
 související občanské vybavení sloužící např. pro ubytování, stravování, maloobchod či 

služby 
 související služební, správcovské a pohotovostní byty 
 související technická vybavenost (zařízení pro provoz a údržbu) 
 související dopravní vybavenost (zásobování, parkování) 
 sportovní areál školy, školní hřiště, školní zahrada 

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 maximální hladina zástavby: 1 nadzemní podlaží a podkroví 
 

OVS Občanské vybavení – veřejná infrastruktura a sport 
Hlavní využití 
 umisťování staveb pro občanskou vybavenost a služby, s přípustným umisťováním staveb 

pro sport.  
 doprovodné plochy okrasné a izolační zeleně 
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch 

veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
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Přípustné využití 
 umisťování pohotovostní ubytovací jednotky sloužící pro zajištění hlavní funkce v území  
 související technická vybavenost (zařízení pro provoz a údržbu) 
 související dopravní vybavenost (zásobování, parkování) 

Podmínky 
 pro lokalitu Z5 bude v rámci územního řízení staveb požadováno splnění hygienických 

limitů hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 
Nepřípustné využití 
 stavby pro bydlení, stavby pro výrobu a skladování 
 veškeré další stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím 
Podmínky prostorového uspořádání 
 dopravní obsluha plochy bude zajištěna napojením na místní komunikaci mezi silnicí I/3 a 

železniční tratí (pokračování příjezdové komunikace k restauraci Na Pyšelce) 
 zařízení pro sport budou realizována pouze v rámci uzavřených objektů (lokalita je 

negativně zasažena hlukem a vibracemi) 
 v rámci zastavitelné plochy bude řešena doprovodná, estetická a izolační zeleň, která bude 

na řešeném území významně zastoupena 
 koeficient zastavění pozemku, koeficient zeleně a výšková hladina zástavby budou 

stanoveny v územní studii 
 plochy ochranné a izolační zeleně vymezené podél silnice I/3 a železniční trati budou 

zachovány, zeleň na těchto plochách bude realizována souběžně se zástavbou pozemku, 
plochy izolační zeleně podél dopravních staveb nebudou započítávány do koeficientu 
ozelenění pozemku,  

 minimální šířka izolační zeleně bude dodržena podle grafické části změny územního plánu, 
a odpovídá 15 metrům od okraje drážního pozemku, a okraje tělesa komunikace ; 

 
OH Občanské vybavení – hřbitovy 
Hlavní využití 
 plochy pohřebišť 

Přípustné využití 
 pěší cesty a plochy veřejné zeleně s prvky drobné architektury (sochy, kříže) a mobiliářem 

(lavičky, odpadkové koše) 
 nezbytná zástavba související s hlavním využitím (kaple, márnice, WC, kancelář správce) 
 související dopravní infrastruktura (parkování) 
 zeleň 

Podmínky 
 změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné při 

prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb.  
Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 nejsou stanoveny 



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČERČAN _kapitola 2.11 

2.11. ÚZEMNÍ PLÁN ČERČAN- TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN- upraveno po SJ-06/2020 28 

 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
V Výroba a skladování  
Hlavní využití 
 pozemky staveb a zařízení pro řemeslnou výrobu, drobnou průmyslovou výrobu, 

opravárenství, prodej a administrativu související s výrobou  průmyslovou výrobu, 
stavebnictví, opravárenské služby, zemědělskou a lesní výrobu, administrativu a služby 

 stavby a pozemky pro skladování a manipulaci s inertními materiály 
 dopravní a technické vybavení (parkoviště, technická infrastruktura) 

Přípustné využití 
 obchodní, kancelářské a správní budovy 
 související služební, správcovské a pohotovostní byty 
 neveřejná čerpací stanice pohonných hmot 
 plochy pro sportovní využití (motokáry) 
 související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování) 
 plochy zeleně 

Podmínky 
 pro stavby s pohotovostními byty je stanovena podmínka, že pro bydlení budou zajištěny 

potřebné podmínky zejména s ohledem na hluk, vibrace a prašnost 
 veškerá potřebná odstavná a parkovací stání budou zajištěna na vlastním pozemku  
 jakákoli změna využití vyžaduje dopravní posouzení 
 změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) v území do 50 m od okraje lesa jsou přípustné při 

prokázání splnění podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb.  
Nepřípustné využití 
 koeficient zeleně : min. 30% 
 rodinné domy, bytové domy, rekreační objekty 
 velkokapacitní zařízení pro nakládání a manipulaci s odpady 
 všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, uvedené v příloze č. 1 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,  

 všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických 
limitů hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují nad přípustnou míru limity 
uvedené v příslužných předpisech či negativně působí na sousedící plochy bydlení a 
plochy smíšené obytné 

 veškeré provozy, stavby a činnosti s negativním dopadem na kvalitu ovzduší a kvalitu 
podzemních a povrchových vod 

 stavby a zařízení s negativním dopadem na architektonický vzhled sídla či krajinný ráz 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 výška staveb, koeficient  zastavěné plochy a koeficient zeleně budou stanoveny podle 

konkrétního stavebního záměru 
 výška objektů : max.  14 m 
 koeficient zastavěné plochy  : max. 45% 
 koeficient zeleně : 20% 
 oplocení směrem k veřejné komunikaci do výšky max. 1,8 m 
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 pro plochu v lokalitě Z16 platí : podmínky využití části pozemku nacházejícího se 
v ochranném pásmu lesa, budou stanoveny na základě konkrétního stavebního záměru 
příslušným orgánem ochrany lesa ; jižní okraj zastavitelné plochy bude doplněn  
doprovodnou zelení, která bude tvořit hranici mezi navazující volnou krajinou a zastavěným 
územím 

 v lokalitě Z15, Z16 nebudou umisťovány provozy nebezpečných výrob, které ohrožují 
kvalitu vody – podmínkou je vyřešit nakládání s odpadními vodami (splaškovými i 
dešťovými) způsobem, který vyloučí zhoršení kvality povrchových a podzemních vod 

 v lokalitě Z15 nebudou umisťovány provozy a areály, které vyvolávají nebo produkují 
zvýšené nároky na dopravní obsluhu ; dopravní obsluha bude realizována pouze vozidly, 
která umožní příjezd přes zastavěné území obce Čerčany, vyloučeny jsou provozy které 
vyžadují užití nákladních jízdních souprav ; prostorová omezení přináší podjezd pod 
železniční tratí 

 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
TI Technická infrastruktura 
Hlavní využití 
 areály technické infrastruktury 
 zařízení na sítích technické infrastruktury 
 plochy související dopravní infrastruktury 

Přípustné využití 
 výjimečně přípustné - bydlení – pouze související služební, správcovské a pohotovostní 

ubytovací jednotky  
 plochy zeleně 

Podmínky 
 parkování bude zajištěna na vyhrazených plochách nebo v rámci stavebního pozemku 

Nepřípustné využití 
 bydlení vyjma výjimečně přípustných staveb 
 veškeré další stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím 
Podmínky prostorového uspořádání 
 stavební a technické řešení staveb bude respektovat sousedící zastavěná území a 

zasazení do krajiny  
 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
PV Veřejná prostranství – urbanisticky významná 
Hlavní využití 
 náměstí, náves, tržiště, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné bez 

omezení 
 místní komunikace, pěší a cyklistické stezky, cyklopruhy 

Přípustné využití 
 stavby a zařízení dopravní infrastruktury (zastávky autobusu, veřejná parkovací stání) 
 nezbytné stavby a zařízení technické infrastruktury včetně veřejného osvětlení 
 prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliář (lavičky, odpadkové koše) 
 telefonní budky, prodejní stánky, informační kiosky  
 drobná dětská hřiště (do 500 m2) 
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 místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách 
 prvky místních informačních systémů 
 strouhy na povrchovou a drenážní vodu 

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 hlavním dopravním módem je pěší pohyb, kterému se musí přizpůsobit ostatní druhy 

dopravy 
 na kvalitu parteru na veřejných prostranstvích a s nimi pohledově souvisejících staveb musí 

být kladeny zvýšené estetické a hygienické nároky 
 při zpracování regulačních plánů i při projektové přípravě území bude respektován 

požadavek, aby na každé dva hektary zastavitelné plochy pro bydlení, rekreace, 
občanského vybavení, anebo smíšené obytné byla vymezena plocha veřejného 
prostranství o výměře nejméně 1000 m2, přičemž do této plochy se nezapočítávají místní 
komunikace. 

 prostorové uspořádání veřejných prostranství bude splňovat následující požadavky : 
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 
pozemek bytového domu je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 
m. 
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 
pozemek rodinného domu, je 8 m  Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. 

 
PZ Veřejná prostranství – veřejná zeleň 
Hlavní využití 
 významné plochy veřejně přístupné zeleně v sídle, obvykle parkově upravené 
 izolační zeleň v sídle, která je krajinářsky zakomponovaná do okolní zástavby a soukromé 

zeleně  
Přípustné využití 
 pěší a cyklistické stezky, hipostezky 
 zklidněné místní komunikace (pouze v nezbytném rozsahu) 
 účelové komunikace v krajině, po nichž jsou vedeny cyklotrasy a turistické trasy 
 drobná dětská hřiště (do 500 m2) 
 drobné vodní plochy 
 veřejné osvětlení 
 prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliář (lavičky, odpadkové koše) 
 mobiliář pro rekreaci a relaxaci 

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 minimalizace zpevněných ploch 

 
DZ Dopravní infrastruktura - železniční 
Hlavní využití 
 plochy železnice 
 související plochy náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť apod. 
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 související pozemky zařízení pro drážní dopravu (stanice, zastávky, nástupiště a 
přístupové cesty, provozní budovy, depa, opravny, správní budovy) 

Přípustné využití 
 nezbytná související dopravní a technická vybavenost 
 protihluková opatření a doprovodné krajinné úpravy 

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 nejsou stanoveny   

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
DS Dopravní infrastruktura – silniční 
Hlavní využití 
 pozemky dálnic, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy včetně součástí komunikací 

(náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.) 
 místní komunikace s vyšší intenzitou dopravy, zejména nákladní (sloužící např. obsluze 

zemědělských a průmyslových areálů či skladů) 
 pozemky účelových komunikací (lesní a polní cesty) včetně součástí komunikací (náspy, 

zářezy, opěrné zdi, mosty apod.) 
 pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky, 

odstavná stání pro autobusy,) 
 odstavné a parkovací plochy 

Přípustné využití 
 chodníky, cyklostezky 
 čerpací stanice pohonných hmot 
 veřejné osvětlení 
 krajinná zeleň liniová a doprovodná 
 protihluková opatření a doprovodné krajinné úpravy 
 související technické vybavení 

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 hlavním dopravním módem je automobilová doprava, které se musí přizpůsobit ostatní 

druhy dopravy  
DS-K  Koridor pro umístění dopravní stavby nadmístního významu - překryvná funkce  
 Plocha koridoru silnice I/3 je určena pro rozšíření a rekonstrukci úseku Mirošovice-
 Benešov - dopravní stavby D015 dle ZÚR Stč.kraje  
 Podmínky pro koridor dopravní stavby D015: 
 Umisťování jakýchkoliv staveb trvalého charakteru, které neodpovídají záměru  uvedené 
stavby, do doby realizace stavby D015 je nepřípustné 
 Stavba D015 musí být umístěna v území v souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění splnění hygienických 
limitů hluku ze silniční dopravy ve venkovních chráněných prostorech podle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů 
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DU Dopravní infrastruktura – účelové komunikace  
Hlavní využití 
 pozemky místních a účelových komunikací včetně součástí komunikací (náspy, zářezy, 

opěrné zdi, mosty apod.) 
 chodníky, cyklostezky, hipostezky 

Přípustné využití 
 krajinná zeleň liniová a doprovodná 

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
 

DP Dopravní infrastruktura – parkoviště 
Hlavní využití 
 zařízení pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání, garáže) 
 pozemky místních komunikací včetně součástí komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, 

mosty apod.) 
Přípustné využití 
 v ploše Z6 čerpací stanice pohonných hmot a související zařízení pro motoristy 
 chodníky, cyklostezky 
 veřejné osvětlení 
 zeleň 
 související technické vybavení 

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 garáže je třeba architektonicky zakomponovat do okolní zástavby (především jde o vztah k 

okolním plochy bydlení či plochám smíšeným obytným) 
 v ploše Z6 - splnění podmínek KÚ Středočeského kraje dle povolení připojení na silnici I/3 

(č.j. 41605/03-OD/140) 

PLOCHY ZELENĚ 
NZ-ZS Zeleň plochy zemědělské  – zahrady a sady (uvedení názvu do souladu s MINIS) 
Hlavní využití 
 plochy soukromé zeleně, zpravidla oplocené (zahrady, sady, zahradnictví) 

Přípustné využití 
 na pozemku lze umístit jednu stavbu do 12 m2 zastavěné plochy, sloužící pro uskladnění 

zahradního náčiní 
Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 minimalizace zpevněných ploch 
 preference vysoké zeleně (stromy)  
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ZO Zeleň - ochranná a izolační 
Hlavní využití 
 liniová, doprovodná a izolační zeleň v sídle, která je krajinářsky zakomponovaná do území 
 ozelenění svahů a náspů dopravních staveb 

Přípustné využití 
 pěší a cyklistické stezky, hipostezky 
 veřejné osvětlení 
 protihluková opatření  
 terénní úpravy- ochranný protihlukový val v lokalitě Z1-5 
 stavby dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na silnici I/3  

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 minimalizace zpevněných ploch 
 preference vysoké zeleně (stromy) popř. středně vysoké zeleně (keře) 

 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
W Plochy vodní a vodohospodářské 
Hlavní využití 
 pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 

vodohospodářské využití 
Přípustné využití 
 doprovodná zeleň – břehové porosty 
 nezbytné vodohospodářské stavby a zařízení 

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 minimalizace zpevněných ploch 
 doprovodná zeleň podél toku  
 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
NZ Plochy zemědělské 
Hlavní využití 
 intenzivní zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu  

Přípustné využití 
 stavby, zařízení a opatření nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy 

v nezastavěném území, pro pastevectví apod. (např. přístřešky pro dobytek)  
 související dopravní a technická infrastruktura (např. polní cesty, závlahy, odvodnění) 
 účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky 
 doprovodná zeleň podél cest 
 stavba vodovodního přivaděče a vodojemu na poz.č.2424,k.ú.Čerčany  

Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  
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 areály zemědělské výroby 
 ekologická a informační centra 
 stavby oplocení (s výjimkou ohrazení pro účely pastevectví) 

Podmínky prostorového uspořádání 
 cesty v otevřené krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny dřevinami 
 minimalizace zpevněných ploch 
 max.zastavěná plocha staveb pro obhospodařování ZPF a pro pastevectví: 100 m2 
 max. výška staveb pro obhospodařování ZPF a pro pastevectví: 4m 

PLOCHY LESNÍ 
NL Plochy lesní 
Hlavní využití 
 lesní produkce na pozemcích určených k plnění funkce lesa 
 prvky ÚSES a související přírodně cenné pozemky  (např. interakční prvky) 

Přípustné využití 
 stavby a zařízení pro lesní hospodářství 
 související dopravní a technická infrastruktura (pouze ke stavbám a zařízením pro lesní 

hospodářství) 
 účelové komunikace, pěší a cyklostezky, hipostezky – pouze v mezích stávajících cest 
 drobné vodní plochy 
 stavba vodovodního přivaděče 

Podmínky 
 v plochách ÚSES platí podmínky využití (přípustné a nepřípustné využití, podmínky 

prostorového uspořádání) pro plochy NP – plochy přírodní 
Nepřípustné využití 
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 
 minimalizace zpevněných ploch 
 

PLOCHY PŘÍRODNÍ 
NP Plochy přírodní 
Hlavní využití 
 prvky ÚSES a související přírodně cenné pozemky (např. interakční prvky) 
 prvky a plochy významné krajinné zeleně (meze, aleje), významné krajinné prvky 

Přípustné využití 
 drobné vodní plochy 
 ostatní plochy nezastavěného území, které nejsou hospodářsky využitelné a lze je proto 

ponechat přirozenému vývoji 
 výjimečně: související dopravní a technická infrastruktura  
 pěší, cyklistické stezky a hipostezky – jen v nezbytném rozsahu 

Nepřípustné využití 
 veškeré další stavby  
 činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny 
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Podmínky prostorového uspořádání 
 realizace navržených opatření a management dle popisu příslušného prvku ÚSES (kap. 

E.3) 
 v případě, že opatření nejsou specifikována, preferovat zeleň středně vysokou (keře) a 

vysokou (stromy) 
 nutno zajistit průchodnost biokoridorů a spojitost biocenter (tj. plochy nesmí být zcela 

oploceny) 
 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
NS Plochy smíšené nezastavěného území 
Hlavní využití 
 extenzivní zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, tj. především taková, 

která nevyžaduje zornění (louky a pastviny) 
 prvky a plochy významné krajinné zeleně (meze, aleje), významné krajinné prvky 
 plochy v nichž lze obecně těžko oddělit lesní, vodní a jiné typy přírodních ploch 

Přípustné využití 
 prvky ÚSES a související přírodně cenné pozemky (např. interakční prvky) 
 stavby, zařízení a opatření nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy 

v nezastavěném území, pro pastevectví apod. (např. silážní žlaby, přístřešky pro dobytek)   
 drobné vodní plochy, zamokřené plochy 
 ostatní plochy nezastavěného území, které nejsou hospodářsky využitelné a lze je proto 

ponechat přirozenému vývoji 
 účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky 
 související dopravní a technická infrastruktura (např. polní cesty, závlahy, odvodnění) 
 drobná sakrální stavba - kaplička na poz.č.2304, k.ú.Čerčany  
 vyhlídková stavba (rozhledna) v lokalitě Z1-31 

Podmínky 
 v plochách ÚSES platí podmínky využití (přípustné a nepřípustné využití, podmínky 

prostorového uspořádání) pro plochy NP – plochy přírodní 
Nepřípustné využití 
 veškeré další stavby 
 činnosti, které jsou v rozporu s trvale udržitelným způsobem obhospodařování krajiny 
 ekologická a informační centra 
 stavby oplocení (s výjimkou ohrazení pro účely pastevectví) 

Podmínky prostorového uspořádání 
 minimalizace zpevněných ploch 
 preference zeleně nízké (louky) a středně vysoké (keře a menší stromy) 
 zákaz oplocení (možné pouze ohrady pro chov zvířat) 
 max.zastavěná plocha staveb pro obhospodařování ZPF a pro pastevectví: 100 m2 
 max. výška staveb pro obhospodařování ZPF a pro pastevectví: 4m 
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G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

G.1) Veřejně prospěšné stavy, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Územní plán ve znění změny č.1 vymezuje tyto plochy a koridory veřejně prospěšných staveb 
s možností vyvlastnění (dle §170 stavebního zákona): 

Označení  Popis VPS 

Dopravní infrastruktura – nové komunikace 
WD1.1 Nové napojení silnice I/3 a III/1095 (MÚK Pyšelka = MÚK Čerčany)  

KN: 2061/27, 2061/34, 2061/35, 2061/36, 2061/37 

WD1.2 Dopravní obsluha nových zastavitelných ploch – veřejné prostranství-Vysoká Lhota 
jihozápad 
KN: 2238/7, 2238/10, 2238/11, 2238/14, 2238/18, 2238/1 

WD1.3 Nová místní komunikace podél zástavby – Vysoká Lhota západ 

KN: 2238/10, 2238/2, 2238/1, 2242 

WD1.4 Dopravní obsluha lokality Vysoká Lhota – Na Stráni KN: 2061/31  

WD1.5 Dopravní obsluha + parkoviště – lokalita Vysoká Lhota – Na Pyšelce 

KN: 2207, 2473/1, 2208/4   

WD1.6 Dopravní obsluha – lokalita Vysoká Lhota  - U Trati KN: 2209/5, 2209/1, 2164, 2156   -  

WD1.7 Nová místní komunikace, navazující na ulici U Trati – východ  KN: 2314 

WD1.8 Nová místní komunikace, navazující na ulici U Trati – západ KN: 1975 

WD1.9 Nová místní komunikace, navazující na ulici U Trati – jih  KN: 1948/1 

WD1.10 Nová místní komunikace – Nové Městečko, střed 
KN: 2520, 2541, 1888, 2544, 1942/2, 1942/1, 1893, 2546 

WD11 Nový úsek ulice Za Větrem – Nové Městečko, sever KN: 1816, 1786/2, 2515, 2511/1 

WD1.12 Nové místní komunikace v lokalitě Na Mělách – Nové Městečko, sever 
KN: 2511/1, 2510, 2505/1, 2509/1, 2491/1, 2504, 2503, 1816, 1784 

WD1.13 Nová místní komunikace – Nové Městečko, Nad Spáleným mlýnem 
KN:1957  

WD1.14 Nové propojení komunikací – Nové Městečko, jihozápad 
KN: 1705/8, 1706, 1705/15 

WD1.15 Místní komunikace ve výrobní zóně – Čerčany, při železniční trati  

KN: 2404, 1416/49, 1416/15, 1416/55 

WD1.16 Místní komunikace ve výrobní zóně – Čerčany, při železniční trati  

KN: 1416/9, 1416/6, 1416/19 

WD1.17 Nové místní komunikace ve výrobní zóně – Čerčany, u řeky 

KN: 1416/37, 1414/3, 1414/1, 1409/1, 1409/2 
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WD1.18 Napojení navržených výrobních ploch na silnici II/109 
KN: 1237/5, 1237/4, 1236/6, 1237/10, 1236/1, 1237/1 

WD1.19 Nové místní komunikace – Čerčany, obytná zóna Na Bulánce  

KN: 937/3, 920/7, 926/3, 959/4, 959/4, 942/18, 943/2, 921/9 

WD1.20 Nové místní komunikace – Čerčany, jih 

KN: 1186/7, 1186/4, 1186/3, 1190, 1188, 1197/1, 1197/11, 1196/7 

WD1.21 Komunikace pro dopravní napojení lokality Velký Barochov 

Dopravní infrastruktura – rozšíření stávajících komunikací 

WD2.1 Rozšíření místní komunikace u Sázavy v úseku Vysoká Lhota – Nové Městečko 
KN: 2210, 2155, 2152, 2156, 2153, 1961/1, 1962, 1957, 1955 

WD2.2 Rozšíření místní komunikace v úseku Nové Městečko – u Sázavy 
KN: 1958/1, 2565, 2567/3, 1958/2, 1958/3, 628, 2566/1, 1983 

WD2.3 Rozšíření ulice Mostecké – Nové Městečko  
KN: 2158/1, 2467/3, 2467/1, 2554/1, 2553/3, 2552/1, 2551/2, 2551/1, 2548/2, 2550/2, 2550/1, 
2548/2, 2548/1, 2516/2, 2516/1, 2514/2, 2514/1, 2573, 2512, 1984,  

WD2.4 Rozšíření ulice Za Větrem – Nové Městečko 
KN: 1816 

WD2.5 Rozšíření místní komunikace, navazující na ul. Průběžnou – Nové Městečko, východ 

KN: 1936/1, 1936/2, 1936/3, 1936/4, 

WD2.6 Rozšíření ulice Hraniční– Nové Městečko 
KN: 1705/11, 1700, 1705/8 

WD2.7 Rozšíření místní komunikace – Nové Městečko, jih 
KN: 1705/4, 1705/5, 1705/6, 1705/7, 1708/3, 1705/13, 1705/14, 1705/15 

WD2.8 koridor silnice I/3- rozšíření a rekonstrukce úseku Mirošovice-Benešov- stavba D 
015-dle ZÚR Stč.kraje  Rozšíření a rekonstrukce koridoru silnice I/3   

Dopravní infrastruktura – plochy pro odstavné a parkovací stání 

WD3.1 Plocha u silnice I/3, KN: 2476/2, 2479/2, 2479/4, 2479/1, 2475, 2553, 2552/1, 2551/1, 2550/1, 
2548/1, 2516/1, 2514/1, 2512 

WD3.2 Parkovací plocha – Čerčany, výrobní plochy, u trati 
KN: 2404, 1416/49 

WD3.3 Parkovací plocha – Čerčany, výrobní plochy, sever 
KN: 1416/6 

WD3.4 Parkovací plocha – Čerčany, výrobní plochy, u ČOV 
KN: 1416/37 

WD3.5 Parkovací plocha – Čerčany, výrobní plochy, západ KN: 1409/1 

WD3.6 Parkovací plocha – Čerčany, střed, u silnice II/109 
KN: 1404/14, 1404/15 
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WD3.7 Parkovací plocha – Čerčany, u sídliště 
KN: 1300/18 

WD3.8 Vypuštěno 

WD3.9 Parkovací plocha – Vysoká Lhota, u vlakové zastávky 

WD3.10 Parkovací plocha – Čerčany, u školy 

WD3.11 Parkovací plocha – Čerčany, u hřbitova 

Technická infrastruktura – energetika 

WT1 Přeložka el. vedení VN v lokalitě Vysoká Lhota  

KN: 2238/1, 2238/18, 2238/10, 2238/14, 2238/7, 2241/1, 2251/8, 2251/22 

WT2 Nová trafostanice 22/0,4 kV v lokalitě Vysoká Lhota- umístění stanoví Regulační plán 

KN: 2238/12 

WT3 Nová trafostanice 22/0,4 kV v lokalitě Velký Barochov- umístění stanoví Regulační 
plán 

WT4 Přeložka el. vedení VN v lokalitě Velký Barochov- trasu stanoví Regulační plán 

Občanské vybavení 

PPO2 Plocha pro sportovní areál školy, školní hřiště a školní zahradu  

G.2) Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Územní plán ve znění změny č.1 vymezuje tato veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva 
k pozemkům vyvlastnit v souladu s §170 stavebního zákona: 

Označení  Popis VPO 

Územní systém ekologické stability 
WU1 Navržené biocentrum nad Vysokou Lhotou-LBC Obora a LBC Vysoká Lhota 

KN: 2301, 2300, 2302, 2248, 2299, 2298, 2297, 2296 

WU2 Navržený úsek biokoridoru – Vysoká Lhota-Sázava  
KN: 2292/1, 2294, 2061/21, 2584, 2445, 2025/2, 2058/1, 2051, 2365, 2111, 2059, 2112, 
2113, 2053, 2054 

WU3 Navržený úsek biokoridoru/biocentra –podél Sázavy  
KN: 2583/1, 2443/1, 2057, 2056, 632, 2062/1, 2151/1, 2151/2, 1464, 1433/4, 2154, 2155, 
1436/137, 1433/23, 1433/22, 1431/2, 1431/1, 2153, 2157/3, 2158/1, 2157/1, 2157/5, 1962, 
1963, 1957, 1955, 1956, 1961/1, 1953, 1958/1, 2568/1, 1960/1, 2567/1, 2567/3, 2565, 
1958/2, 2566/1, 1983, 1864, 2372, 2370, 1415, 1416/1, 1409/1, 1414/2 

WU4 Navržený úsek biokoridoru – podél Medunského potoka  
KN: 1409/1, 1236/3, 1237/3, 1237/7, 1237/4, 1237/1, 1236/5, 1236/4, 1236/2 

WU5 Navržený úsek biokoridoru – podél jižního okraje Čerčan 

KN: 1236/3, 1237/3, 1236/6, 1237/10, 1237/1, 1236/1, 1238/2, 1239, 1238/1, 1247, 1246/2, 
1246/1, 1245, 1244, 1243/1, 1186/4, 1186/3, 1190, 1189, 1188, 1187, 1186/1, 1185/2, 
1185/1, 1183/1 
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WU6 Navržený úsek biokoridoru – podél východního okraje Čerčan   
KN: 1360/1, 1363/1, 1357/2, 1353/2, 1339/1, 1337/5, 1337/1, 1336/2, 1337/4, 1330/2, 1331/6, 
1331/1, 1331/2, 1331/7, 1331/5, 1332/1, 1332/2, 1334, 1321/1, 912/2, 912/3, 1318/9, 1318/8, 
1318/18, 1322/1, 1655/1, 1655/2, 1300/5, 1318/5, 1318/13, 1317/2, 1318/4, 1300/1, 1301, 
1317/1, 1302, 1298/6, 1303, 1300/8, 1300/3, 1316/1, 1316/3, 1323, 913/2, 915, 1318/7, 
1318/6, 916/3, 917/2, 917/1, 920/1, 920/12, 921/1, 929/1, 939/1, 937/1, 937/2, 940/2, 942/1, 
943/4, 942/18, 943/2, 

WU7 Navržený úsek biokoridoru – od Čerčan na východ 

KN: 1005, 975, 974, 973/2, 973/1, 971/2, 972, 956/4, 963, 962, 961, 959/11, 959/10, 960, 
970/2, 970/1, 969/2, 969/1, 968/2, 968/1, 967/2, 966/2, 967/1, 966/1, 964/1, 959/2, 966/3, 
1006, 971/1, 991, 990, 989, 987/2, 987/1, 747/2, 746/2, 746/1, 992/3, 995/1, 994/2, 992/2, 
992/4, 978/1, 978/2, 985, 992/1, 987/3, 977, 986, 984, 983, 982/1, 981, 980, 979, 956/2, 
956/1 

WU8 Navržený úsek biokoridoru – od Čerčan na jihovýchod  
KN: 1011/2, 1010/1, 1010/4, 1011/4, 1579/5, 1598, 1600/1, 1164, 1134, 1135, 1132, 1163, 
1136, 1137, 1138, 1114, 1111, 1110, 1107, 1150, 1149/1, 1149/2, 1151, 1154, 1153, 1102, 
1039, 1038, 1037, 1036, 1029 

WU9 Navržené biocentrum Bažantnice 

KN: 1234/4, 1235/1, 1234/5, 1232, 1572, 1233, 1234/1, 1238/3 

WU10 Navržené biocentrum  

KN: 1072, 1074/2, 1101, 1043, 1581, 1100/1, 1099, 1074/3, 1071, 1070, 1069, 1068, 1067, 
1066 

WU11 Navržený úsek biokoridoru -údolí Medunského potoka -Čerčanský chlum   
KN: 1040, 1042 

WU12 Navržené biocentrum Na Chlumu 

KN: 1028/2, 1617, 1610, 1618, 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1609, 1611, 1027/2, 1023, 
1022, 1020, 1019, 1018, 1028/1, 1027/1, 1579/1, 1624, 1620, 1619, 1634, 1635, 1633, 1632, 
1636, 1623, 1622, 1621, 1626, 1627, 1625, 1631, 1630, 1629, 1628 

WU13 Navržený úsek nadregionálního biokoridoru K61 – VPO dle ZÚR Stč.Kraje 

Izolační a doprovodná zeleň- protihluková opatření 
PPZ 1 Protihlukový ochranný val v lokalitě Z1-5 podél silnice I/3  

Poznámka: pro všechny veřejně prospěšné stavby a opatření uvedené v kapitolách G.1) a G.2) lze 
též uplatnit předkupní právo dle §101 stavebního zákona. 

G.3) Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 
Územní plánem Čerčan nejsou vymezeny žádné nové plochy pro stavby a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu. 

G.4) Plochy pro asanaci, pro které lze vyvlastnit 
Územní plánem Čerčan nejsou vymezeny žádné plochy asanace. 

H) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH 
ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 
Územní plán ve znění změny č.1 nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství 
s možností uplatnění předkupního práva. 
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Kromě veřejně prospěšných staveb a opatření zmíněných v kap. G.1) a G.2), lze Předkupní právo 
(dle §101 stavebního zákona) lze uplatnit pro tyto stavby a opatření: 

Označení  Popis VPS 

Občanské vybavení 
PPO1 Občanská vybavenost a bydlení v ploše tzv. Nového centra KN: 1378/1, 1378/2 

PPO2 Plocha pro dostavbu centra obce 

KN: 1378/1, 1378/4, 1378/5 

Izolační a doprovodná zeleň 

PPZ Izolační a doprovodná zeleň podél úprav MÚK Pyšelka silnice I/3 

KN: 2061/33, 2061/34, 2061/35, 2061/36, 2061/37 místo „podél úprav MÚK Pyšelka“  

Protihluková opatření 
PPH Protihluková stěna v lokalitě MÚK Pyšelka a přilehlém úseku silnice I/3 

KN: 2316, 2061/27, 2307  

I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Změna nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast, kompenzační opatření 
nebudou muset být příslušným orgánem ochrany přírody (podle § 4 odst. 2 písm. b) stanovena. 
Orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona konstatoval, že v 
souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona lze vyloučit významný vliv předložené koncepce, samostatně i 
ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
Územní plán Čerčan ve znění změny č.1 nevymezuje plochy ani koridory územních rezerv.  
Návrh územního plánu Čerčan vymezuje celkem 3 plochy územních rezerv: 

Označení plochy Možné budoucí využití Výměra [ha]  

R1 – Čerčany – Vysoká Lhota – pod lesem Bydlení 5,40 

R2 – Čerčany – Vysoká Lhota – u silnice Bydlení 5,40 

R3 – Čerčany – Jericho Bydlení 0,96 

K) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO 
PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU,  
Návrh Územní plán Čerčan ve znění změny č.1 vymezuje celkem 3 plochy s požadavkem na 
pořízení a vydání regulačního plánu. Jedná se o regulační plány z podnětu, lhůta pro vydání 
regulačních plánů se stanovuje do 6 let od nabytí účinnosti Změny č.1.  
Zadání regulačních plánů jsou součástí textové části ÚP Čerčan ve znění změny č.1, subkapitol 
K.1), K.2), K.3), K.4). 

Označení plochy  Navržené 
funkční využití 

Výměra [ha]  
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RP1 – Čerčany – V Holosíně BI 0,44 

RP2 – Čerčany – Vysoká Lhota - západ BI, PV, ZO 3,27  

RP3 – Čerčany – Vysoká Lhota – U Trati SK, PV, ZO 8,45 

RP4 – Čerčany – Centrum OV, OV1 2,57 

RP– Čerčany- Velký Barochov (doplněno změnou č.1) BI 6,38 

RP– Čerčany- V dražkách (doplněno změnou č.1) SK,RZ,NP 1,19 

RP– Čerčany- V loučkách (doplněno změnou č.1) BI 0,96 

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz kapitola F. 
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 OBSAH ZADÁNÍ REGULAČNÍCH PLÁNŮ  
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 1.  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 2.  POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ 

 3.  POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

 4.  POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

 5.  POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 6.  POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ   
 PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

 7.  POŽADAVKY NA ASANACE 

 8.  DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE 
 ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘ.POŽADAVKY NA OCHRANU 
 VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, 
 OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, 
 OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

 9.  VÝČET DRUHŮ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRADÍ 

 10.  PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU OBSAŽENÉHO 
 V REGULAČNÍM PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE  ZVLÁŠTNÍHO 
 PŘEDPISU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POŽADAVKU NA POSOUZENÍ VLIVŮ 
 ZÁMĚRU NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST  

 11.  PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI 
   12.  POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU  REGULAČNÍHO PLÁNU A 
    OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A  
    PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 

 13.  POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 14.  GRAFICKÉ PŘÍLOHY ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU   

Příloha č. 1 : Vymezení řešeného území na podkladě výřezu výkr. Základního členění území 

Příloha č. 2 : Vymezení řešeného území na podkladě mapy KN  

 
K.1)    ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP2 „ČERČANY-VYSOKÁ LHOTA-ZÁPAD“  

 1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 Území, řešené regulačním plánem, leží v zastavitelném území obce a nachází se na severozápadním okraji k.ú 
Čerčany („Vysoká Lhota“).  

 Dle Návrhu Územního plánu je lokalita zařazena do ploch pro bydlení příměstské. 

 Řešená lokalita navazuje na území již rozparcelované na stavební pozemky, ze severu je ohraničena 
 rozsáhlými lesními plochami. Seznam dotčeným parcelních čísel 2238/1, 2238/18 dle KN 

 Vymezené území řešené regulačním plánem je graficky vyznačeno ve výkrese základního členění 
 území. v příloze tohoto opatření. 

 2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ 

 Území,řešené regulačním plánem,vymezí stavební pozemky určené pro bydlení.Z hlediska 

 funkčního využití jde o území zařazené do ploch pro bydlení příměstské.  

V regulačním plánu budou vymezeny plochy pro ochrannou a izolační zeleň při severní hranici lokality podél 
okraje lesa. Tyto plochy budou doplňovat řešení území. 

Plochy navrhovaných zastavitelných území navazují na zastavitelné území stejného funkčního využití  (bydlení 
příměstské), a to i v úseku, ležícím v ochranném pásmu lesa. Souběh bydlení a blízkostí lesa bude řešen 
ponecháním odstupu stavebních pozemků od okraje lesa v již stanovené velikosti.  

 3. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

Struktura zástavby, navrhovaná regulačním plánem RP2 ČERČANY-VYSOKÁ LHOTA-ZÁPAD bude rozvíjet 
charakter místní části Vysoká Lhota. 
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 Regulační plán stanoví regulativy prostorového uspořádání území, určující podmínky pro umístění 
 staveb na pozemcích – zejména uliční čáru, stavební čáru a zastavitelnou část pozemků, a významné 
 podmínky tvarového a architektonického řešení objektů. 

 Stavební typy umisťovaných objektů budou izolované rodinné domy. 

 4. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

 V řešeném území budou uplatněny požadavky, stanovené v kapitole 2 tohoto zadání. Jedná se o  problematiku, 
 vyplývající z blízkosti lesních pozemků.  

 Sledovanými jevy v řešení regulačního plánu jsou : celkový charakter zástavby, výšková hladina  zástavby a 
 sklon střech. 

 Zachování krajinných hodnot území: vrch Hůra (sousedící lesní komplexy severně od řešené lokality) je 
 výrazným terénním a krajinným celkem, jehož význam v panoramatu obce nesmí být zástavbou zásadně 
 oslaben.  

 DOTČENÍ PRVKŮ ÚSES A ZÁJMŮ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 

 Při řešení regulačního plánu nebudou přímo dotčeny prvky ÚSES. Regulační plán provede posouzení zástavby 
 v blízkosti vedení prvků ÚSES a umístění objektů v ochranném pásmu nadregionálního územního systému 
 ekologické stability. 

 OCHRANA ZPF 

 Vyhodnocení záborů ZPF (ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č.  334/1992 Sb., 
 o ochraně zemědělského půdního fondu a ust. § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
 podrobnosti zákona o ochraně ZPF) s doložením konkrétních údajů o výměře, kultuře a bonitovaných půdně 
 ekologických jednotkách je součástí Návrhu Územního plánu Čerčany.  

 OCHRANA PUPFL  

 Při řešení regulačního plánu bude zajištěna ochrana pozemků plnících funkci lesa vymezením podmínek 
 zástavby. Do části řešených ploch zasahuje ochranné pásmo lesa. Bude stanovena vzdálenost staveb od 
 okraje lesa.  

 OCHRANA OVZDUŠÍ 

 Regulačním plánem nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. V řešeném území neumožní stanovené 
 podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 

 5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 5.1. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dopravní obsluha řešeného území bude zajištěna soustavou dopravně zklidněných komunikací, které budou 
svými parametry odpovídat poloze v navrhované struktuře zástavby. Součástí navrhovaných komunikací, které 
budou umístěny v rámci veřejných prostranství budou plochy pro pohotovostní odstavná stání a jejich řešení 
bude i v dalších aspektech respektovat metodický pokyn TP 103 vydaný Ministerstvem dopravy a spojů 
„navrhování obytných zón“. 

 5.2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 Regulační plán bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury včetně 
 ochranných pásem. Řešení regulačního plánu se dotýká problematiky zásobování území pitnou 
 vodou,odkanalizování území a zásobování elektrickou energií a plynem. Stanoví se podmínka napojení 
 jednotlivých nemovitostí a objektů na veřejnou splaškovou kanalizaci a centrální ČOV v daném sídle po jejím 
 dobudování, za současného zrušení jímek na vyvážení. 

 Prostorové uspořádání technické infrastruktury bude řešeno koordinovaně s návrhem veřejných 
 prostor,zejména s řešením dopravy. Trasy zásobních vodovodních řadů, kanalizačních řadů i zařízení el. 
 vedení  a plynovodu budou zařazeny do veřejně prospěšných staveb. 

 VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ 

 Koncepce zásobování vodou stanoví trasy zásobovacích vodovodních řadů v rámci řešené zóny,  včetně 
 přípojek k jednotlivým stavebním objektům. Navrhované stavební objekty budou napojeny na stávající 
 kanalizační a vodovodní síť. Návrh regulačního plánu se bude podle potřeby zabývat řešením dopadů nově 
 zastavovaných ploch na odtokové poměry v území, a to včetně návrhu příslušných opatření k eliminaci vlivu 
 zástavby a budovaných veřejných komunikací. Regulace stanoví pro jednotlivé pozemky požadavky na 
 zasakování dešťových vod.  

 ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 

 V řešeném území bude stanoveno trasování a umístění kabelových vedení, trafostanice, případné 
 úseky nebo přeložky vn nadzemního vedení. 

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
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 Nakládání s odpady bude odpovídat dosavadnímu způsobu likvidace odpadů na území obce Čerčany.  
 Případné požadavky na detailní řešení budou zahrnuty do návrhu regulačního plánu.   

 5.3. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 V řešeném území se nepředpokládá vymezení ploch občanského vybavení, umístění dílčích zařízení bude 
 umožněno v rámci doprovodných funkcí navrhované obytné zóny. 

 6. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

 Jako veřejně prospěšné stavby budou vymezeny tyto stavby : 

 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ :  trasy vodovodních a kanalizačních řadů  

  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ : nové trafostanice, nové trasy kabelového, případně nadzemního 
 elektrického vn vedení, včetně  vyvolaných přeložek; 

 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM :trasy řadů STL plynovodu 

 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  (PLOCHY PRO DOPRAVU): 

 - navrhované koridory místních komunikací 

 JAKO OPATŘENÍ  VE VEŘEJNÉM ZÁJMU BUDOU VYMEZENY TYTO PRVKY V ÚZEMÍ : 

 - území určené pro významnou veřejnou, izolační a ochrannou  zeleň. 

 7. POŽADAVKY NA ASANACE 

 Požadavky na plošné asanační zásahy se v řešené lokalitě nevyskytují.  

 8. DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH 
 PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘ.POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ  OCHRANY, 
 OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ 
 STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

 Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložiska nerostných 
 surovin. Z hlediska řešení požární ochrany bude v návrhu regulačního plánu řešeno :  

 splnění požadavků na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle jejich charakteru 
 požárního zabezpečení, vyplývajícího z požadavků ČSN o požární bezpečnosti staveb, 

 řešení zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873, vztahující se k navrhované zástavbě, 

 požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (řešení příjezdových komunikací, 
 popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné 
 hasební látky). 

 Prostorové uspořádání řešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních  předpisů: 

 - ochranné pásmo el.VN vedení  

 - ochranné pásmo lesa  

 Záplavová území nejsou v řešené lokalitě stanovena. 

 9. VÝČET DRUHŮ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRADÍ 

 Vydaný regulační plán nahradí v řešených lokalitách tato územní rozhodnutí: 

 - územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území  

 - územní rozhodnutí o umístění staveb komunikací  

  - územní rozhodnutí o umístění staveb inženýrských sítí:  

  - vodovodních řadů, kanalizačních řadů, řadů STL plynovodu,TS a rozvodů NN, veřejného osvětlení,  
  sdělovacích kabelů 

 - územní rozhodnutí o změně využití území pro stavbu obytné zóny 

 10. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU OBSAŽENÉHO V REGULAČNÍM PLÁNU 
 NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POŽADAVKU NA 
 POSOUZENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST  

 Řešení regulačního plánu nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, řešení nevyvolává 
 potřebu zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 Území řešené regulačním plánem nezasahuje do Evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

 11. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI 

 Obsah plánovací smlouvy bude předložen v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Orgán územní 
 samosprávy nemá další zvláštní požadavky na žadatele. 
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  12. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO 
 ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK 
 VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ  

Návrh regulačního plánu RP2 ČERČANY-VYSOKÁ LHOTA-ZÁPAD bude zpracován v rozsahu přílohy č. 11 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. Dokumentace bude obsahovat vlastní návrh regulačního plánu a část odůvodnění 
regulačního plánu. 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI REGULAČNÍHO PLÁNU RP2 ČERČANY-VYSOKÁ LHOTA:  

- Hlavní výkres regulačního plánu bude obsahovat hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a 
graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury. Hlavní výkres bude obsahovat 
zvláštní regulativy území : uliční a stavební čáry, s rozlišením jejich regulující funkce, vymezení veřejné 
zeleně a rozměry veřejných prostranství. Součástí hlavního výkresu bude napojení staveb na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu a hranice zastavěného území a vyskytujících se ochranných pásem 
(popřípadě v samostatném výkrese). 

- Etapizace výstavby 
 -     Měřítko hlavního výkresu  1 : 1000. 

 -    Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. Měřítko výkresu 1 : 1000. 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP2 ČERČANY-VYSOKÁ LHOTA :  

 Koordinační výkres odpovídající v řešení technické a dopravní infrastruktury podrobnosti koordinační 
 situace  dokumentace k územnímu řízení. Měřítko výkresu 1 : 1000, popřípadě 1:500 

 Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území, zejména zastavěné území, a krajinné okolí 
 řešeného území. Měřítko výkresu 1 : 5000. 

 Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.  

 Měřítko výkresu 1 : 1000. 

 Návrh i odůvodnění regulačního plánu budou  odevzdány ve 4 kompletních vyhotoveních. 

 13. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Požadavky jsou stanoveny v Návrhu Územního plánu Čerčany. V regulačním plánu budou podél okraje lesa 
vymezeny plochy pro ochrannou a izolační zeleň při severní hranici lokality pro příměstské bydlení. 

  14. GRAFICKÉ PŘÍLOHY ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU  RP2-ČERČANY-VYSOKÁ LHOTA-ZÁPAD 

 -Vymezení řešeného území na podkladě výřezu Základního členění území ÚP Čerčany 

 -Vymezení řešeného území na podkladě zmenšeného otisku mapy KN  

 

 

K.2) ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP 5 ČERČANY - VELKÝ BAROCHOV 
1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 Území, řešené regulačním plánem, leží na jižním okraji sídla Čerčany, v návaznosti na zastavěné území („Velký 
Barochov“). Dle Územního plánu je lokalita zařazena do ploch pro bydlení příměstské. 

 Řešená lokalita je ze západní strany ohraničena rozsáhlými lesními plochami, východní okraj tvoří 
 rozhraní s volnou krajinou. 

 Vymezené území řešené regulačním plánem je graficky vyznačeno ve výkrese základního členění 
 území.  

 2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ 

 Území, řešené regulačním plánem, vymezí stavební pozemky určené pro bydlení. Z hlediska funkčního využití 
 jde o území zařazené do ploch pro bydlení příměstské.  

V regulačním plánu budou vymezeny plochy pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň. Tyto plochy budou 
doplňovat řešení území. 

Souběh bydlení a blízkostí lesa bude řešen ponecháním odstupu stavebních pozemků od okraje lesa. 

 3. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

Struktura zástavby, navrhovaná regulačním plánem RP5 ČERČANY-VELKÝ BAROCHOV bude rozvíjet 
zástavbu Čerčan vhodným směrem, protilehlou stráň tvoří lokalita Bulánka. Při návrhu RP bude kladen důraz na 
prostorové uspořádání území a jeho propojení s navazujícími přírodními plochami.  

 Regulační plán stanoví regulativy prostorového uspořádání území, určující podmínky pro umístění 
 staveb na pozemcích – zejména uliční čáru,  stavební čáru a zastavitelnou část pozemků, a významné 
 podmínky tvarového a architektonického řešení objektů. 
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 Stavební typy umisťovaných objektů budou izolované rodinné domy. 

 4. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

 V řešeném území budou uplatněny požadavky, stanovené v kapitole 2 tohoto zadání. Jedná se o  problematiku, 
 vyplývající z blízkosti lesních pozemků a navazujícího krajinného prostředí.  

 Sledovanými jevy v řešení regulačního plánu jsou: celkový charakter zástavby, výšková hladina  zástavby a 
 sklon střech, řešení výhledů urbanistických os a panoramat. 

 Zachování krajinných hodnot území: sousedící lesní komplex Bažantnice západně od řešené lokality je 
 výrazným terénním a krajinným celkem, jehož význam v panoramatu obce nesmí být zástavbou zásadně 
 oslaben.  

 DOTČENÍ PRVKŮ ÚSES A ZÁJMŮ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 

 Při řešení regulačního plánu nebudou přímo dotčeny prvky ÚSES. Regulační plán provede posouzení zástavby 
 v blízkosti vedení prvků ÚSES. 

 OCHRANA ZPF 

 Vyhodnocení záborů ZPF (ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č.  334/1992 Sb., 
 o ochraně zemědělského půdního fondu a ust. § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
 podrobnosti zákona o ochraně ZPF) s doložením konkrétních údajů o výměře, kultuře a bonitovaných půdně 
 ekologických jednotkách je součástí Změny č.1 Územního plánu Čerčany.  

 OCHRANA PUPFL  

 Při řešení regulačního plánu bude zajištěna ochrana pozemků plnících funkci lesa vymezením podmínek 
 zástavby. Do části řešených ploch zasahuje ochranné pásmo lesa. Bude stanovena vzdálenost staveb od 
 okraje lesa.  

 OCHRANA OVZDUŠÍ 

 Regulačním plánem nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. V řešeném území neumožní stanovené 
 podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 

 5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 5.1. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dopravní obsluha řešeného území bude zajištěna soustavou dopravně zklidněných komunikací, které budou 
svými parametry odpovídat poloze v navrhované struktuře zástavby. Území bude obslouženo z ulice Mračská 
nebo z jihovýchodu z ulice Ke Chlumu. RP prověří možnost napojení lokality na silnici III/1092. Součástí 
navrhovaných komunikací, které budou umístěny v rámci veřejných prostranství budou plochy pro pohotovostní 
odstavná stání a jejich řešení bude i v dalších aspektech respektovat metodický pokyn TP 103 vydaný 
Ministerstvem dopravy a spojů „navrhování obytných zón“. 

 5.2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 Regulační plán bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury včetně 
 ochranných pásem. Řešení regulačního plánu se dotýká problematiky zásobování území pitnou  vodou, 
 odkanalizování území a zásobování elektrickou energií, případně plynem. Stanoví se podmínka napojení 
 jednotlivých nemovitostí a objektů na veřejnou splaškovou kanalizaci a centrální ČOV. 

 Prostorové uspořádání technické infrastruktury bude řešeno koordinovaně s návrhem veřejných 
 prostor,zejména s řešením dopravy. Trasy zásobních vodovodních řadů, kanalizačních řadů i zařízení el.vedení  
 a plynovodu budou zařazeny do veřejně prospěšných staveb. Východně od řešeného území prochází trasa 
 VTL plynovodu nad 40 barů, řešení bude respektovat omezení, z tohoto faktu vyplývající. 

 VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ 

 Koncepce zásobování vodou stanoví trasy zásobovacích vodovodních řadů v rámci řešené zóny,  včetně 
 přípojek k jednotlivým stavebním objektům. Navrhované stavební objekty budou napojeny na stávající 
 kanalizační a vodovodní síť. Návrh regulačního plánu se bude podle potřeby zabývat řešením dopadů nově 
 zastavovaných ploch na odtokové poměry v území, a to včetně návrhu příslušných opatření k eliminaci vlivu 
 zástavby a budovaných veřejných komunikací. Regulace stanoví pro jednotlivé pozemky požadavky na 
 zasakování dešťových vod.  

 ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 

 V řešeném území bude stanoveno trasování a umístění kabelových vedení, trafostanice, dále přeložky VN 
 nadzemního vedení. 

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 Nakládání s odpady bude odpovídat dosavadnímu způsobu likvidace odpadů na území obce Čerčany.  
 Případné požadavky na detailní řešení budou zahrnuty do návrhu regulačního plánu.   

 5.3. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
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 V řešeném území se nepředpokládá vymezení ploch občanského vybavení, umístění dílčích zařízení bude 
 umožněno v rámci doprovodných funkcí navrhované obytné zóny. 

 6. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

 Jako veřejně prospěšné stavby budou vymezeny tyto stavby : 

 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ :  

 - trasy vodovodních a kanalizačních řadů  

  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ :  

 - nové trafostanice, nové trasy kabelového, případně nadzemního elektrického vn vedení, včetně  vyvolaných 
 přeložek; 

 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM :  

 - trasy řadů STL plynovodu, budou-li umisťovány 

 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  (PLOCHY PRO DOPRAVU): 

 - navrhované koridory místních komunikací 

 JAKO OPATŘENÍ  VE VEŘEJNÉM ZÁJMU BUDOU VYMEZENY TYTO PRVKY V ÚZEMÍ : 

 - území určené pro významnou veřejnou, izolační a ochrannou  zeleň. 

 7. POŽADAVKY NA ASANACE 

 Požadavky na plošné asanační zásahy se v řešené lokalitě nevyskytují.  

 8. DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘ.POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ 
STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

 Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložiska nerostných 
 surovin. Z hlediska řešení požární ochrany bude v návrhu regulačního plánu řešeno :  

 splnění požadavků na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle jejich charakteru 
 požárního zabezpečení, vyplývajícího z požadavků ČSN o požární bezpečnosti staveb, 

 řešení zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873, vztahující se k navrhované zástavbě, 

 požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (řešení příjezdových komunikací, 
 popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné 
 hasební látky). 

 Prostorové uspořádání řešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních předpisů: 

 - ochranné pásmo el.VN vedení  

 - ochranné pásmo lesa  

 - ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu nad 40 barů 

 Záplavová území nejsou v řešené lokalitě stanovena. 

 9. VÝČET DRUHŮ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRADÍ 

 Vydaný regulační plán nahradí v řešených lokalitách tato územní rozhodnutí: 

 - územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území  

 - územní rozhodnutí o umístění staveb komunikací  

  - územní rozhodnutí o umístění staveb inženýrských sítí:  

  - vodovodních řadů, kanalizačních řadů, TS a rozvodů NN, veřejného osvětlení,    
    případně sdělovacích kabelů a řadů STL plynovodu, 

 - územní rozhodnutí o změně využití území pro stavbu obytné zóny 

 10. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU OBSAŽENÉHO V REGULAČNÍM PLÁNU 
 NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POŽADAVKU NA 
 POSOUZENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST  

 Řešení regulačního plánu nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, řešení nevyvolává 
 potřebu zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 Území řešené regulačním plánem nezasahuje do Evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

 11. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI 
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 Obsah plánovací smlouvy bude předložen v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Orgán územní 
 samosprávy nemá další zvláštní požadavky na žadatele. 

  12. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO 
 ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK 
 VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ  

Návrh regulačního plánu RP5 ČERČANY-VELKÝ BAROCHOV bude zpracován v rozsahu přílohy č. 11 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. Dokumentace bude obsahovat vlastní návrh regulačního plánu a část odůvodnění 
regulačního plánu. 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI REGULAČNÍHO PLÁNU:  

- Hlavní výkres regulačního plánu bude obsahovat hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a 
graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury. Hlavní výkres bude obsahovat 
zvláštní regulativy území: uliční a stavební čáry, s rozlišením jejich regulující funkce, vymezení veřejné 
zeleně a rozměry veřejných prostranství. Součástí hlavního výkresu bude napojení staveb na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu a hranice zastavěného území a vyskytujících se ochranných pásem 
(popřípadě v samostatném výkrese). 

- Etapizace výstavby 
 -      Měřítko hlavního výkresu  1 : 1000. 

 -       Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. Měřítko výkresu 1 : 1000. 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU:  

 Koordinační výkres odpovídající v řešení technické a dopravní infrastruktury podrobnosti koordinační 
 situace  dokumentace k územnímu řízení. Měřítko výkresu 1 : 1000, popřípadě 1:500 

 Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území, zejména zastavěné území, a krajinné okolí 
 řešeného území. Měřítko výkresu 1 : 5000. 

 Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.  

 Měřítko výkresu 1 : 1000. 

 Návrh i odůvodnění regulačního plánu budou  odevzdány ve 4 kompletních vyhotoveních. 

 13. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Požadavky jsou stanoveny v Návrhu Územního plánu Čerčany. V regulačním plánu bude zachován stávající 
remízek podél severního okraje řešené plochy. 

 

K.3) ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP 6- ČERČANY - V DRAŽKÁCH  

 

 1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 Území, řešené regulačním plánem, leží na jižním okraji sídla Čerčany je obklopeno zastavěným územím. Dle 
Územního plánu je lokalita zařazena do ploch smíšených obytných- komerčních a ploch rekreace-zahrádkové 
osady. 

 Řešená lokalita je na severní a jižní straně lemována zelení, je nutno řešit dopravní napojení a respektovat 
 prvek ÚSES, který okrajem území prochází v souběhu s komunikací na severním okraji plochy. 

 Vymezené území řešené regulačním plánem je graficky vyznačeno ve výkrese základního členění 
 území.  

 2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ 

 Území, řešené regulačním plánem, vymezí stavební pozemky a vyřeší jejich dopravní napojení. Z hlediska 

 funkčního využití jde o území zařazené do ploch smíšených obytných-komerčních.  

Bude požadováno splnění hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 
Všechny nové rozvojové plochy musí být napojeny na obecní kanalizaci 

 3. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

Při návrhu RP bude kladen důraz na prostorové uspořádání území a jeho propojení jednak s navazujícími 
přírodními plochami, jednak se stávající zástavbou rodinnými domy.  

 Regulační plán stanoví regulativy prostorového uspořádání území, určující podmínky pro umístění 
 staveb na pozemcích – zejména uliční čáru, stavební čáru a zastavitelnou část pozemků, a podmínky 
 tvarového a architektonického řešení objektů. 

 4. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

 V řešeném území budou uplatněny požadavky, stanovené v kapitole 2 tohoto zadání.  
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 Sledovanými jevy v řešení regulačního plánu jsou: celkový charakter zástavby, výšková hladina  zástavby a 
 sklon střech, hmotové řešení. 

 DOTČENÍ PRVKŮ ÚSES A ZÁJMŮ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 

 Bude respektován biokoridor ÚSES-pás zeleně v řešeném území, bude vymezeno místo (nebo místa) jeho 
 překročení pro dopravní napojení řešené plochy.  

 OCHRANA ZPF 

 Vyhodnocení záborů ZPF (ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č.  334/1992 Sb., 
 o ochraně zemědělského půdního fondu a ust. § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
 podrobnosti zákona o ochraně ZPF) s doložením konkrétních údajů o výměře, kultuře a bonitovaných půdně 
 ekologických jednotkách je součástí Změny č.1 Územního plánu Čerčany.  

 OCHRANA PUPFL  

 Do řešených ploch ne zasahuje ochranné pásmo lesa.  

 OCHRANA OVZDUŠÍ 

 Regulačním plánem nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. V řešeném území neumožní stanovené 
 podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 

 5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 5.1. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dopravní obsluha řešeného území bude zajištěna napojením ze stávající komunikace, která bude svými 
parametry odpovídat poloze v navrhované struktuře zástavby. Součástí řešení je i její případné rozšíření. 

 5.2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 Regulační plán bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury včetně 
 ochranných pásem. Řešení regulačního plánu se dotýká problematiky zásobování území pitnou 
 vodou,odkanalizování území a zásobování elektrickou energií, případně plynem. Stanoví se podmínka napojení 
 jednotlivých nemovitostí a objektů na veřejnou splaškovou kanalizaci a centrální ČOV. 

 Prostorové uspořádání technické infrastruktury bude řešeno koordinovaně s návrhem veřejných  prostor, 
 zejména s řešením dopravy. Trasy zásobních vodovodních řadů, kanalizačních řadů i zařízení el.vedení  a 
 plynovodu budou zařazeny do veřejně prospěšných staveb.  

 VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ 

 Koncepce zásobování vodou stanoví trasy zásobovacích vodovodních řadů včetně přípojek k jednotlivým 
stavebním objektům. Navrhované stavební objekty budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Návrh 
regulačního plánu se bude podle potřeby zabývat  řešením dopadů nově zastavovaných ploch na odtokové poměry 
v území, a to včetně návrhu příslušných opatření k eliminaci vlivu  zástavby a budovaných veřejných komunikací. 
Regulace stanoví pro jednotlivé pozemky požadavky na  zasakování dešťových vod.  

 ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 

 V řešeném území bude stanoveno trasování a umístění kabelových vedení a přípojek 

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 Nakládání s odpady bude odpovídat dosavadnímu způsobu likvidace odpadů na území obce Čerčany.  
 Případné požadavky na detailní řešení budou zahrnuty do návrhu regulačního plánu.   

 5.3. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 V řešeném území se nepředpokládá vymezení ploch občanského vybavení, umístění dílčích zařízení bude 
 umožněno v rámci doprovodných funkcí navrhované obytné zóny. 

 6. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

 Jako veřejně prospěšné stavby budou vymezeny tyto stavby : 

 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ :  

 - trasy vodovodních a kanalizačních řadů  

  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ :  

 - nové trafostanice, nové trasy kabelového, případně nadzemního elektrického vn vedení, 

 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM :  

 - trasy řadů STL plynovodu budou-li umisťovány 

 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  (PLOCHY PRO DOPRAVU): 

 - navrhované koridory místních komunikací 
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 JAKO OPATŘENÍ  VE VEŘEJNÉM ZÁJMU BUDOU VYMEZENY TYTO PRVKY V ÚZEMÍ : 

 - území určené pro významnou veřejnou, izolační a ochrannou  zeleň. 

 7. POŽADAVKY NA ASANACE 

 Požadavky na plošné asanační zásahy se v řešené lokalitě nevyskytují.  

 8. DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘ.POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ 
STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

 Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložiska nerostných 
 surovin. Z hlediska řešení požární ochrany bude v návrhu regulačního plánu řešeno :  

 splnění požadavků na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle jejich charakteru 
 požárního zabezpečení, vyplývajícího z požadavků ČSN o požární bezpečnosti staveb, 

 řešení zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873, vztahující se k navrhované zástavbě, 

 požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (řešení příjezdových komunikací, 
 popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné 
 hasební látky). 

 Prostorové uspořádání řešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních předpisů: 

 - biokoridor ÚSES 

 - ochranné pásmo el.VN vedení  

 Záplavová území nejsou v řešené lokalitě stanovena. 

 9. VÝČET DRUHŮ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRADÍ 

 Vydaný regulační plán nahradí v řešené lokalitě tato územní rozhodnutí: 

 - územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území  

 - územní rozhodnutí o umístění staveb komunikací  

  - územní rozhodnutí o umístění staveb inženýrských sítí:  

  - vodovodních řadů, kanalizačních řadů, řadů STL plynovodu,TS a rozvodů NN, veřejného osvětlení,  
  případně sdělovacích kabelů a řadů STL plynovodu, 

 - územní rozhodnutí o změně využití území  

 10. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU OBSAŽENÉHO V REGULAČNÍM PLÁNU 
 NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POŽADAVKU NA 
 POSOUZENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST  

 Řešení regulačního plánu nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, řešení nevyvolává 
 potřebu zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 Území řešené regulačním plánem nezasahuje do Evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

 11. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI 

 Obsah plánovací smlouvy bude předložen v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Orgán územní 
 samosprávy nemá další zvláštní požadavky na žadatele. 

  12. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO 
 ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK 
 VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ  

Návrh regulačního plánu RP6 bude zpracován v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Dokumentace 
bude obsahovat vlastní návrh regulačního plánu a část odůvodnění regulačního plánu. 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI REGULAČNÍHO PLÁNU: 

- Hlavní výkres regulačního plánu bude obsahovat hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a 
graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury. Hlavní výkres bude obsahovat 
zvláštní regulativy území : uliční a stavební čáry, s rozlišením jejich regulující funkce, vymezení veřejné 
zeleně a rozměry veřejných prostranství. Součástí hlavního výkresu bude napojení staveb na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu a hranice zastavěného území a vyskytujících se ochranných pásem 
(popřípadě v samostatném výkrese). 

- Etapizace výstavby 
 -      Měřítko hlavního výkresu  1 : 1000. 

 -       Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. Měřítko výkresu 1 : 1000. 
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 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU:  

 Koordinační výkres odpovídající v řešení technické a dopravní infrastruktury podrobnosti koordinační 
 situace  dokumentace k územnímu řízení. Měřítko výkresu 1 : 1000, popřípadě 1:500 

 Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území, zejména zastavěné území, a krajinné okolí 
 řešeného území. Měřítko výkresu 1 : 5000. 

 Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.  

 Měřítko výkresu 1 : 1000. 

 Návrh i odůvodnění regulačního plánu budou  odevzdány ve 4 kompletních vyhotoveních. 

 13. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Požadavky jsou stanoveny v Návrhu Územního plánu Čerčany. V regulačním plánu bude respektován prvek 
ÚSES podél severního okraje řešené plochy. 

 
K.4) ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP 7- ČERČANY - V LOUČKÁCH 

1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 Území, řešené regulačním plánem, leží na severním okraji části Nové městečko, v návaznosti na zastavěné 
území. Dle Územního plánu je lokalita zařazena do ploch pro bydlení příměstské. 

 Řešená lokalita je z jižní strany ohraničena stávající komunikací, na kterou navazuje- jedná se o pás 
 zastavitelné plochy pro 1 pořadí pozemků rodinných domů. 

 Vymezené území řešené regulačním plánem je graficky vyznačeno ve výkrese základního členění 
 území.  

 2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ 

 Území, řešené regulačním plánem, vymezí stavební pozemky určené pro bydlení. Z hlediska 

 funkčního využití jde o území zařazené do ploch pro bydlení příměstské.  

 3. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

 Regulační plán stanoví regulativy prostorového uspořádání území, určující podmínky pro umístění 
 staveb na pozemcích – zejména uliční čáru, stavební čáru a zastavitelnou část pozemků, a významné 
 podmínky tvarového a architektonického řešení objektů. 

 Stavební typy umisťovaných objektů budou izolované rodinné domy. 

 4. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

 V řešeném území budou uplatněny požadavky, stanovené v kapitole 2 tohoto zadání.  

 Sledovanými jevy v řešení regulačního plánu jsou: celkový charakter zástavby, výšková hladina  zástavby a 
 sklon střech. 

 DOTČENÍ PRVKŮ ÚSES A ZÁJMŮ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 

 Při řešení regulačního plánu nebudou přímo dotčeny prvky ÚSES.  

 Vyhodnocení záborů ZPF (ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č.  334/1992 Sb., 
 o ochraně zemědělského půdního fondu a ust. § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
 podrobnosti zákona o ochraně ZPF) s doložením konkrétních údajů o výměře, kultuře a bonitovaných půdně 
 ekologických jednotkách je součástí Změny č.1 Územního plánu Čerčany.  

 OCHRANA PUPFL  

 Při řešení regulačního plánu nebudou dotčeny pozemky PUPFL. 

 OCHRANA OVZDUŠÍ 

 Regulačním plánem nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. V řešeném území neumožní stanovené 
 podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 

 5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 5.1. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dopravní obsluha řešeného území bude zajištěna přímým napojením na stávající komunikaci.  

 5.2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 Regulační plán bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury včetně 
 ochranných pásem. Řešení regulačního plánu se dotýká problematiky zásobování území pitnou 
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 vodou,odkanalizování území a zásobování elektrickou energií, případně plynem. Stanoví se podmínka napojení 
 jednotlivých nemovitostí a objektů na veřejnou splaškovou kanalizaci a centrální ČOV. 

 VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ 

 Koncepce zásobování vodou stanoví umístění přípojek k jednotlivým stavebním objektům. Navrhované stavební 
objekty budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Návrh regulačního plánu se bude podle potřeby 
zabývat  řešením dopadů nově zastavovaných ploch na odtokové poměry v území, a to včetně návrhu příslušných 
opatření k eliminaci vlivu zástavby a budovaných veřejných komunikací. Regulace stanoví pro jednotlivé pozemky 
požadavky na zasakování dešťových vod.  

 ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 

 V řešeném území bude stanoveno trasování a umístění kabelových vedení. 

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 Nakládání s odpady bude odpovídat dosavadnímu způsobu likvidace odpadů na území obce Čerčany.  
 Případné požadavky na detailní řešení budou zahrnuty do návrhu regulačního plánu.   

 5.3. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 V řešeném území se nepředpokládá vymezení ploch občanského vybavení, umístění dílčích zařízení bude 
 umožněno v rámci doprovodných funkcí navrhované obytné zóny. 

 6. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

 Jako veřejně prospěšné stavby budou vymezeny tyto stavby: 

 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ:  

 - trasy vodovodních a kanalizačních řadů  

  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ :  

 - nové trafostanice, nové trasy kabelového, případně nadzemního elektrického vn vedení, včetně  vyvolaných 
 přeložek; 

 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM :  

 - trasy řadů STL plynovodu budou-li umisťovány 

 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  (PLOCHY PRO DOPRAVU): 

 - navrhované koridory místních komunikací 

 JAKO OPATŘENÍ  VE VEŘEJNÉM ZÁJMU BUDOU VYMEZENY TYTO PRVKY V ÚZEMÍ : 

 - území určené pro významnou veřejnou, izolační a ochrannou zeleň. 

 7. POŽADAVKY NA ASANACE 

 Požadavky na plošné asanační zásahy se v řešené lokalitě nevyskytují.  

 8. DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘ.POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ 
STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

 Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložiska nerostných 
 surovin. Z hlediska řešení požární ochrany bude v návrhu regulačního plánu řešeno:  

 splnění požadavků na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle jejich charakteru 
 požárního zabezpečení, vyplývajícího z požadavků ČSN o požární bezpečnosti staveb, 

 řešení zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873, vztahující se k navrhované zástavbě, 

 požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (řešení příjezdových komunikací, 
 popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné 
 hasební látky). 

 Prostorové uspořádání řešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních předpisů: 

 - ochranné pásmo dráhy 

 -Záplavová území nejsou v řešené lokalitě stanovena. 

 9. VÝČET DRUHŮ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRADÍ 

 Vydaný regulační plán nahradí v řešených lokalitách tato územní rozhodnutí: 

 - územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území  

 - územní rozhodnutí o umístění staveb komunikací  
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  - územní rozhodnutí o umístění staveb inženýrských sítí:  

  - vodovodních řadů, kanalizačních řadů, řadů STL plynovodu,TS a rozvodů NN, veřejného osvětlení,  
  případně sdělovacích kabelů a řadů STL plynovodu 

 - územní rozhodnutí o změně využití území pro stavbu obytné zóny 

 10. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRU OBSAŽENÉHO V REGULAČNÍM PLÁNU 
 NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POŽADAVKU NA 
 POSOUZENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST  

 Řešení regulačního plánu nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, řešení nevyvolává 
 potřebu zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 Území řešené regulačním plánem nezasahuje do Evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

 11. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI 

 Obsah plánovací smlouvy bude předložen v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Orgán územní 
 samosprávy nemá další zvláštní požadavky na žadatele. 

  12. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO 
 ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK 
 VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ  

Návrh regulačního plánu RP5 ČERČANY-VELKÝ BAROCHOV bude zpracován v rozsahu přílohy č. 11 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. Dokumentace bude obsahovat vlastní návrh regulačního plánu a část odůvodnění 
regulačního plánu. 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI REGULAČNÍHO PLÁNU:  

- Hlavní výkres regulačního plánu bude obsahovat hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a 
graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury. Hlavní výkres bude obsahovat 
zvláštní regulativy území : uliční a stavební čáry, s rozlišením jejich regulující funkce, vymezení veřejné 
zeleně a rozměry veřejných prostranství. Součástí hlavního výkresu bude napojení staveb na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu a hranice zastavěného území a vyskytujících se ochranných pásem 
(popřípadě v samostatném výkrese). 

- Etapizace výstavby 
 -      Měřítko hlavního výkresu  1 : 1000. 

 -       Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. Měřítko výkresu 1 : 1000. 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU:  

 Koordinační výkres odpovídající v řešení technické a dopravní infrastruktury podrobnosti koordinační 
 situace  dokumentace k územnímu řízení. Měřítko výkresu 1 : 1000, popřípadě 1:500 

 Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území, zejména zastavěné území, a krajinné okolí 
 řešeného území. Měřítko výkresu 1 : 5000. 

 Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.  

 Měřítko výkresu 1 : 1000. 

 Návrh i odůvodnění regulačního plánu budou  odevzdány ve 4 kompletních vyhotoveních. 

 13. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Požadavky jsou stanoveny v Územním plánu Čerčany ve znění změny č.1. Bude prokázáno splnění 
hygienických limitů hluku. 

 

L) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 
 
Územní plán Čerčan ve znění změny č.1 nevymezuje žádnou plochu, kde je podmínkou pro 
rozhodování prověření změn jejího využití územní studií.  
 

Označení 
plochy 

Název Navržené 
funkční využití 

Účel Lhůta pro pořízení 
územní studie 

US1 - OVS  - 

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz kapitola F. 
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M) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 
Textová část územního plánu Čerčan ve znění Změny č.1 obsahuje 55 číslovaných stran (které 
zahrnují i vypouštěné části textu změnou č.1).  Další listy obsahují titulní stranu, údaje o 
pořizovateli a projektantovi a obsah. 
Grafická část územního plánu Čerčan obsahuje 4 výkresy: 
1 Základní členění území    1:5000 
2 Hlavní výkres      1:5000 
3 Veřejně prospěšné stavby a opatření  1:5000 
4 Technická infrastruktura    1:5000 



1 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan z 02/2018 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 10/2017 

V Y H O D N O C E N Í 
společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu 

Č E R Č A N  
Společné jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Čerčan z února 2018 a vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z října 2017, vy-

stavených od 25. dubna 2018 do 8. června 2018, se uskutečnilo dne 14. května 2018 od 10:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Čerčany, Václavská 36, Čerčany 

Ř A Z E N Í  P O D Á N Í :   POŘADOVÉ ČÍSLO 
Stanoviska dotčených orgánů (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) .......................................................................................................... 1 – 17 (celkem 17) 
Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona)............................................................ 18  (celkem 1) 
Připomínky obce, pro kterou se změna pořizuje (§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona) ....................................................................... 19  (celkem 1) 
Připomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) ............................................................................................................ 20 – 27 (celkem 8) 
Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 50 odst. 3 stavebního zákona) ................................................................................... 28 – 31 (celkem 4) 
Připomínky právnických osob a fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) ............................................................................. 32 – 44 (celkem 13) 
POUŽITÉ ZKRATKY: KN = katastr nemovitostí k. ú. = katastrální území Pokyny = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan po společném jednání (SJ*číslo bodu) 
   PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa PÚR = politika územního rozvoje (České republiky) RD = rodinný dům RP = regulační plán 
    stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ÚP = územní plán (Čerčan) 
   ÚPD = územně plánovací dokumentace ÚS = územní studie ÚSES = územní systém ekologické stability VVURÚ = vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
   Změna č. 1 = změna č. 1 ÚP Čerčan ZPF = zemědělský půdní fond ZÚR = zásady územního rozvoje (Středočeského kraje) 
 

poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

 Stanoviska dotčených orgánů (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) – 1 až 17 
1 Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje, 
územní odbor Benešov, 
Pod Lihovarem 1816, 
256 01 Benešov 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 



2 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan z 02/2018 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 10/2017 

poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

2 Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje, 
Územní pracoviště Benešov, 
oddělení hygieny obecné 
a komunální pro okres Benešov, 
Černoleská 2053, 256 01 Benešov 

KHSSC 21680/2018 
ze dne 24. 5. 2018, 
L. Chomická 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (dále jen „KHS“) posoudila 
jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), předložený návrh změny č. 1 ÚP Čerčan. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského 
kraje v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona toto stanovisko: 
S návrhem změny č. 1 ÚP Čerčan 

se souhlasí. 
Odůvodnění: 
Při společném jednání konaném dne 14. 5. 2018 bylo dokladováno, že podmín-
ky stanovené KHS v prvním stupni dokumentace vydané dne 13. 4. 2017 pod 
čj.: KHSSC 14543/2017 byly splněny, tj. že bude prověřena vhodnost stávají-
cích a nově navrhovaných lokalit obytné zástavby, tělovýchovných a sportov-
ních zařízení ve vztahu k hygienickým limitům hluku daných nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů, a nově navržených či stávajících zdrojů hluku. Loka-
lity územní rezervy R1 a R2 budou posouzeny v p řípadě zařazení do zastavitel-
né plochy, pokud nebude požadováno jejich vypušt ění. 
Nové lokality nebyly v návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan navrženy. 
K návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan KHS konstatuje, že nebyl negativně dotčen zá-
jem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl 
shledán soulad se všemi požadovanými předpisy. 

—————— 

3 Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Středočeský kraj, 
Černoleská 1929, 256 38 Benešov 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

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

052530/2018/KUSK 
ze dne 8. 6. 2018, 
Bc. Darina Hanusková 

Krajský úřad Středočeského kraje jako věcně a místně příslušný správní or-
gán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s ust. 
§ 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 stavebního zákona toto 

KOORDINOVANÉ STANOVISKO 
k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 

Předmětem změny č. 1 ÚP Čerčan jsou následující změny: 
– aktualizace zastavěného území k datu 1. 9. 2017 
– do návrhu zahrnuto celkem 32 změn 
– Změna č. 1 aktualizuje tabulku zastavitelných ploch: část ploch již byla zastavě-

na, část vypuštěny a další nově vymezeny. Dochází k vypuštění z rozvojových 
ploch: -8,04 ha, vypuštění územních rezerv pro bydlení: -11,76 ha, a doplnění 
nových rozvojových ploch bydlení +8,24 ha. Nová plocha Z-29 (rozsáhlý zábor) 

– V lokalitách změn Z1-10, Z1-12, Z1-13, Z1-16, Z1-17 došlo zm ěnou č. 1 k pře-
vedení zastavitelných ploch zpět do ploch nezastavitelných. 
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poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství, na 
základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na 
úseku životního prostředí vydává následující: 
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zně-
ní pozdějších předpisů (Ing. H. Sedláčková) 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství (dále 
jen 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.) sděluje, že z hlediska 
zvláště chráněná území, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a nadregi-
onální a regionální ÚSES nemáme připomínky. Změna se týká k. ú. Čerčany. 
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů (Ing. K. Orságová) 
Orgán ochrany ZPF příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) a § 17a písm. 
a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, v sou-
ladu ustanovením § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje k předloženému 
návrhu Změny č. 1 ÚP Čerčan z února 2018 následující stanovisko: 
I. Souhlasí s nezemědělským využitím lokalit: 

označ. zábor 
ZPF 

třída 
ochrany navrhovaný způsob využití 

Z1-6 0,12 ha II. DP – dopravní infrastruktura – parkoviště 
Z1-7 0,26 ha I. BI – bydlení – příměstské, PV – veřejná pro-

stranství 
Z1-21 0,17 ha II., IV. BI – bydlení – příměstské 
Z1-22 0,37 ha IV. BI – bydlení – příměstské 
Z1-23 0,31 ha V. BI – bydlení – příměstské 
Z1-28 0,31 ha IV. OH – občanské vybavení – hřbitovy 
WD1.13 0,02 ha III. PV – veřejná prostranství – urbanisticky významná 
WD2.3 0,03 ha III. PV – veřejná prostranství – urbanisticky významná 

Orgán ochrany ZPF zohlednil, že k záboru zemědělské půdy I. a II. třídy 
ochrany dochází v relativně malém rozsahu pro přiměřený rozvoj obce, který lze 
posoudit jako veřejný zájem převažující v daném případě nad veřejným zájmem 
na ochranu ZPF. Plochy navazují na zastavěné území a nepředstavují negativní 
zásah do organizace ZPF. 
II. Nesouhlasí s nezemědělským využitím lokalit: 

označ. zábor 
ZPF 

třída 
ochrany navrhovaný způsob využiti 

Z1-9 0,97 ha II., III., IV. BI – bydlení – příměstské 
Z1-27 0,31 ha II. DP – dopravní infrastruktura – parkoviště 

 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Akceptováno dle změny koordinovaného stano-
viska, jak je uvedeno pod poř. č. 4b tohoto vyhod-
nocení. 
Pořizovatel požádal dne 12. 4. 2019 orgán ochrany 
ZPF, Krajský úřad Středočeského kraje, o změnu 
koordinovaného stanoviska Krajského úřadu 
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poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

označ. zábor 
ZPF 

třída 
ochrany navrhovaný způsob využiti 

Z1-29 6,27 ha II., III., IV. BI – bydlení – příměstské, 
PV – veřejná prostranství 

Z1-30 1,23 ha nevyhodnoceno RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
Jedná se o nové lokality zasahující na zemědělské půdy II. třídy ochrany. 
Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF, lze zemědělskou půdu 
I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výraz-
ně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Existence veřejného zájmu na 
navrhovaném způsobu využití těchto lokalit nebyla v posuzovaném návrhu ÚP 
dostatečně prokázána. Nebyla dostatečně odůvodněna nezbytnost jejich vyme-
zení v daném místě a v daném rozsahu. Obec disponuje jinými dosud nevyuži-
tými rozvojovými lokalitami. Parkoviště lze umístit např. na pozemku parcelní 
číslo 1011/1 v k. ú. Čerčany v druhu pozemku ostatní plocha bez záboru ZPF. 
Argument, že je navrhovaný zábor ZPF kompenzován  navrácením jiných 
dříve zastavitelných ploch do ZPF, nelze plně akceptovat, neboť navržené vyu-
žití předmětných lokalit (Z1-10, Z1-12, Z1-13, Z1-16, Z1-17 ) umožňuje i jiné 
než zemědělské využití („plochy, v nichž lze obecně těžko oddělit lesní, vodní 
a jiné typy přírodních ploch“ citace z regulativů pro hlavní využití funkční plo-
chy NS – Plochy smíšené nezastavěného území). 
 
III. Požaduje, aby byly vyhodnoceny ve smyslu zásad ochrany ZPF uvedených 
v ustanovení § 4 zákona o ochraně ZPF a v ustanovení §§ 3 a 4 vyhlášky č. 13/ 
/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF, také 
lokality Z1-30, Z1-10, pro které je nově navrženo jiné než zemědělské využití 
(RI, NL). 
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění někte-
rých zákonů, v platném znění (Ing. K. Orságová) 
Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) 
a § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), uplat-
ňuje k předloženému návrhu Změny č. 1 ÚP Čerčan z února 2018 následující 
stanovisko: 
Souhlasí s předpokládaným záborem části lesního pozemku parcelní číslo 1019 
v k. ú. Čerčany, určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), v lokalitě 
Z1-31 v rozsahu 0,01 ha ve prospěch funkční plochy NS – Plochy smíšené 
nezastavěného území pro výstavbu rozhledny na Čerčanském Chlumu. 
 
Vyjádření k ostatním předpokládaným záborům PUPFL přísluší orgánu státní 
správy lesů úřadu obce s rozšířenou působností – Městského úřadu Benešov dle 
ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona – jedná se o zábor PUPFL pro 
jiné než rekreační a sportovní stavby. 

Středočeského kraje, čj. 052530/2018/KUSK ze dne 
8. 6. 2018 – viz poř. č. 4a tohoto vyhodnocení, která 
byla akceptována a orgán ochrany ZPF vydal ve 
věci vyhodnocení záborů ploch Z1-9, Z1-27, Z1-29 
a Z1-30 změnové stanovisko čj. 051434/2019/KUSK 
ze dne 15. 5. 2019 – viz poř. č. 4b tohoto vyhodno-
cení, u kterého jsou uvedeny k cit. lokalitám také 
závěry pořizovatele. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Způsob využití lokalit Z1-10, Z1-12, Z1-13, Z1-16 a 
Z1-17 vyjmutých návrhem Změny č. 1 ze zastavitel-
ných ploch ÚP Čerčan a navrácených do nezasta-
věného území bude změněn z plochy smíšené neza-
stavěného území (NS-stav) na plochy zemědělské 
(NZ-stav) – viz Pokyny (bod SJ*1). 
III. Akceptováno ve smyslu řešení stanoviska poři-
zovatelem. 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhova-
ného řešení na ZPF odůvodnění návrhu Změny č. 1 
bude přepracováno dle Pokynů pořizovatele. 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Na základě akceptované připomínky sousední obce 
Soběhrdy, uvedené pod poř. č. 27 tohoto vyhodno-
cení, bude lokalita Z1-31 z návrhu Změny č. 1 vy-
puštěna. 
Vzato na vědomí. 
Stanovisko orgánu státní správy lesů, Městského 
úřadu Benešov, odboru životního prostředí, je uve-
deno pod poř. č. 7 tohoto vyhodnocení. 
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Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Bc. Darina Hanusková) 
Orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, jako dotčený orgán 
podle § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k předloženému 
materiálu návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan včetně Vyhodnocení vlivů návrhu změ-
ny č. 1 ÚP Čerčan na udržitelný rozvoj území (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/ 
/2006 Sb.), včetně části A vyhodnocení vlivů změny ÚP Čerčan na životní pro-
středí (dále jen vyhodnocení SEA) zpracované společností ECODIS s.r.o., Dr. 
Ing. Romanem Kovářem, v říjnu 2017, který je podle § 19 zákona č. 100/2001 
Sb. držitel autorizace MŽP k posuzování vlivů na životní prostředí (rozhodnutí 
MŽP čj. 12060/1834/OPVŽP/01) nemá připomínky. 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 10i a § 22 
písm. d) 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 vydá stanovisko k posouzení vlivů 
provádění změny č. 1 ÚP Čerčan na životní prostředí podle ust. § 10g cit. 
zákona ve lhůtě 30 dnů od předložení podkladů v souladu s ust. § 50 odst. 5 
stavebního zákona. 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zá-
konů na úseku životního prostředí: zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo che-
mickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zá-
kon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá 
k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan připomínky, neboť nejsou dotčeny naše zájmy. 

 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Stanovisko k posouzení vlivů provádění návrhu 
Změny č. 1 na životní prostředí je uvedeno pod poř. 
č. 5 tohoto vyhodnocení. 
 
 
 
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, nemá připomínky. 
Návrh změny ÚP neobsahuje řešení silnic II. či III. třídy, proto Odbor dopravy 
Krajského úřadu Středočeského kraje není ve věci dotčeným správním orgánem. 

Vzato na vědomí. 
Z hlediska řešení místních a účelových komunikací 
je příslušným dotčeným orgánem Městský úřad Be-
nešov, odbor výstavby a územního plánování, odd ě-
lení silničního a správního úřadu – jeho stanovisko 
nebylo uplatněno – viz poř. č. 6 tohoto vyhodnocení. 

3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, není přísluš-
ný k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan. S no-
vým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., byla přijata novela zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 26 odst. 2 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče, 
Městského úřadu Benešov, odboru životního pro-
středí, je uvedeno pod poř. č. 7 tohoto vyhodnocení. 
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písm. c), § 28 odst. 2 písm. c) a § 29 odst. 2 písm. c) dána p říslušnost správního 
orgánu státní památkové péče jako dotčeného orgánu příslušného k uplatnění 
stanoviska k ÚPD obci s rozšířenou působností. 

4b Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

051434/2019/KUSK 
ze dne 15. 5. 2019, 
Mgr. Darina Hanusková 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle usta-
novení § 50 odst. 2, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona tuto 

ZMĚNU STANOVISKA 
k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 

dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, 
vydaného v návaznosti na koordinované stanovisko 

čj. 052530/2018/KUSK ze dne 8. 6. 2018.  
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
obdržel dne 12. 4. 2019 od Obecního ú řadu Čerčany žádost o změnu koordino-
vaného stanoviska čj. 052530/2018/KUSK ze dne 18. 6. 2018 k návrhu zm ěny 
č. 1 ÚP Čerčan z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon). 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako orgán ochrany ZPF na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona nesouhlasil 
s nezemědělským využitím ploch Z1-9, Z1-27, Z1-29 a Z1-30 . Jedná se o nově 
vymezované lokality na zemědělské půdě II. třídy ochrany. Podle ustanovení § 4 
odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany ode-
jmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřej-
ným zájmem ochrany ZPF. Existence veřejného zájmu na navrhovaném řešení 
nebyla v posuzované dokumentaci popsána. 
K žádosti byl přiložen upravený návrh změny č. 1 ÚP Čerčan. 
Na základě výše uvedeného Krajský úřad vydává následující: 
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů (Ing. K. Orságová) 
Orgán ochrany ZPF příslušný dle ustanovení § 13 odst. l písm. b) a § 17a 
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (dále jen „zákon o ochraně 
ZPF“), na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF souhlasí 
s upraveným návrhem Změny č. 1 ÚP Čerčan z prosince 2018 ke společnému 
jednání a mění tím své dřívější stanovisko uplatněné v rámci koordinovaného 
stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje čj. 052530/2018/KUSK ze dne 
8. 6. 2018 – souhlasí s nezemědělským využitím lokalit popsaných v tabulce  
„ZMĚNA Č. 1 ÚP ČERČAN – PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY ZPF“ na straně 
28 posuzovaného návrhu, s celkovým záborem ZPF v rozsahu 9,64 ha, a to na 
základě doplněného odůvodnění a úprav předmětné dokumentace. Předpokláda-
né zábory ZPF budou částečně kompenzovány převedením 7,97 ha stávajících 
zastavitelných ploch do ploch určených k zemědělskému využití (NZ). 
Ostatní stanoviska vydaná koordinovaně pod čj. 052530/2018/KUSK ze dne 

Změna stanoviska akceptována. 
Pořizovatel požádal dopisem čj. 2019/073/Vi ze dne 
12. 4. 2019 orgán ochrany ZPF, Krajský ú řad Stře-
dočeského kraje, o změnu koordinovaného stano-
viska čj. 052530/2018/KUSK ze dne 8. 6. 2018 
Krajského úřadu Středočeského kraje, ředitele kraj-
ského úřadu, v působnosti orgánu ochrany ZPF – 
viz poř. č. 4a tohoto vyhodnocení, která byla akcep-
tována a orgán ZPF vydal změnové stanovisko 
čj. 051434/2019/KUSK ze dne 15. 5. 2019 – viz poř. 
č. 4b tohoto vyhodnocení, podle něhož budou loka-
lity Z1-9, Z1-27, Z1-29 a Z1-30 návrhu Zm ěny č. 1, 
se kterými orgán ZPF nesouhlasil, upraveny takto: 
1. Lokalita Z1-9 představuje zastavitelnou plochu 

o výměře 0,97 ha ZPF ve II. až IV. třídě ochrany 
s navrhovaným využitím Bydlení – příměstské 
(BI-návrh) pro výstavbu RD náhradou za ná-
vrhem Změny č. 1 vypuštěnou zastavitelnou plo-
chu v lokalitě Z1-10 stejného využití, a to z důvo-
du příznivějších podmínek k prokázání splnění 
hygienických hlukových limitů v chráněných pro-
storách staveb pro bydlení. Orgán ochrany ZPF 
s jejím ponecháním v návrhu Změny č. 1 změnou 
stanoviska dodatečně souhlasí. 

2. Lokalita Z1-27 bude z návrhu Změny č. 1 vypuš-
těna – viz Pokyny (bod SJ*2). Zastavitelná plo-
cha o výměře 0,31 ha ZPF ve II. třídě ochrany 
vymezená v lokalitě Z1-27 s navrhovaným využi-
tím Dopravní infrastruktura – parkoviště (DP-
návrh), která měla být určena jako parkoviště pro 
rozhlednu (resp. vyhlídkový bod) na Čerčanském 
chlumu, bude vypuštěna spolu s lokalitou Z1-31 
vlastní rozhledny z návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan. 

3. U lokality Z1-29 proběhla v průběhu pořizování 
návrhu Změny č. 1 aktualizace BPEJ v k. ú. Čer-
čany a na základě této rebonitace došlo na většině 
ploch ke snížení tříd ochrany. Důsledkem toho se 
výměra záboru ZPF ve II. třídě ochrany snížila 
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8. 6. 2018 zůstávají nadále v platnosti. z výměry 6,27 ha na 0,73 ha. Lokalita Z1-29 p řed-
stavuje významnou zastavitelnou plochu s navrho-
vaným využitím Bydlení – příměstské (BI-návrh) 
pro výstavbu RD. Podle stanoviska KHS Středo-
českého kraje je lokalita Z1-29 jedinou lokalitou 
pro bydlení, která není zasažena hlukem, a proto 
nepožaduje u RD prokázání splnění hlukových hy-
gienických limitů. Orgán ochrany ZPF s ponechá-
ním lokality Z1-29 v návrhu Změny č. 1 dodatečně 
souhlasil změnou svého stanoviska. 

4. Lokalita Z1-30 bude v návrhu Změny č. 1 pone-
chána na základě změny stanoviska orgánu ZPF, 
s tím, že jako plochy přestavby P2 budou vyme-
zeny volné pozemky parc. č. 1077/1, 1077/11 
a 1077/12, k. ú. Čerčany, a tyto budou bilanco-
vány jako zábor ZPF pro navrhovanou plochu 
rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
(RI-návrh) – viz Pokyny (bod SJ*3). 

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

024233/2020/KUSK 
ze dne 12. 2. 2020, 
Mgr. Darina Hanusková 

Návrh změny č. 1 ÚP Čerčan – prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Dne 20. 1. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí 
a zemědělství, obdržel v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 stavebního zákona 
podklady pro vydání stanoviska k vyhodnocení vliv ů návrhu změny č. 1 ÚP 
Čerčan na životní prostředí (dále jen vyhodnocení SEA) podle ust. § 10g 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 (dále jen zákon). 
Zdejší odbor jako příslušný úřad pro posuzování vlivů na životní prostředí 
podle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona Vám p ředkládá následující závažné 
důvody pro prodloužení lhůty k uplatnění stanoviska k posouzení vlivů prová-
dění koncepce na životní prostředí podle § 50 odst. 5 stavebního zákona o 30 dnů, 
tj. do 20. 3. 2020  včetně: 
– prostudování průběhu pořizování ÚP, 
– prostudování stanovisek a připomínek uplatněných ke společnému jednání, 
– prostudování návrhu ÚP a vyhodnocení SEA s ohledem na uplatn ěná stano-

viska a připomínky. 
Příslušný úřad vydá stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na 
životní prostředí podle § 10g zákona do 20. 3. 2020 v četně v souladu s ust. 
§ 50 odst. 5 stavebního zákona.  
Zároveň Vás žádá o vyrozumění, zda tento postup akceptujete (postačí zaslat na 
e-mail: hanuskova@kr-s. cz). 

Akceptováno. 
Pořizovatel požadavek na prodloužení lhůty pro vy-
dání stanoviska SEA podle § 50 odst. 5 stavebního 
a postup orgánu posuzování vlivů na životní pro-
středí akceptoval, a toto mu sdělil e-mailem dne 
17. 2. 2020 – viz příloha u poř. č. 5a tohoto vyhod-
nocení. 
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5b Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

042683/2020/KUSK 
ze dne 13. 3. 2020, 
Mgr. Darina Hanusková 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVÁDĚNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

podle § 10g 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 

STANOVISKO 
Na základě předloženého vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a vyjád-
ření k němu uplatněných 

vydává 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství, jako 
příslušný úřad podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících záko-
nů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, v souladu 
s § 10g téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví 

souhlasné stanovisko 
k posouzení vlivů provádění změny č. 1 ÚP Čerčany na životní prostředí. 

V rámci navazujícího stupně řešení ÚP a navazujících samostatných správních 
řízení bude kromě níže uvedených požadavků v plném rozsahu zajištěn systém 
limitů a regulativů, vyplývajících z obecně závazných zvláštních právních před-
pisů. 
Pro fázi vydání a uplatňování změny č. 1 ÚP Čerčan uplatňujeme následu-
jící požadavky: 
– V případě ploch se záborem ZPF v I. nebo II. třídě ochrany musí být prokázán 

jiný veřejný zájem výrazně převažující nad veřejným zájmem ochrany ZPF 
nebo provedena co do rozsahu a kvality adekvátní kompenzace formou navrá-
cení jiné zastavitelné plochy zpět do ZPF. 

– Nastavit regulativy plochy Z1-29 takovým způsobem, aby zde nevznikla en-
kláva bez kontaktu se stávajícím intravilánem obce. Definovat adekvátní p ří-
stupovou trasu k této ploše, která zajistí její dopravní obslužnost takovým zp ů-
sobem, aby nedocházelo k obtěžování okolních obydlených lokalit hlukem a v 
přilehlé části Čerčan nevznikaly dopravní problémy. Vzhledem k rozsáhlému 
záboru lze tento zábor akceptovat pouze za podmínky p řevedení ploch Z1-10, 
Z1-12, Z1-13, Z1-16, Z1-17 zpět do ploch nezastavitelných. 

– V případě všech ploch, navržených k BI a SK, uvést v textové části ÚP pod-
mínku napojení na ČOV. 

– U všech ploch nově navržených k zastavění musí změna ÚP prokázat nemož-
nost využití již vymezených zastavitelných (a dosud nezastavěných) ploch 
a zároveň prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. Význam 
této podmínky roste s velikostí dané plochy. 

– V návaznosti na předchozí podmínku prověří změna ÚP u všech stávajících 
ploch určených k zástavbě, s ohledem na jejich využití, aktivitu vlastníků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Požadavky orgánu posuzování vlivů na životní pro-
středí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odbo-
ru životního prostředí a zemědělství, pro fázi vydání 
a uplatňování změny č. 1 ÚP Čerčan, uvedené 
v souhlasném stanovisku k posouzení vlivů prová-
dění změny č. 1 ÚP Čerčan na životní prostředí, 
budou zapracovány do návrhu Změny č. 1 – viz Po-
kyny (bod SJ*4). 
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k zástavbě těchto ploch a vhodnost napojení těchto ploch na dopravní a tech-
nickou infrastrukturu. 

– V případě plochy Z1-9 je podmínkou změny dodržení hlukové zátěže z želez-
nice pod hygienickým limitem. 

– U všech těchto ploch, které zasahují do segmentů ÚSES, je změna možná 
pouze tehdy, pakliže zůstane zachována funkčnost těchto segmentů ÚSES. 
V případě ploch Z1-7, Z1-22 a Z1-23, které s nacházejí uvnit ř segmentů 
ÚSES, je třeba v rámci textové části změny ÚP prověřit zda zůstane zachová-
na funkčnost těchto segmentů. 

Zároveň Krajský úřad upozorňuje na ustanovení § 10g odst. 4 zákona č. 100/ 
/2001 Sb., podle kterého bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce 
schválena. Dále je schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky 
vyplývající ze stanoviska ke koncepci, pop řípadě pokud toto stanovisko poža-
davky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty 
jen z části, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou kon-
cepci je povinen zveřejnit včetně prohlášení dle § 10g odst. 5 cit. zákona. Dále 
je schvalující orgán povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncep-
ce na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s § 10h cit. zákona. 
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve 
správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Upozornění krajského úřadu jako orgánu posuzo-
vání vlivů na životní prostředí bude respektováno 
při vydání Změny č. 1. 

6 Městský úřad Benešov, 
odbor výstavby a územního plánování, 
oddělení silničního a správního úřadu, 
Masarykovo náměstí 100, 
256 01 Benešov 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

7 Městský úřad Benešov, 
odbor životního prostředí, 
Masarykovo náměstí 100, 
256 01 Benešov 

MUBN/59055/2018/OOPLH 
ze dne 8. 6. 2018, 
Ing. Ferdinand Beran 

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně pří-
slušný orgán státní správy dle ustanovení § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se seznámil s předloženou dokumentací 
ve věci: 

Návrh změny č. 1 ÚP Čerčan 
Podle jednotlivých zákonů v naší kompetenci uplatňujeme k výše uvedenému 
návrhu dle § 50 odst. 2 stavebního zákona následující soubor stanovisek: 
Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ění: 
(Ing. Jakub Maleček) (číslování odstavců 1 až 3 vložil pořizovatel) 
1. U lokalit Z1-24, Z1-26 a Z1-27  je nutné respektovat oprávnění správce vod-

ního toku podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. c) vodního zákona. 
 
 
 
 

2. Z ÚP bude na str. 10 v kapitole D.2.3.2) Nakládání se splaškovou odpadní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vzato na vědomí. 

Oprávnění správce vodního toku uvedené v § 49 
odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je 
u lokalit Z1-24, Z1-26 a Z1-27 návrhu Změny č. 1 
nedotčeno. 

2. Akceptováno. 



10 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan z 02/2018 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 10/2017 

poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

vodou vypuštěna věta: „V chatových osadách se předpokládá existence su-
chých záchodů a vzhledem k nižšímu množství produkovaných odpadů jejich 
likvidace na pozemku (využití na zahradě).“. Tato je totiž v rozporu s vod-
ním zákonem. 

3. V kapitole D.2.3.3) Dešťové vody bude v první větě: „U nové zástavby budou 
odpadní vody přednostně likvidovány pomocí zasakování na vlastním pozem-
ku.“ slovo „odpadní“ nahrazeno za „dešťové“. 

Textová část platného ÚP Čerčan bude v odstavci 
D.2.3.2 „Nakládání se splaškovou odpadní vo-
dou“ upravena – viz Pokyny (bod SJ*5). 
 

3. Akceptováno. 
Textová část platného ÚP Čerčan bude v odstavci 
D.2.3.3 „Dešťové vody“ upravena – viz Pokyny 
(bod SJ*6). 

Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
(Bc. Aneta Večerová) 
Stanovisko k návrhu změny ÚP je kompetentní vydat dle § 11 odst. 2 písm. a) 
Krajský úřad Středočeského kraje. 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší, 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru život-
ního prostředí a zemědělství, je uvedeno v koordino-
vaném stanovisku Krajského úřadu Středočeského 
kraje, čj. 052530/2018/KUSK ze dne 8. 6. 2018, pod 
poř. č. 4a tohoto vyhodnocení. 

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění: 
(Ing. Jiří Sládek) 
1. Návrh se přímo dotýká lesa, pozemků s ochranou PUPFL v lokalitách Z1-14 

a Z1-31. 
Dle uvedeného popisu navrhovaného využití je uveden u plochy Z1-14 nové 
využití jako NS-ZS (zahrady, soukromá zeleň) bez uvedení pozemku (p. č. 
konkrétního požadavku). S návrhem nelze v lokalitě Nové Městečko souhla-
sit vzhledem k ochraně pozemků PUPFL do doby, pokud se nebude řešit 
v tomto problematickém území celá lokalita stávajících lesů využívaných fak-
ticky především k rekreaci v lokalitě „Nové Městečko“ jako celek. Tzn. řešit 
celou lokalitu rekreační a bytové zástavby v lokalitě včetně lesních pozemků 
obklopených rekreační a rodinnou zástavbou z hlediska ÚPD. Pouhá změna 
využití (přesun z rekreační zástavby do ploch pro trvalé bydlení (RD) p řináší 
z hlediska bezprostředních sousedních lesních pozemků stále velké problémy 
obou stranám, jak vlastníkům lesa z hlediska omezení hospodaření, tak vlast-
níkům staveb z hlediska jejich ohrožení a omezování lesem. Nesouhlasíme 
proto s návrhem jednoho konkrétního p řípadu, ale požadujeme řešení celé 
lokality. 
 
K návrhům umísťování nové rekreační a sportovní zástavby v lesích nebo 
k takto vymezeným plochám je kompetentní z hlediska lesa dle lesního záko-
na Krajský úřad Středočeského kraje, konkrétně odbor životního prostředí 
a zemědělství, týká se návrhu – (plocha Z1-31 – rozhledna v lokalit ě Čerčan-
ský chlum), kterou považujeme za stavbu rekreační. 
 
 

 
 
1. Akceptováno. 

Lokalita Z1-14 bude z návrhu Změny č. 1 vypuš-
těna pro nekoncepčnost řešení PUPFL pouze na 
části pozemku parc. č. 1834/1, k. ú. Čerčany, úze-
mí Nového Městečka, které je třeba řešit z hledis-
ka PUPFL jako celek. Řešení PUPFL území No-
vého Městečka nebylo požadováno Pokyny pro 
zpracování návrhu Změny č. 1, které byly součás-
tí Zprávy o uplatňování ÚP Čerčan, a proto nelze 
rozšířit řešení lokality Z1-14 na celé území No-
vého Městečka, byla proto vypuštěna. Problém 
také činí různé kompetence orgánů státní správy 
lesů, se kterými musí být řešení projednání, a to 
u staveb pro sport a rekreaci s Krajským úřadem 
Středočeského kraje, a u staveb pro bydlení 
a všech ostatních s Městským úřadem Benešov – 
viz Pokyny (bod SJ*7). 
Lokalita Z1-31 – rozhledna na Čerčanském 
chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 vypuštěna 
z důvodu negativní připomínky sousední obce 
Soběhrdy – viz podání pod poř. č. 27 tohoto vy-
hodnocení, i když se záborem PUPFL orgán stát-
ní správy lesů, Krajský úřad Středočeského kraje, 
vyslovil souhlas – viz stanovisko pod poř. č. 4a 
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2. Nesouhlasíme se zařazením nových ploch pro zástavbu blíže jak 50 m od 

okraje lesních pozemků (PUPFL). Upozorňujeme na podmínku lesního zá-
kona (znění § 14 odst. 2), kdy je pro umístění staveb do 50 m od okraje lesa 
nutný souhlas orgánu státní správy lesů – kompetentní dle § 48 odst. 2 písm. c) 
lesního zákona (ORP Benešov). Souhlas lze udělit pouze za určitých podmí-
nek (např. stavba umístěna dále, než je absolutní výšková bonita d řevin dle 
porostní skladby konkrétní lokality). Požadujeme, proto neumisťovat plochy 
pro nové stavby blíže jak 50 m od hranic stávajících lesů (do tzv. ochranného 
pásma lesa). 

tohoto vyhodnocení. 
2. Akceptováno částečně. 

Při konzultaci pořizovatele s orgánem státní 
správy lesů, konané dne 26. 6. 2019 na Městském 
úřadu Benešov, za účasti Ing. Sládka a Ing. Heř-
mánka z odboru životního prostředí (provedeno 
bez zápisu), bylo projednáno, že změny v území 
dle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona do 50 m 
od okraje lesa budou podmíněně přípustné u no-
vých lokalit vymezených návrhem Změny č. 1 
a umožňujících zastavění, za podmínky prokázání 
nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů – Pokyny (bod SJ*8). 

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plat-
ném znění: 
(Ing. Ferdinand Beran) (číslování odstavců 1 až 4 vložil pořizovatel) 
Orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, uvádí násle-
dující stanovisko: 
Není námitek k provedení aktualizací stávajícího stavu, opravám ÚP, ani dílčím 
změnám v rámci zastavěného území. 
Z hlediska ochrany krajinného rázu kladně hodnotíme vypuštění některých 
zastavitelných ploch, které ale bohužel byly prakticky ve stejném rozsahu hned 
nahrazeny plochami novými, tak že stále zůstávají značně předimenzované 
a nežádoucí urbanizace volné krajiny se tím vůbec nesnížila. Zatímco vypuštění 
(již dříve nadbytečných) zastavitelných ploch je zdůvodněno, vymezení nových 
ploch již v dokumentaci náležitě zdůvodněno není (jen jako jakási, byť zbyteč-
ná, náhrada za plochy vypuštěné). Je proto potřeba znovu prověřit potřebu 
a rozsah zastavitelných ploch a jejich využitelnost. Území Čerčan patří z hle-
diska krajinného typu a krajinářské hodnoty do kategorie B+ a B0, tedy krajina 
kulturní s krajinářskou hodnotou průměrnou a zvýšenou, kde společenskou po-
třebu pro nové plochy k zástavbě je nutné důkladně prověřit a náležitě zdůvod-
nit. Návrh změny č. 1 ÚP Čerčan tak zůstává z hlediska nových ploch pro vý-
stavbu stále zbytečně nadhodnocený, jako kdyby právě jen tato změna měla řešit 
potřebu bydlení obyvatel na celých 25 let dop ředu, jak se lze v textu dočíst. 
V návrhu ÚP je třeba proto důsledně využít § 55 odst. 4 s § 102 odst. 3 staveb-
ního zákona. To znamená navrhovat nové plochy k zástavb ě jen na základě pro-
kázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy – tou ale nemůže být 
neochota vlastníků tyto pozemky pro zástavbu využít či prodat, jak je uvedeno 

 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
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v textu (viz rozsudek NSS 8 Aol/2010-89) a uplatnit vy řazení těchto ploch ze 
zastavitelného území bez náhrady. 
1. Nejproblémovější lokalita Z1-29 v lokalitě Velký Barochov sice nepatrně 

v severním cípu navazuje na zastavěné území, jinak ale vytváří naprosto nelo-
gicky odtrženou enklávu – velkou novou ostrůvkovitě urbanizovanou lokalitu 
ve volné krajině, navíc v území mezi nefunkčním, či jen částečně funkčním 
lokálním biokoridorem Čerčanského potoka a lokálním biocentrem „Bažant-
nice“. V současné podobě biokoridor Čerčanského potoka nevyhovuje, má jen 
minimální parametry, vede i zástavbou s minimální migrační propustností a v 
úseku minimálně od rybníčku vedle statku k Sázavě je pro svůj účel nepouži-
telný. Na této ploše změny Z1-29 by naopak bylo žádoucí, místo uvedené zá-
stavby, vytvořit podmínky pro propojení těchto prvků ekologické stability s 
návazností i na biokoridor Meduňského potoka, tak, aby se zde naopak mohl 
vytvořit biokoridor funkční, mimo zastavěné území a bez migračních překá-
žek, jako zelený koridor okolo zástavby. Lokalitu proto doporu čujeme zařadit 
jako plochu NS, NP či ZO s využitím pro přetrasování biokoridoru v dolní 
problematické části Čerčanského potoka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Změny Z1-7, Z1-22 a Z1-23 zmenšují plošný rozsah vymezených prvků 
ÚSES (LBC, LBK), aniž by zde bylo deklarováno, z jakého ve řejného zájmu. 
Ochrana ÚSES je přitom dle § 4 odst. 1 povinností všech vlastníků a uživatelů 
pozemků tvořících jeho základ a jeho vytváření je veřejným zájmem, na kte-
rém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Samotný zájem vlastníků po-
zemků proto není, ani nemůže být důvodem pro zmenšení ploch ÚSES, pokud 
se neprokáže, jaký jiný silnější veřejný zájem převážil nad veřejným zájmem 
deklarovaným přímo zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

3. Změna Z1-14 mění plochy lesní na plochy zemědělské. Pozemek je v katastru 
nemovitostí evidován jako les, který je významným krajinným prvkem dle § 3 
odst. 1 písm. b). Ty jsou dle § 4 odst. 2 chrán ěny před poškozováním a niče-
ním. Návrh ÚP neuvádí, který veřejný zájem a proč je v dané lokalitě povýšen 
nad veřejným zájmem chráněným zákonem o ochraně přírody. Bez náležitého 
odůvodnění tohoto veřejného zájmu nelze se změnou souhlasit. Schválením 
této změny by navíc vznikl nebezpečný precedens i pro ostatní vlastníky lesů 
(nejen) v této lokalitě. Pokud bude ze strany obce odůvodněný zájem měnit 

 
 
1. Neakceptováno. 

Požadavek orgánu ochrany přírody na řešení bi-
okoridoru Čerčanského potoka a jeho propojení 
přes lokalitu Z1-29 s biokoridorem Medunského 
potoka, který není jako biokoridor vymezen plat-
ným ÚP Čerčan, ale je součástí lokálního biocen-
tra LBC „Bažantnice“, nebyl uplatněn při pro-
jednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Čer-
čan, jehož součástí byly Pokyny pro zpracování 
návrhu Změny č. 1, který byl doručen Městskému 
úřadu Benešov dne 16. 3. 2017, ale vyjád ření 
s požadavky na řešení návrhu Změny č. 1 nebylo 
ve lhůtě do 15. 4. 2017, ani po ní, doru čeno. Je 
proto irelevantní, aby orgán ochrany přírody, až 
při projednávání návrhu lokality Z1-29 uplatňo-
val doporučení na přetrasování biokoridoru v dol-
ní části Čerčanského potoka a změnu využití lo-
kality Z1-29 na plochu NS, NP či ZO, když se dle 
platného ÚP Čerčan jedná o plochu NZ, s čímž 
orgán ochrany přírody souhlasil, jak je uvedeno 
ve stanovisku čj. MUBN/19877/2011/OOPLH ze 
dne 28. 3. 2011 Městského úřadu Benešov k ná-
vrhu ÚP Čerčan při jeho projednávání před vy-
dáním v roce 2012. 

2. Akceptováno. 
V kapitole 2.3 „Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení, cíle řešení, koncepce řešení změny“ texto-
vé části odůvodnění návrhu Změny č. 1 bude do-
plněna deklarace z jakého veřejného zájmu byl 
zmenšen plošný rozsah prvků ÚSES (LBK, LBC) 
v lokalitách Z1-7, Z1-22 a Z1-23 – viz Pokyny 
(bod SJ*9). 

3. Akceptováno. 
Lokalita Z1-14 bude z návrhu Změny č. 1 vypuš-
těna pro neodůvodněný zásah do veřejného zá-
jmu na ochraně významného krajinného prvku – 
lesa, pouze na části pozemku parc. č. 1834/1, k. ú. 
Čerčany, území Nového Městečka, které je třeba 
řešit z hlediska lesa jako celek. Řešení lesních 
pozemků celého území Nového Městečka nebylo 
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kategorii lesa na lesy rekreační, či veřejně přístupný lesopark s jinou kulturou, 
než je les, je třeba dané území řešit komplexně s ohledem na historii a přírod-
ní jedinečnost prolnutí lesní i nelesní zeleně se zástavbou, která je typická 
u osídlení Nového Městečka. 
 

4. V případě změny Z1-31 rozhledna je naopak veřejný zájem (u minimalizova-
né plochy pro výstavbu této stavby sloužící ve řejnosti) akceptovatelný a udě-
lení souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 po-
kládáme za možné. 

požadováno Pokyny pro zpracování návrhu Změ-
ny č. 1, které byly součástí Zprávy o uplatňování 
ÚP Čerčan, a protože nelze rozšířit řešení lokali-
ty Z1-14 na celé území Nového Městečka, byla 
vypuštěna – viz Pokyny (bod SJ*7). 

4. Vzato na vědomí. 
Lokalita Z1-31 – rozhledna na Čerčanském 
chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 vypuštěna 
z důvodu negativní připomínky sousední obce 
Soběhrdy – viz podání pod poř. č. 27 tohoto vy-
hodnocení. 

Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění: 
(Ing. Martin Jahoda) 
Dle § 17a písm. a) zákona uplatňuje stanovisko k ÚPD krajský úřad podle 
§ 5 odst. 2, nejde-li o případy působnosti jiného orgánu ochrany ZPF. 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu ochrany ZPF, Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, je uvedeno v koordinovaném 
stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, 
čj. 052530/2018/KUSK ze dne 8. 6. 2018, pod po ř. 
č. 4a tohoto vyhodnocení. 

Stanovisko dle zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění: 
(Ing. Miroslava Hrušková) 
Bez připomínek. 

—————— 

Stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: 
(Jana Chocholoušková) 
Orgán státní památkové péče (dále jen „správní orgán“), ve smyslu ustanovení 
§ 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) k výše uvede-
nému sděluje následující: 
Plošně chráněné území podle zákona o státní památkové péči se na řešeném 
území nevyskytuje, ale nachází se tu tyto níže vypsané kulturní památky, 
která jsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České repub-
liky pod rejstříkovým číslem. 
Vysoká Lhota 
• areál zámku (rejstř. č. 19520/2-3938) 

zámek 
chlév 
obytné stavení 
ohradní zeď s branou 
sklep 
chlév 
stodola 
rozsah ochrany pozemku – celý pozemek st. parc. č. 678, parc. č. 2250 a st. 

Vzato na vědomí. 
Zájmy památkové péče z hledisek ochrany území 
s archeologickým nálezy, ochrany nemovitých kul-
turních památek zapsaných v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky a objektů 
v památkovém zájmu jsou uváděny v odstavci B.2.2 
„Kulturní hodnoty“ a odstavci C.1.4 „Vysoká Lho-
ta – pod lesem“ textové části ÚP Čerčan. Areál 
zámku Vysoká Lhota je vymezen ve výkresu č. OD-1 
„Koordinační výkres“ návrhu Změny č. 1. Z hledis-
ka ochrany zájmů státní památkové péče není třeba 
do návrhu Změny č. 1 nic doplňovat. 
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parc. č. 677 v k. ú. Čerčany – jen s částí staveb. 
Areál zámku je situován v jádru drobné osady Vysoká Lhota, 500 m severn ě od 
železniční tratě Praha – Benešov. Zámek stojí na západní straně areálu, chlévy 
na severní straně areálu, sklep jihozápadně od chlévů. Areál vymezuje ohradní 
zeď s bránou na severovýchodní straně areálu. Stodola uzavírá dvůr na jižní 
straně areálu. Předmětem ochrany je areál zámku – zámek, chlévy, sklep, ohrad-
ní zeď s bránou a příslušné pozemky. Hodnota zámeckého areálu spočívá v his-
torické, estetické a krajinotvorné roli v rámci širšího okolí. 
Jmenované prvky je nutno zanést do výkresové i textové části ÚP a respekto-
vat je. Památková ochrana se nevztahuje pouze na budovy, ale také na pozemky, 
které jsou prohlášené za kulturní památku. Limitem využití území je tedy celá 
plocha staveb včetně pozemků. Pouze drobné památky lze vyznačit bodem. 
Odborné podklady o rozsahu nemovitých kulturních památkách poskytne zpra-
covateli Národní památkový ústav – generální ředitelství v Praze viz www.npu.cz. 
Kromě nemovitých kulturních památek je třeba však plně respektovat objekty 
drobné historické architektury dotvářející charakter obce (např. Boží muka, kří-
že, kapličky, zvoničky, sochy, pomníky, milníky apod.). 
Vzhledem k tomu, že na území Středočeského kraje nejsou nařízením kraje 
žádné plány území s archeologickými nálezy vymezeny, platí, že celé území 
Středočeského kraje je obecně považováno za území s archeologickými ná-
lezy vyjma míst vytěžených popř., po těžbě rekultivovaných. Celé řešené 
území je územím s možnými archeologickými nálezy. 
Záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podléhá ohlašovací 
povinnosti stavebníka podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové pé či Arche-
ologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1) 
a povinnosti umožnit na dotčeném území provést archeologický výzkum. 
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci OŽP Městského úřadu Benešov 
bez připomínek. 

8a Ministerstvo dopravy, 
odbor infrastruktury a územního plánu, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1 

314/2018-910-UPR/2 
ze dne 12. 6. 2018, 
Ing. Alena Tesařová 

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopra-
vy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ění pozdějších předpisů, podle 
§ 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan vydává 
stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, obdobn ě podle § 149 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Závěry pořizovatele jsou uvedeny tak, jak vyplývají 
z výsledku dohodovacího jednání konaného dne 
2. 5. 2019 ve věci stanoviska Ministerstva dopravy, 
odboru infrastruktury a územního plánu, čj. 314/ 
/2018-910-UPR/2 ze dne 12. 6. 2018, ke spole čné-
mu jednání o návrhu Změny č. 1 – viz poř. č. 8b 
tohoto vyhodnocení. 
 
 
 
 
 
 



15 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan z 02/2018 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 10/2017 

poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

Z hlediska letecké a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změ-
ny č. 1 ÚP Čerčan a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi 
sledované zájmy. 
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 
ÚP Čerčan a požadavky neuplatňujeme, jelikož naše zájmy jsou respektovány. 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic 
I. třídy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 ÚP Čerčan za násle-
dujících podmínek: 
1. U vymezených zastavitelných ploch Z2, Z5 a lokalit Z1-5, Z1-6 požadu-

jeme situovat mimo silniční ochranné pásmo dle ustanovení § 30 a 32 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 

2. Dopravní napojení plochy Z2 a lokality Z1-6 na silnici I/3  požadujeme re-
alizovat výhradně prostřednictvím stávajících komunikací nižší třídy, nikoliv 
přímým napojením na silnici I/3 nebo do větví mimoúrovňové křižovatky. 

Odůvodnění: 
Ad 1) Vymezené zastavitelné plochy Z2, Z5 a lokalit Z1-5, Z1-6 jsou situovány 
do silničního ochranného pásma silnice I/3, proto je ve výroku stanoviska uplat-
něna předmětná podmínka. Požadavek vyplývá z potřeby ponechat prostor v rámci 
silničního ochranného pásma silnice I/3 jako nezastavitelný. P ředpokládá se, že 
i po realizaci dálnice D3 a dalších akcí na stávající silnici I/3 bude nadále stou-
pat intenzita provozu, která bude vyžadovat další úpravy na silnici I/3. 
Ad 2) V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se provádí stavební zákon, 
zejména § 20, a dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., zejména § 11 a 12, kterou se pro-
vádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zn ění, a z dů-
vodu přesného určení připojení plochy Z2 a lokality Z1-6 k silnici I/3 je ve vý-
roku stanoviska uplatněna předmětná podmínka. 

Vzato na vědomí. 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
1. Akceptováno dle dohody s Min. dopravy.  

Podmínky využití plochy zeleně – ochranné a izo-
lační (ZO-návrh) lokality Z1-5 stanovené platným 
ÚP Čerčan budou doplněny o možnost staveb 
dopravní a technické infrastruktury, a to včetně 
ostatních ploch ZO vymezených v návaznosti na 
stávající silnici I/3 – viz Pokyny (bod SJ*10). 

2. Akceptováno dle dohody s Min. dopravy.  
Pro lokalitu Z1-6 bude zpracována ÚS a zároveň 
se doporučuju i pro plochu Z2 dořešit dopravní 
napojení a její využití v ochranném pásmu silnice 
I/3 – viz Pokyny (bod SJ*11). 

 

8b Dohodovací jednání 
konané dne 2. 5. 2019 od 10:00 hodin 
v budově Ministerstva dopravy, ná-
břeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 
15 Praha 1, ve věci stanoviska Minis-
terstva dopravy, odboru infrastruktu-
ry a územního plánu, čj. 314/2018-
910-UPR/2 ze dne 12. 6. 2018, 
uplatněnému ke společnému jednání 
o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 

Přítomni za 
OÚ Čerčany: 
Pawingerová, Vich Lad. Vich 
Luk.; 
Ministerstvo dopravy: 
Soukupová, Tesařová; 
Ředitelství silnic a dálnic: 
Benovič 

Protokol z dohadovacího jednání  k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan. 
Ministerstvo dopravy akceptuje, že plochy Z2 a Z5 nejsou předmětem změny 
č. 1 ÚP Čerčan. Nadále upozorňuje na problematiku připojení plochy Z2. 
– Bylo dohodnuto, že pro lokalitu Z1-6 bude zpracována ÚS a zároveň se dopo-

ručuju i pro plochu Z2 dořešit dopravní napojení a jejího využití v ochranném 
pásmu silnice I/3. 

– Ministerstvo dopravy souhlasí s vymezením plochy Z1-5 s tím, že funkční 
využití plochy ZO bude doplněno o možnost staveb DI a TI, a to včetně 
ostatních ploch ZO vymezených v návaznosti na stávající silnici I/3. 

Závěry pořizovatele, vyplývající z výsledku doho-
dovacího jednání a uvedené v protokolu ze dne 
2. 5. 2019, jsou zapracovány do závěrů pořizovate-
le uvedených u stanoviska Ministerstva dopravy 
pod poř. č. 8a tohoto vyhodnocení. 
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9 Ministerstvo obrany, 
sekce nakládání s majetkem, 
odbor ochrany územních zájmů Praha, 
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  

101952/2018-1150-OÚZ-PHA 
ze dne 22. 5. 2018, 
Jaroslav Janoušek 

Návrh změny č. 1 ÚP Čerčan byl posouzen Ministerstvem obrany na základě 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, v platných zněních, a resortních předpisů. 
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková Praha 

souhlasí 
s předloženým „Návrhem změny č. 1 ÚP Čerčan“. 

Vzhledem k tomu, že SNM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního 
využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Je nutno dodržet ustanovení § 175 
stavebního zákona. 

—————— 

10 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
odbor hornictví, 
Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1  

MPO 30020/2018 
ze dne 27. 4. 2018, 
RNDr. Zdeněk Tomáš 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany 
a využívání nerostného bohatství , na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona, uplatňuje k návrhu 
změny č. 1 ÚP Čerčan toto stanovisko: 
S návrhem Změny č. 1 ÚP Čerčan souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění: 
Na území obce Čerčany se nenacházejí žádné dobývací prostory, výhradní lo-
žiska nerostů ani schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů. Pouze do 
jižního okraje katastru jen okrajově zasahuje chráněné ložiskové území (pro 
výhradní ložisko stavebního kamene) č. 02660000 Mrač, které je ovšem ná-
vrhem změny č. 1 ÚP nedotčeno. 

—————— 

11 Ministerstvo vnitra ČR, 
odbor správy majetku, 
PO BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4  

MV-49585-4/OSM-2018 
ze dne 1. 6. 2018, 
Bc. Jarmila Dzubová 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 staveb-
ního zákona. 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona a po prov ěření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a vy-
hodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území neuplatňujeme z hlediska naší 
působnosti žádné připomínky. 

—————— 

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

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

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

MZP/2018/500/795 
ze dne 12. 4. 2018, 
Mgr. Daniela Bauerová 

Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve 
smyslu § 15 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném zn ění, a § 13 zákona 
č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném zn ění, sdělujeme: 
Vzhledem k tomu, že do zájmového území změny č. 1 ÚP Čerčan nezasahují 
limity ve smyslu výše uvedených předpisů, nemáme proti návrhu této změny 
žádné námitky. 

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

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

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

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

16 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Středočeský kraj a hlavní město Prahu, 
pobočka Kladno, 
nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

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

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

 Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona) – 18 
18a Krajský úřad Středočeského kraje, 

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

100813/2019/KUSK 
ze dne 22. 7. 2019, 
Ing. arch. Jitka Boušková 

Stanovisko k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce  (dále jen „kraj-
ský úřad“) podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, příslušný podle § 5 odst. 2 stavebního zákona, obdržel žádost o posou-
zení návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan (dále jen „návrh změny ÚP“), podle § 50 
odst. 7 stavebního zákona, kterou dne 28. 6. 2019 podal Obecní ú řad Čerčany 
(dále jen „pořizovatel“). Předloženou ÚPD zpracoval Ing. arch. Petr Foglar, au-
torizovaný architekt, číslo autorizace u České komory architektů 2667, který je 
oprávněnou osobou dle ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona. 
Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh 
změny ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem 
na širší územní vztahy a z hlediska souladu s PÚR a s ÚPD vydanou krajem 
a zjistil, že předložený návrh ÚP neprokazuje soulad se ZÚR Středočeského 
kraje ve znění 1. a 2. aktualizace. 
Podle § 54 odst. 6 stavebního zákona je obec povinna bez zbyte čného odkladu 
uvést do souladu ÚPD s ÚPD vydanou krajem a schválenou PÚR. 
Pro řádné posouzení souladu návrhu s nadřazenou ÚPD je nutné uvést nejen ve 
výkresové, ale i v textové části odůvodnění veškeré jevy a jejich limity vymeze-
né v ZÚR (silnice I. třídy, mimoúrovňová křižovatka, železniční trať, hlavní 

Akceptováno. 
Pořizovatel před podáním žádosti nadřízenému or-
gánu o potvrzení odstranění nedostatků návrhu 
Změny č. 1 zajistil u projektanta nápravu nedostat-
ků návrhu Změny č. 1 z 02/2018 vytknutých kraj-
ským úřadem, včetně konzultace rozsahu a způsobu 
odstranění nedostatků s Ing. arch. Jitkou Bouško-
vou, odborným referentem krajského úřadu, který 
stanovisko zpracoval, aby se předešlo případným 
problémům při potvrzování odstranění nedostatků. 
Doplněnou textovou část odůvodnění, spolu s dopl-
něným koordinačním výkresem návrhu Změny č. 1 
tak, jak bylo krajským úřadem ve stanovisku poža-
dováno, přiložil pořizovatel k žádosti o potvrzení 
odstranění nedostatků čj. 2019/133/Vi ze dne 12. 9. 
2019, podanou téhož dne – výsledkem je souhlasné 
stanovisko uvedené pod poř. č. 18b tohoto vyhod-
nocení. V textové i grafické části odůvodnění návr-
hu Změny č. 1 bude v podrobnostech prokázán sou-
lad se ZÚR Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. ak-
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cyklotrasy, nadregionální biokoridor, hranice ochranné zóny nadregionálního 
biokoridoru, regionální biokoridor, evropsky významná lokalita, plynovod 
VVTL, plynovod VTL, regulační stanice, nadzemní elektrické vedení 110 kV, 
vrty a parmeny ČHMÚ a jejich ochranná pásma, stanovená záplavová území 
a ev. další) a prokázat zajištění koordinace návrhu s touto dokumentací a že tyto 
jevy nebudou návrhem dotčeny. 
Krajský úřad v předloženém materiálu shledal výše uvedené nedostatky, 
proto lze podle § 50 odst. 8 stavebního zákona zahájit řízení o ÚP až na zá-
kladě potvrzení o odstranění nedostatků. 

tualizace, včetně souladu s vyznačenými a popsa-
nými všemi jevy a limity uvedenými v ZÚR Středo-
českého kraje – viz Pokyny (bod SJ*12). 

18b Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor územního plánování 
a stavebního řádu, 
oddělení územního plánování, 
Zborovská 81/11, Praha 5 

133388/2019/KUSK 
ze dne 8. 10. 2019, 
Ing. arch. Jitka Boušková 

Potvrzení o odstranění nedostatků návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce  (dále jen „kraj-
ský úřad“) podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, příslušný podle § 5 odst. 2 stavebního zákona, obdržel žádost o po-
souzení návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan (dále jen „návrh změny ÚP“), podle 
§ 50 odst. 7 stavebního zákona, kterou dne 12. 9. 2019 opětovně podal Obecní 
úřad Čerčany (dále jen „pořizovatel“). Předloženou ÚPD zpracoval Ing. arch. 
Petr Foglar, autorizovaný architekt, číslo autorizace u České komory architektů 
2667, který je oprávněnou osobou dle ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona. 
Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh 
změny ÚP a konstatuje, že nedostatky uvedené ve stanovisku čj. 100813/2019/ 
/KUSK ze dne 22. 7. 2019, spočívající v neúplném prokázání souladu se ZÚR 
Středočeského kraje byly odstraněny. Do textové i výkresové části odůvodnění 
byly doplněny jevy a jejich limity ze ZÚR a byla prokázána koordinace návrhu 
s touto dokumentací. Proto lze postupovat v dalším řízení o ÚP. 
Krajský úřad upozorňuje pořizovatele na povinnosti následující po vydání ná-
vrhu změny ÚP: 
– Opatřit záznamem o účinnosti ÚP všechna pare změny ÚP a 1 pare včetně do-

kladů o jeho pořízení uložit u obce, pro kterou byl po řízen a dále pak jednotli-
vě poskytnout změnu ÚP příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plá-
nování a krajskému úřadu, jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž 
v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu, ve smyslu ustanovení § 165 
odst. 1 stavebního zákona. 

– Zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a mís-
tech, kde je možné do této ÚPD a do její dokladové dokumentace nahlížet, to-
to oznámit dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1 § 165 stavebního zá-
kona jednotlivě. 

– Pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat vyplněný registrační list 
(příloha č. 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) nadřízenému orgánu územního plánování. 

– Vyhotovení ÚP zahrnující úplné znění po vydání jeho změny opatřený zázna-
mem o účinnosti dle § 55 odst. 5 stavebního zákona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Krajský úřad upozorňuje pořizovatele na úkony, 
které je povinen provést dle stavebního zákona. 
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 Připomínky obce, pro kterou se změna pořizuje (§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 19 
19 Obec Čerčany, 

Čerčany 35, 
252 41 Čerčany 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

 Připomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) – 20 až 27 
20 Město Pyšely, 

náměstí T. G. Masaryka 4, 
251 67 Pyšely 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

21 Obec Čtyřkoly, 
Čtyřkoly 70, 257 22 Čtyřkoly 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 25. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

22 Obec Lštění, 
Grégrova 29, 257 22 Lštění 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

23 Obec Mrač, 
Mrač 14, 257 21 Mrač 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 25. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

24 Obec Nespeky, 
Benešovská 12, 257 22 Nespeky 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

25 Obec Poříčí nad Sázavou, 
Sázavské 57, 
257 21 Poříčí na Sázavou 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 24. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

26 Obec Přestavlky u Čerčan, 
Přestavlky u Čerčan 48, 
257 23 Přestavlky u Čerčan 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo doru čeno dne 25. dubna 2018 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. června 2018, ani po ní, uplatněno. 

27 Obec Soběhrdy, 
Soběhrdy 60, 256 01 Soběhrdy 

ze dne 30. 5. 2018, 
Pavel Bartík; 
zapsáno dne 31. 5. 2018 
pod čj. OUCE/1441/2018 

Připomínka ke změně č. 1 ÚP Čerčan 
V zákonné lhůtě uplatňujeme k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan tuto připomínku: 
Nesouhlasíme s umístěním rozhledny na zalesněném vrcholu Chlumu, v těsné 
blízkosti správního území obce Soběhrdy. Jedná se konkrétně o lokalitu 
ozn. ve změně č. 1 ÚP Čerčan jako Z1-31. 
Nesouhlasíme zejména z těchto důvodů: 
1. změna č. 1 popisuje přístup k rozhledně po „stávající polní cestě“, obecně, 

aniž by to blíže specifikovala. Je zcela zřejmé, že stávající polní cesty jsou pa-
rametricky nedostatečně vhodné – bude nutno je upravit, tak aby k rozhledně 

Pořizovatel vyhodnotil podání jako připomínku, 
kterou může k návrhu Změny č. 1 podle § 50 odst. 3 
stavebního zákona uplatnit každý, nikoliv jako při-
pomínku sousední obce podle § 50 odst. 2 stavebního 
zákona, protože připomínku sousední obce podle § 6 
odst. 6 písm. d) stavebního zákona uplatňuje rada 
obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo 
obce, a to z připomínky není patrné. 
Připomínka akceptována. 
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byl příjezd – rozhlednu je třeba vybudovat, počítat s manipulační plochou ko-
lem rozhledny, s příjezdem jak pro výstavbu, tak pro pozdější údržbu. Tím by 
došlo k výraznému negativnímu zásahu do unikátního p řírodního prostředí 
v okolí vrcholu Chlumu. 

2. je zřejmé, že návštěvníci se dnes vždy snaží dosáhnout turistického cíle s vy-
naložením minima námahy, přijedou auty, a budou chtít někde zaparkovat. 
Nejbližší příjezd k plánované rozhledně je z Mezihoří od jihu, s ukončením na 
lokalitě Vápenka. Tento příjezd je naprosto nedostatečný již pro stávající 
obyvatele – jedná se o hustě obestavěný úsek úzké sevřené cesty bez výhyben, 
kde je dnes problém, setkají-li se dvě vozidla. Je naprosto nemyslitelné, aby 
došlo k odstavování vozidel jak v Meziho ří, tak na Vápence. Příjezd ze strany 
Čerčan znamená odstavit vůz na východním okraji Čerčan či u hřbitova, kde 
však nejsou plánovaná žádná záchytná parkoviště pro návštěvníky rozhledny. 
Nepřejeme si, aby se klidná obec Mezihoří, která má krásné krajinné zázemí, 
se stala dopravně zatíženou obcí. Přístupy po polních a lesních cestách k uva-
žované rozhledně z Čerčan navíc jak od hřbitova, tak od východního okraje 
Čerčan jsou vzdálené, na rozdíl od lokality Vápenka, kde lze po cestě při od-
stavení auta na Vápence dojít k rozhledně po cca 600 stech metrech – je lo-
gické, že všichni budou využívat tuto trasu. 

3. změna č. 1 ÚP vůbec neřeší zásahy do PUPFL – zábory lesní půdy. Součástí by 
měla být tabulka s vyhodnocením záborů PUPFL, vč. výkresu. Přitom zábory bu-
dou nutné jak pro rozšíření komunikace, tak pro vlastní rozhlednu, která je stavbou 
a měla by mít vymezené zastavitelné území. Zábor PUPFL bude nutný i pro ma-
nipulační plochu, a pro příjezd a zaparkování vozidel pro následnou údržbu. 

4. změna č. 1 ÚP Čerčan konstatuje, že na Chlumu se vyskytují unikátní lesní 
společenstva na vápencích, druhově složená ze smrku, borovice, buku, jedle, 
lípy, modřínu. Jedná se o významný krajinný prvek, zalesněný vrch s frag-
menty původních lesních společenství. V případě odlesnění části vrchu pro 
rozhlednu a manipulační prostor hrozí zásah do kompaktního lesního porostu, 
s otevřením větrům, které při současných klimatických změnách pak mohou 
vyvolat polomy a jiné nežádoucí zásahy do PUPFL. 

5. změna č. 1 ÚP Čerčan nespecifikovala dle LHP členění na porostní skupinu 
na vrchu Chlum, ale je jasné, že část porostů je ve věku 25-30 let, a mýtný 
věk stromů je cca 80 let (nutno upřesnit dle porostní skupiny – tento údaj 
chybí). Jedná se o mladší porosty, které – pokud by se nekácely – ješt ě vyros-
tou a nabudou dřevní hmoty. Zásah do PUPFL nebude malý. 

6. rozhledna by musela být dostatečně vysoká, aby – až stromy dorostou – z ní 
bylo vůbec vidět – navíc by musel být vrch kolem rozhledny trvale odlesn ěný. 
To znamená negativní zásah do krajinného rázu. Sice v část textu hodnocení 
z hlediska negativních vlivů na životní prostředí je podmínka „adekvátnost 
realizace rozhledny vůči krajinnému rázu a minimalizace zásahů do lesních 
porostů“, domníváme se však, že by případná studie posuzující zásah do kra-

Lokalita Z1-31 – rozhledna (resp. vyhlídkový bod) 
na Čerčanském chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 
vypuštěna z důvodu nesouhlasné připomínky sou-
sední obce Soběhrdy – viz Pokyny (bod SJ*13), 
i přesto, že všechny dotčené orgány vyslovily s loka-
litou Z1-31 souhlas. 
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jinného rázu a rozsah záborů PUPFL měla být zpracována dříve, než se tento 
záměr zafixuje změnou č. 1 do ÚP, a hlavně že by tato studie měla zohlednit 
reálnost přístupu návštěvníků s ohledem na příjezdové cesty a parkování, jak 
bylo rozvedeno již dříve. Text změny č. 1 ÚP Čerčan o přístupu a dopadu 
parkování mlčí – pouze konstatuje, že bude po stávajících polních a lesních 
cestách. Přitom je zřejmé, že hlavní zátěž by padla na obec Mezihoří. 

7. vzhledem k tomu, že rozhledna je vždy atraktivním turistickým cílem, který 
zvýší počet turistů v území, je třeba uvažovat i s dopadem na odpadové hos-
podářství (bude tam koš – bude se pravidelně vyvážet?), případně mobilní 
WC, opět pod režií obce. Zkušenost z podobné stavby rozhledny Špulka na 
vrchu Březák u Lbosína ukazuje, že rozhlednu každoročně navštíví zhruba 
50 tisíc návštěvníků. To s sebou přináší zásadní problémy z hlediska dopravní 
infrastruktury, požadavku na navazující služby, ochrany unikátního p řírodní-
ho prostředí i vlivu na stávající sídliště v okolí. 

8. nikdo zřejmě neprověřoval, jak je to s migračně významným územím, které 
zde dle ÚAP probíhá, a k jehož narušení návštěvníky dojde. Je zde konstato-
ván výskyt velkých savců v tomto území. Rovněž nikdo neprověřoval, zda se 
zde nenalézají „lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
s národním významem – dle našich informací se zde tyto lokality nalézají, a v 
rámci projednávání změny by měla být v tomto případě obeslána i Agentura 
ochrany přírody, která disponuje nálezovými daty a daty ke kvalitním bioto-
pům. Minimálně se zde vyskytuje v blízkosti bývalý vápencový lom, kde ros-
te vápnomilná květena, např. vzácný hořeček brvitý. 

9. rozhledna byla funkčně zařazena do „ploch smíšených nezastavěného území“ 
– do podmínek k této funkci nebyl stanoven výškový regulativ. Je k diskuzi, 
zda by funkčně spíše nenáležela ke stavbám pro rekreaci, nebo by neměla mít 
samostatně vymezený regulativ, ale to asi není až tak podstatné.  

Z těchto důvodů s umístěním rozhledny na vrchu Chlum zásadně nesouhla-
síme. Pokud by v budoucnu byla zpracována případná studie řešící výše 
zmíněnou problematiku, požadujeme, abychom byli účastni. Na život naší 
obce (zejména osady Mezihoří) by to mělo velmi zásadní negativní vliv. 

 Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 50 odst. 3 stavebního zákona ) – 28 až 31 

28 České dráhy, a.s., 
generální ředitelství, 
odbor správy a prodeje majetku, 
oddělení stavební, 
IČO 70994226, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1 

2045/2018-O32 
ze dne 9. 5. 2018, 
Daniela Malinová; 
zapsáno dne 18. 5. 2018 
pod čj. OUCE/1316/2018 

Čerčany, návrh Změny č. 1 ÚP 
Změnou č. 1 dochází k dílčímu přehodnocení urbanistické koncepce, kdy je 
omezen dříve uvažovaný rozvoj výstavby podél silnice I/3 a podél řeky Sázavy, 
a rozvoj je místo toho směřován především do jižní části Čerčan, kde je, krom 
několika lokalit na okraji zastavěného území, vymezena též nová obytná lokalita 
Velký Barochov. 
V k. ú. Čerčany se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České 
dráhy, a.s. (IČO 70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 1598 a evidované 

Připomínka vzata na vědomí. 
Ze strany podatele připomínky, České dráhy, a.s., 
se jedná pouze o informaci. Ochranné pásmo dráhy 
je jako limit využití území vyznačeno ve výkresu 
OD-1 „Koordinační výkres“ grafické části odůvod-
nění návrhu ÚP. Majetkoprávní záležitosti nejsou 
předmětem této ÚPD. 
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v příslušném katastru nemovitostí. Parcela p. č. 1518/1 v k. ú. Čerčany je dotče-
na návrhem lokality č. Z1-18 (aktualizace plochy DI železniční) a v sousedství 
návrhem lokality č. Z1-19 (OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
a návrhem vedení cyklotrasy. 
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo 
v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění 
a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební a tech-
nický řád drah“ v platném znění. 
Ochranné pásmo dráhy (OPD) je územím se zvláštním režimem, jehož využití 
podléhá souhlasu Drážního správního ú řadu. OPD a podmínky využití vyplývají 
ze zákona č. 266/1994 Sb. 
Vyjádření z hlediska dotčení OPD přísluší vlastníku/správci a provozovateli 
dráhy, kterým je SŽDC, státní organizace, (IČO 70994234). 
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní orga-
nizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou 
úpravu doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opat-
ření, a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků. 
Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a.s. k návrhu Změny č. 1 ÚP Čer-
čan námitek a dalších připomínek. 

29 GasNet, s.r.o., 
odbor správy DS-Čechy západ, 
IČO 27295567, 
Klíšská 940/96, Klíše 
400 01 Ústí nad Labem 

5001727575 
ze dne 22. 5. 2018, 
Ing. Eduard Chum; 
zapsáno dne 28. 5. 2018 
pod čj. OUCE/1408/2018 

Návrh změny č. 1 ÚP Čerčan 
Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci návrhu změny ÚP města/obce. 
K tomuto sdělujeme následující stanovisko: 
 
 
 
K návrhu změny č. 1 ÚP nemáme žádné námitky. 
Pozn.: 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí 
GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto  stanoviska. 

Podání uvozené jako „stanovisko“ bylo pořizovate-
lem vyhodnoceno jako „připomínka“, protože 
oprávnění investoři nemají podle § 23a stavebního 
zákona postavení dotčeného orgánu, který je 
oprávněn „stanoviska“ uplatňovat podle § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona. 
Připomínka vzata na vědomí. 
Ze strany podatele připomínky se jedná formou sdě-
lení pouze o informace o plynárenských sítí ve 
vlastnictví podatele připomínky. 

30 NET4GAS, s.r.o., 
IČO 27260364, 
Na Hřebenech II 1718/8, 
140 21 Praha 4 

3662/18/OVP/Z 
ze dne 18. 5. 2018, 
Ing. Olga Pitrová; 
zapsáno dne 21. 5. 2018 
pod čj. OUCE/1328/2018 

Sdělení k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
Na základě Vašeho Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 1 
ÚP Čerčan ze dne 19. 4. 2018 Vám sdělujeme následující: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inže-

nýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. 
2. Ustanovením § 68 odst. 2 písm. c) energetického zákona je pro uvedený stá-

vající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 
200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ustanovením 
§ 68 odst. 2 písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo anodového 
uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná 
vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. 
Ustanovením § 68 odst. 2 písm. g) energetického zákona je pro telekomuni-

Připomínka akceptována. 
Návrh Změny č. 1 bude uveden do souladu se sdě-
lením registrovaného oprávněného investora, spo-
lečnosti NET4GAS, s.r.o. – viz Pokyny (bod SJ*14). 
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kační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu ka-
belu na obě strany. 

3. Na WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap/ jsou pro pořizovatele územně 
analytických podkladů k dispozici aktuální údaje o území. V případě, že po-
třebujete nové přístupové údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4gas.cz. 
Data na webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č. 1 (údaje o území) se 
stahuje společně s daty. Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na vědomí, že da-
ta použije výhradně pro potřeby ÚAP a při zapracování těchto dat do návrhu 
nové úplné aktualizace územně analytických podkladů nedojde k jejich změně. 

4. Upozorňujeme, že umisťování staveb v bezpečnostním pásmu plynových za-
řízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném zn ění, 
podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele. 

5. V textové části ÚP Čerčan jsou chybně uvedeny následující údaje: 
– V textové části ÚP je používána zkratka VVTL (velmi vysokotlaký plyno-

vod), tato zkratka se již nepoužívá, správný platný název je VTL plynovod 
nad 40 barů. 

– V části D.2.2) Zásobování plynem je chybně uvedeno, že komunikační ka-
bel, který vede v souběhu s VVTL je ve vlastnictví RWE. V souběhu s VTL 
plynovodem nad 40 barů vedou dva telekomunikační kabely, jeden je op-
tický a druhý metalický a oba jsou ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 

– V části D.2.2) Zásobování plynem je chybně uvedeno ochranné pásmo VTL 
plynovodu nad 40 barů DN 700 v šíři 12 m. Ochranné pásmo VTL plyno-
vodu nad 40 barů DN 700 je v šíři 4 m na obě strany od půdorysu plynovo-
du. Zároveň je zde chybně uvedený název naší společnosti. V roce 2010 by-
la společnost RWE Transgas Net přejmenována na NET4GAS, s.r.o. 

– Dále bychom rádi uvedli na pravou míru informaci, která je uvedena v kapi-
tole 2.3.4. Technická infrastruktura. U lokality Z1-23 a části lokality Z1-29 
je uvedeno, že „…se nachází v bezpečnostním pásmu VVTL plynovodu, dle 
informací správce plynovodu je však možné i v tomto pásmu umisťovat 
stavby, a to o 1 nadzemním podlaží, které jsou situovány nejmén ě 90 m od 
trasy VVTL plynovodu.“. 
Žádáme o změnu tohoto textu na: 
„…se nachází v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu nad 40 barů a je 
možné zde umisťovat stavby pouze s předchozím vydáním písemného sou-
hlasu provozovatele tohoto plynovodu.“. 

– Stejný problém se vyskytuje ještě v Odůvodnění změny č. 1 ÚP Čerčan 
v části [6.7.2] Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury / Požadavky na 
řešení technické infrastruktury. Zde žádáme o stejnou změnu textu jako 
v předchozím bodě. 

– Upozorňujeme, že do bezpečnostního pásma VTL plynovodu zasahují též 
plochy označené jako Z1-28 a Z1-27. 

Přílohy: Trasy stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. 
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31 Povodí Vltavy, státní podnik , 
IČO 70889953, 
závod Dolní Vltava, 
provozní středisko povrchových 
a podzemních vod, 
Grafická 429/36, 150 21 Praha 5 

31258/2018-242-Št 
ze dne 11. 6. 2018, 
Ing. Martina Štetinová; 
zapsáno dne 14. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1579/2018 

Návrh změny č. 1 ÚP v k. ú. Čerčany – vyjádření správce povodí 
k. ú.: Čerčany  vodoprávní úřad: Benešov kraj: Středočeský 
č.h.p.: 1-09-03-1350-0-00 č.h.p.: 1-09-03-1410-0-00 
ID VÚ: DVL_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava 
 DVL_0660 Benešovský potok od pramene po ústí do toku Sázava 
Dne 27. 4. 2018 jsme obdrželi oznámení o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan. Poři-
zovatelem je Obecní úřad Čerčany, Václavská 36, 257 22 Čerčany. Výkonným 
pořizovatelem je PRISVICH, s.r.o., Nad Orionem 140, 252 06 Davle. Zhotovite-
lem a projektantem změny je FOGLAR ARCHITECTS, Kubištova 6/1101, Pra-
ha 4, vedoucí projektant: Ing. akad. Arch. Petr Foglar. 
Oproti ÚP změna č. 1 navrhuje zvýšení počtu domů o cca 80 a zvýšení počtu 
obyvatel cca o 175, což představuje pozvolný nárůst o 6,5 %, resp. o 5 %. Žád-
nou dopravní ani technickou infrastrukturu, která by vyžadovala zásahy na úze-
mí okolních obcí změna č. 1 nenavrhuje. Vlivem naplnění změny ÚP nehrozí 
nebezpečí zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. Do návrhu zm ěny 
ÚP bylo následně zahrnuto 32 změn, které jsou číslovány Z1-1 až Z1-32. Jde 
především o vymezení nových zastavitelných ploch, změnu funkčního využití 
území řady pozemků a také navrácení pozemků do ZPF. 
Změna č. 1 bude řešit koncepci odkanalizování nově definovaného území a bude 
se podle potřeby zabývat řešením dopadů nově zastavovaných ploch na odtoko-
vé poměry v území. Stanoví se podmínka napojení jednotlivých nemovitostí 
a objektů na veřejnou splaškovou kanalizaci a centrální ČOV v daném sídle po 
jejím dobudování, za současného zrušení jímek na vyvážení. Navrhované sta-
vební objekty budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Koncep-
ce zásobování vodou stanoví trasy zásobovacích vodovodních řadů v rámci ře-
šené zóny, včetně přípojek k jednotlivým stavebním objektům. 
Z hlediska kapacit a možností veřejné infrastruktury se jediným limitem jeví ka-
pacita ČOV, která je v současné době na hranici potřeb obce a dochází k její in-
tenzifikaci na 5000 EO. Nové kanalizační řady v rozvojových lokalitách je do-
poručeno budovat souběžně a současně s novými řady vodovodními. 
Likvidace dešťových vod z rozvojových ploch bude realizována v místech jejich 
vzniku – v co nejvyšší míře bude využíváno zasakování srážkových vod, pop ří-
padě retence na vlastním stavebním pozemku. 
Řešeným územím protéká řeka Sázava. Dalšími toky v území jsou potoky Me-
dunský, Čerčanský a Čtyřkolská strž. Řeka Sázava je ve správě Povodí Vltavy, 
státní podnik a má vyhlášené záplavové území Q5, Q20 a Q100, přičemž území 
Q20 odpovídá aktivní zóně záplavového území. Žádná z rozvojových ploch ur-
čených k zastavění se nenachází ve vymezené záplavě. Vodní plochy v území 
jsou zastoupeny dvěma rybníčky pod vrchem Obora, jedním rybníčkem na již-
ním okraji Čerčan. 
Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL 0720 Sázava od to-
ku Nučický potok po ústí do toku Vltava, jehož chemický stav je hodnocen jako 

Podání označené jako „Vyjádření“ vyhodnotil po-
řizovatel jako připomínku, podle § 50 odst. 3 sta-
vebního zákona nelze, vyjma orgánů státní správy, 
uplatňovat jiná podání nežli připomínky. 
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nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako st řední a ve vodním útvaru 
podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí St řední Vltavy – severní část. 
Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových DVL_0660 Benešovský potok 
od pramene po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako nedo-
sažení dobrého stavu a ekologický stav jako střední a ve vodním útvaru pod-
zemních vod 63204 Krystalinikum v povodí St řední Vltavy – severní část. 
Jako správce povodí, který vykonává správu v oblasti povodí Dolní Vltavy, pod-
le ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a i změně někte-
rých zákonů (vodní zákon), ve změně pozdějších předpisů, máme k uvedenému 
záměru „Návrh změny č. 1 ÚP v k. ú. Čerčany“ následující připomínky: 
1. Napojení na vodovod bude projednáno s jeho provozovatelem, resp. vlastní-

kem. 
 

2. V nových rozvojových plochách bude navržena oddílná kanalizace. Nové 
rozvojové plochy budou navrženy za p ředpokladu dostatečné kapacity obecní 
ČOV, nebo bude výstavba podmíněna její intenzifikací. 
 
 
 
 

3. Srážkové vody z rozvojových lokalit, jak z nových komunikací, tak i z jednot-
livých pozemků u objektů, je třeba v maximální možné míře likvidovat přímo 
na pozemku (akumulace, zálivka, vsakování). 
 
 
 
 

4. Veškeré záměry týkající se vodních toků nám budou předloženy k vydání sta-
noviska. 

Toto vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Připomínka neakceptována. 

Stanovovat procesní podmínky není podle § 43 
stavebního zákona předmětem ÚP. 

2. Připomínka vzata na vědomí. 
Koncepce odkanalizování je stanovena odstav-
cem D.2.3.2 „Nakládání se splaškovou odpadní 
vodou“ subkapitoly D.2 „Koncepce technické in-
frastruktury“ textové části platného ÚP Čerčan 
a pro nové rozvojové lokality je rozšířena. Další 
podmínky není třeba stanovovat. 

3. Připomínka vzata na vědomí. 
Neškodné odvádění srážkových vod je stanoveno 
odstavcem D.2.3.3 „Dešťové vody“ subkapitoly 
D.2 „Koncepce technické infrastruktury“ textové 
části platného ÚP Čerčan a pro nové rozvojové 
lokality je rozšířena. Další podmínky není třeba 
stanovovat. 

4. Připomínka neakceptována. 
Stanovovat procesní podmínky není podle § 43 
stavebního zákona předmětem ÚP. 

 Připomínky právnický a fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) – 32 až 44 

32 Český svaz ochránců přírody, 
Okresní sdružení ČSOP Benešov, 
ZO ČSOP Vlašim, 
IČO 18595677, 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 

bez čj. 
ze dne 31. 5. 2018, 
Pašek; 
zapsáno dne 31. 5. 2018 
pod čj. OUCE/1440/2018 

Vyjádření ke změně č. 1 ÚP Čerčan 
Navržená změna ÚP č. 1 obsahuje i změnovou plochu č. Z1-31. Součástí záměru 
v lokalitě Z1-31 je vybudování rozhledny na Čerčanském chlumu. Vrchol Čer-
čanského chlumu se nachází přímo nad lokalitou Vápenka, v osadě Mezihoří, 
součásti obce Soběhrdy, pozemek p. p. č. 831/7 v k. ú. Soběhrdy. Přes lokalitu 
Vápenka vede na vrchol Čerčanského chlumu nejkratší cesta od zpevněných 
cest sjízdných pro osobní automobily. 
Lokalita bývalého vápencového lomu v Meziho ří u Čerčan je známa zejména 
jako botanická lokalita od poloviny 20. století. Už v té době se považovala za 

Podání označené jako „Vyjádření“ vyhodnotil po-
řizovatel jako připomínku, podle § 50 odst. 3 sta-
vebního zákona nelze, vyjma orgánů státní správy, 
uplatňovat jiná podání nežli připomínky. 
Připomínka akceptována. 
Lokalita Z1-31 – rozhledna (resp. vyhlídkový bod) 
na Čerčanském chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 
vypuštěna z důvodu nesouhlasné připomínky sou-
sední obce Soběhrdy – viz Pokyny (bod SJ*13), 
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jednu z mimořádných ploch v rámci Podblanicka (viz příloha Sborníky vlasti-
vědných prací Podblanicka). Jedná se o vápencovou čočku uprostřed rulového 
podloží, z této geomorfologické charakteristiky a z historie využití území vyplý-
vají podmínky pro vysokou druhovou bohatost rostlin v území, která zde z ůstala 
zachována. V návaznosti na ní zde lze předpokládat velkou druhovou bohatost 
především bezobratlých. 
ZO ČSOP Vlašim zde v současné době provádí botanické a entomologické prů-
zkumy s cílem zjistit současný stav bioty, zejména ohrožených druhů, a připravit 
managementová opatření s cílem obnovit stanovištní podmínky tak, aby zde 
ohrožené druhy flory a fauny mohly prosperovat i nadále. Probíhající botanický 
průzkum zatím na lokalitě identifikoval 138 druhů vyšších rostlin, mezi nimi 
i následující druhy, chráněné zákonem nebo uvedené v Červeném seznamu 
ohrožených rostlin: 

Český název Latinský název Zákonná 
ochrana ČR 

Ohrožení dle Čer-
veného seznamu 

Kociánek 
dvoudomý 

Antennaria dioica  ohrožený druhy 

Orlíček obecný Aquilegia vulgaris  téměř ohrožený druh 
Pcháč berlodyžný Cirsium acaule  téměř ohrožený druh 
Smldník 
kmínolistý 

Peucedanum carvifolia kriticky 
ohrožený druh 

kriticky ohrožený 
druh 

Smldník 
olešníkovitý 

Peucedanum 
oreoselinum 

 téměř ohrožený druh 

Černohlávek vel-
kokvétý 

Prunella grandiflora  téměř ohrožený druh 

Sesel roční Seseli annuum  téměř ohrožený druh 
Při realizaci rozhledny lze očekávat, že turisté zvolí k přístupu příjezd právě do 
lokality Vápenka, kde vozidlo zaparkují a budou pokra čovat pěšky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o volně přístupnou plochu, kterou protíná ve řejná cesta, ne-
bude možné parkování na lokalitě regulovat, dopravní značení v odlehlé lokalitě 
bez pravidelného dohledu Policie ČR nebude plnit svou funkci. 
Nárůst počtu turistů bude mít na lokalitu řadu negativních vlivů: 
degradace ploch a jejich přeměny na parkoviště, sešlap ploch v okolí parkování, 
potenciální drobný únik paliv a maziv z vozidel, zvýšený p řísun zejména dusí-
katých živin do půdy vlivem využití plochy turisty jako WC, vyměšování psů 
a odhazování odpadků, nekontrolovaný pohyb psů. 
Samostatnou kapitolou jsou vlivy, které bude mít na lokalitu výstavba a provoz 
rozhledny. Vzhledem k tomu, že změna ÚP předpokládá, že přístup ke stavbě 
bude po „stávající polní cestě“, není možné vyloučit, že se tak bude dít opět přes 
lokalitu Vápenka, případně že dojde nejen k průjezdu, ale i k parkování a otáče-
ní vozidel na lokalitě a dočasnému skladování materiálu. 

i přesto, že všechny dotčené orgány vyslovily s loka-
litou Z1-31 souhlas. 
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Všechny tyto vlivy budou mít negativní dopady na druhovou bohatost rostlin 
a bezobratlých a mohou ohrozit další existenci a kvalitu druhov ě bohatého spo-
lečenstva včetně druhů chráněných zákonem. 
Z tohoto důvodu s navrženou změnou Z1-31 a výstavbou rozhledny na vrcholu 
Čerčanského chlumu zásadně nesouhlasíme. 

33 Lesy České republiky, s. p., 
Lesní závod Konopiště, 
IČO 42196451, 
Konopiště 12, 256 01 Benešov 

LCR006/001917/2018 
ze dne 7. 6. 2018, 
Kramárová, Kjučukov; 
zapsáno dne 8. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1519/2018 

Návrh změny č. 1 ÚP Čerčan 
Z hlediska subjektu s právem hospodařit s majetkem ČR a z pozice odborného 
lesního hospodáře ve výše uvedené věci sdělujeme následující stanovisko. 
 
 
 
 
V předloženém návrhu změny č. 1 je plánován pod označením lokality Z1-31 
zábor části lesního pozemku v k. ú. Čerčany v lokalitě Čerčanský chlum p. č. 
1019 s právem hospodařit LČR, s.p., pro účel výstavby rozhledny. K tomuto 
záměru uvádíme, že vrchol Chlumu je součástí komplexu státního lesa, momen-
tálně tvořeného kombinací starších, proředěných porostů (stáří cca 120 let) 
a porostů mladých, v rámci dílce 807 A, LHC Konopiště. Triangulační bod na 
vrcholu kopce (pravděpodobná lokace rozhledny) se nachází v porostu 807 A 
12a. Z dřevin jsou zastoupeny především smrk, borovice a modřín. Aktuálně je 
výhled z kopce (s ohledem na charakter porostů) dobrý. Dotčená lokalita (pod-
vrcholové partie) je z hlediska pozemkové držby pestrá – zastoupeno je státní, 
obecní i soukromé vlastnictví, s velice rozdílnou úrovní hospoda ření. Vrchol 
Chlumu není zpřístupněn pro veškerou techniku (pro traktor s obtížemi patrně 
ano), tj. momentálně je zde nedostatečná dopravní síť. Před stavbou rozhledny 
by na vrcholovou část musela být upravena či postavena cesta, s možným vzni-
kem problémů ve vztahu k popsané majetkové situaci. Pokud jde o možnosti 
výhledu do krajiny, máme za to, že v blízkém okolí je dostatek p říhodných míst, 
např. Hradiště, Přestavlky u Čerčan – Vepří, přičemž v širším okolí se vyskytují 
rozhledny Špulka, Blaník a uvažuje se o zvýšení stávající rozhledny na Nešt ě-
tické hoře. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nepokládáme výstavbu roz-
hledny v daném prostoru za vhodnou a nesouhlasíme s ní. 
Návrh změny č. 1 dále počítá s výstavbou cca 50 RD v lokalitě s označením 
Z1-29, jejíž západní část zasahuje ochranné pásmo lesa (tj. do 50 m od hranice 
lesního pozemku), a to lesních pozemků v k. ú. Čerčany s právem hospodařit 
LČR, s.p., a to p. č. 1233, 1234/1 a 1238/3. Na těchto pozemcích se vyskytuje 
porost s převahou dubu zimního ve věku 75 let a průměrnou absolutní výškovou 
bonitou 24 m. 
K umístění RD v tomto prostoru stanovujeme jednoznačnou podmínku, že tyto 
objekty budou umístěny v minimální vzdálenosti 50 m od hranice uvedených 
lesních pozemků. 

Podání uváděné jako „stanovisko“ bylo pořizovate-
lem vyhodnoceno jako „připomínka“, protože po-
datel nemá postavení dotčeného orgánu podle 
§ 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, který je oprávněn 
„stanoviska“ k ÚPD uplatňovat podle § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona. 
Připomínka k lokalitě Z1-31 akceptována. 
Lokalita Z1-31 – rozhledna (resp. vyhlídkový bod) 
na Čerčanském chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 
vypuštěna z důvodu nesouhlasné připomínky sou-
sední obce Soběhrdy – viz Pokyny (bod SJ*13), 
i přesto, že všechny dotčené orgány vyslovily s loka-
litou Z1-31 souhlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka k lokalitě Z1-29 akceptována částečně. 
Při konzultaci pořizovatele s orgánem státní správy 
lesů, konané dne 26. 6. 2019 na Městském úřadu 
Benešov, za účasti Ing. Sládka a Ing. Heřmánka 
z odboru životního prostředí (provedeno bez zápi-
su), bylo projednáno, že změny v území dle § 2 odst. 1 
písm. a) stavebního zákona do 50 m od okraje lesa 
budou podmíněně přípustné u nových lokalit vyme-
zených návrhem Změny č. 1 a umožňujících zasta-
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Podotýkáme, že citovaná podmínka má eliminovat střet zájmů mezi majiteli sta-
veb a správcem lesa, k němuž opakovaně u staveb situovaných do 50 m od lesa 
dochází z důvodů obav majitelů staveb před škodami z lesních porostů, a který 
může nastat v důsledku povětrnostních vlivů nebo špatného zdravotního stavu 
dřevin. Rizika možného poškození stavby a rovněž i ohrožení osob je možné vy-
loučit pouze předčasným smýcením ohrožujících stromů a po té úpravou druho-
vé skladby a změnou způsobu obhospodařování lesa, což představuje nežádoucí 
zásah do porostu. Tím současně dochází i k zásahu do práv vlastníka lesa, resp. 
správce. Naší snahou je zachování lesních porostů bez podobných vynucených 
zásahů, což v praxi znamená, předcházet takovým situacím a trvat, pokud mož-
no, na bezpečném odstupu staveb od hranice lesních pozemků. 
Dále požadujeme splnění následujících podmínek: 
• nedojde k zamezení nebo omezení přístupů do lesních porostů 
• zpřístupnění nově budovaných objektů nebude řešeno přes PUPFL 
• trasy inženýrských sítí budou vedeny mimo PUPFL 
• lesní pozemky nebudou využívány ke zp řístupnění trvale obydlených objektů 
V případě zpracování jakýchkoli dalších změn ÚP Vás žádáme, abyste uvedené 
podmínky zohlednili. 
Navržené změny v ostatních lokalitách nezasahují do našich zájmů. 

vění, za podmínky prokázání nedotčení lesa a zájmů 
chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – Pokyny (bod SJ*8). 
Navíc pro rozhodování o změnách v území lokality 
Z1-29 je stanovena podmínka vydání RP5 – Velký 
Barochov, který stanoví podrobnou regulaci staveb 
na stavebních pozemcích, a to i ve vztahu k okraji 
lesa. 
 
 
Připomínka vzata na vědomí. 
Jedná se o obecná pravidla při nakládání s PUPFL 
při realizaci stavebních záměrů, které jsou pod po-
drobností ÚP Čerčan a uplatní se v následných ří-
zení. 

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

10 872-ŘSD-18-110 
ze dne 31. 5. 2018, 
Ing. Veronika Fléglová; 
zapsáno dne 8. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1516/2018 

Návrh změny č. 1 územního plánu Čerčan 
ŘSD ČR uplatňuje k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan následující připomínky. 
Řešeným územím prochází stávající silnice I/3, která byla v nedávné době upra-
vena na šířkové uspořádání 2+1 jízdní pruhy pro zajištění větší plynulosti do-
pravy. Z důvodu narůstajících intenzit dopravy na předmětném úseku silnice I/3 
požadujeme v ÚP vymezit koridor pro případnou přestavbu a rozšíření silnice 
I/3 na uspořádání 2+2 jízdní pruhy. Prioritou je p řevedení dopravy na připravo-
vanou dálnici D3, ale s ohledem na možné průtahy při přípravě a realizaci dálni-
ce D3 požadujeme, aby vymezením koridoru pro rozšíření stávající silnice I/3 
byla ponechána možnost pro dočasné řešení zvyšujících se nároků na dopravu 
směřující přes Benešov do Jižních Čech, případně až přes hranice do Rakouska. 
V platných ZÚR Středočeského kraje je vymezen koridor pro rekonstrukci silni-
ce I/3, v rámci připravované aktualizace ZÚR Stř. kraje budeme uplatňovat po-
žadavek na ponechání koridoru pro VPS p řestavby silnice I/3 v úseku Mirošovi-
ce – Benešov v ZÚR Stř. kraje. V souladu s výše uvedeným požadujeme v ÚP 
vymezit mimo zastavěné území koridor pro přestavbu/rozšíření silnice I/3 a to 
v šíři minimálně 10 m vně od hranice stávajícího silničního tělesa (hranice sil-
ničního pozemku) po obou stranách silnice. 
Požadujeme, aby v plochách, které jsou situovány podél silnice I/3 nebyly vy-
loučeny stavby dopravní infrastruktury, resp. požadujeme, aby stavby dopravní 
infrastruktury související s případnou přestavbou silnice I/3 byly uvedeny jako 
přípustné využití. 

Připomínka akceptována v souladu s výsledkem 
dohodovacího jednání konaného dne 2. 5. 2019 ve 
věci stanoviska Ministerstva dopravy, odboru in-
frastruktury a územního plánu, čj. 314/2018-910-
UPR/2 ze dne 12. 6. 2018, ke společnému jednání 
o návrhu Změny č. 1 – viz poř. č. 8b tohoto vyhod-
nocení, jehož byl přítomen zástupce podatele při-
pomínky, Ing. Martin Benovič, takto: 
Podmínky využití plochy zeleně – ochranné a izo-
lační (ZO-návrh) lokality Z1-5 stanovené platným 
ÚP Čerčan budou doplněny o možnost staveb do-
pravní a technické infrastruktury, a to včetně ostat-
ních ploch ZO vymezených v návaznosti na stávající 
silnici I/3 – viz Pokyny (bod SJ*10). Pro lokalitu 
Z1-6 bude zpracována ÚS a zároveň se doporučuju 
i pro plochu Z2 dořešit dopravní napojení a její vy-
užití v ochranném pásmu silnice I/3 – viz Pokyny 
(bod SJ*11). Koridor pro rozšíření silnice I/3 dle 
platného ZÚR Středočeského kraje bude návrhem 
Změny č. 1 vymezen, v souvislosti s řešením nedo-
statků vytknutých nadřízeným orgánem územního 
plánování, Krajským úřadem Středočeského kraje, 
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Lokalitu Z1-5 navrhovanou pro zeleň ochrannou a izolační požadujeme vymezit 
za námi požadovaný koridor pro rozšíření silnice I/3. 
Využití lokality Z1-6, resp. její dopravní napojení, požadujeme podmínit sou-
hlasem s řešením odchylným od ČSN 736102 (dtto plocha Z2). 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro 
které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvo řícím dálnice a silnice 
I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje 
s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim 
podklady. Zpracovává vyjádření k ÚPD, která jsou podkladem pro vyjád ření 
Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dot čeným orgá-
nem podle § 4 stavebního zákona. 

uvedených pod poř. č. 18a tohoto vyhodnocení, je-
jichž předmětem je i prokázání souladu s nadřaze-
nou ÚPD, tj. ZÚR Středočeského kraje – viz Pokyn 
(bod SJ*12). 

35 Martin Nerad, 
Ke Chlumu 588, 257 22 Čerčany 

ze dne 7. 6. 2018; 
zapsáno dne 8. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1512/2018 

Já, Martin Nerad, uplatňuji následující připomínky k návrhu změny č. 1 
ÚP Čerčan: 
Vyjadřuji nesouhlas se změnami Z21, Z1-29. Jejich dopadem bude znekvalitně-
ní života a bydlení v obci. Konkrétně v ulicích Ke Chlumu, Příkrá, K Potoku, 
Lesní, Luční a Mračská. 
Zároveň vyjadřuji nesouhlas s plánovanou výstavbou parkovací plochy Z1-27 
z důvodu rozšiřování místního hřbitova. Jejíž výstavba může výrazně ohrozit již 
dokončené stavby konkrétně v ulicích Ke Chlumu, Příkrá, K Potoku, Lesní, 
Luční a Mračská. 
Sociálně-ekonomické důvody: 
1. Oblast je jedna z posledních klidových částí obce, kde je možnost využití pří-

rody k naplnění volného času (procházky obyvatel, jejich sportovní vyžití, re-
laxace apod.) 

2. Vznik nového příměstského bydlení v části obce Z1-29, výrazně ovlivní chod 
obecních služeb, institucí a infrastruktury. Přísun nových dětí do mateřské 
i základní školy, kdy již nyní jsou kapacity zejména mateřské školy téměř plné. 
Nedostatečné množství parkovacích míst v centrální části obce (okolí již zmi-
ňovaných institucí a vlakového nádraží). Nedostatečné zásobování obchodů. 

3. Dopravní zatížení obce, výstavba nových příjezdových komunikací, k již 
zmiňovaným pozemkům. 

Ekologické důvody: 
1. Zvýšení znečištění v obci (hlavně v zimních měsících z důvodu topení), zvý-

šení emisí (navýšení obyvatel znamená větší počet automobilů), světelné zne-
čištění obce. 

2. Přerušení migračních cest lesní zvěře, která žije v přilehlých lesích. 
1. 
Žádám o doložení studií a vyjádření obecního úřadu, že změny Z21, Z1-29, 
Z1-27 v ÚP nejsou v rozporu s již dokončenými projekty financovanými z ve-
řejných fondů a fondů Evropské Unie viz projekty: 
– Obnova veřejné zeleně (dotace ze Státního fondu životního prost ředí) 

Připomínky jsou vyhodnoceny po jednotlivých lo-
kalitách. 
Připomínka k lokalitě Z21 vzata na vědomí. 
Zastavitelná plocha Z21 s využitím Rekreace – plo-
chy staveb pro rodinnou rekreaci (RI-návrh) není 
částí ÚP Čerčan, která by byla návrhem Změny č. 1 
měněna, a proto k ní nelze podle § 55 odst. 6 sta-
vebního zákona uplatňovat připomínky. 
Připomínka k lokalitě Z1-27 akceptována. 
Lokalita Z1-27 s navrhovaným využitím Dopravní 
infrastruktura – parkoviště (DP-návrh), která měla 
být určena jako parkoviště pro rozhlednu na Čer-
čanském chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 vypuš-
těna – viz Pokyny (bod SJ*2). 
Připomínka k lokalitě Z1-29 neakceptována. 
Lokalita Z1-29 bude v návrhu Změny č. 1 ponechá-
na, protože z projednání návrhu Změny č. 1 nevy-
plynuly žádné překážky, které by odůvodňovaly její 
vypuštění. Úkolem pořizovatele podle § 50 odst. 1 
stavebního zákona je pořídit Změnu č. 1 v souladu 
s Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, které 
byly součástí Zprávy o uplatňování ÚP Čerčan 
schválené Zastupitelstvem obce Čerčany dne 20. 6. 
2017 podle § 55 odst. 1 stavebního zákona. Podrob-
nější územně plánovací řešení v měřítku katastrální 
mapy bude předmětem RP Čerčany – Velký Baro-
chov, jehož vydáním je rozhodování o změnách 
v území lokality Z1-29 podmíněno podle § 43 odst. 2 
stavebního zákona. Návrhem Změny č. 1 vymezená 
lokalita Z1-29 s podmínkou RP zcela nahradí poža-
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– Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 (OP Životní 
prostředí Evropské Unie pro vodu, vzduch a p řírodu). 

2. 
Žádám, o doložení studií a vyjádření orgánu ochrany přírody, jak bude obec ře-
šit znečištění ovzduší v topné sezóně při vzniku změny ÚP Z1-29. 
3. 
Žádám, o doložení studií a vyjádření orgánu ochrany přírody, jaká bude zátěž 
pro okolní přírodu vlivem světelného znečištění při vzniku změny ÚP Z1-29. 
4. 
Žádám o doložení studií o vyřešení příjezdových komunikacích ke změně ÚP 
Z1-29. 
5. 
Žádám o doložení studie, že je opravdu potřeba výstavby projektu Z1-27 z dů-
vodu celoroční vytíženosti již stávající parkovací plochy v oblasti h řbitova. 
Poznámka: Na adrese Ke Chlumu 588 v obci Čerčany mám společně s rodinou 
trvalé bydliště od roku 2015. Proto z osobní zkušenosti, po dobu bydlení v této 
lokalitě, nemohu potvrdit, že by změna ÚP Z1-27 byla potřeba z důvodu vytíže-
nosti stávajících parkovacích ploch, která je v současné době plně vyhovující. 
6. 
Žádám o doložení studie, že v případě extrémních klimatických podmínek (pří-
valové nebo vytrvalé deště, tání sněhu) nebudou ohroženy již stávající stavby 
rozvodněním přilehlého potoka vznikem změny ÚP Z1-27. 
Nakonec se jako celoživotní občan Čerčan ptám, proč obec, tedy zastupitelstvo, 
usiluje o změnu ÚP, která povede k prodeji SOUKROMÝCH POZEMKŮ 
K DEVELOPERSKÝM ÚČELŮM? 
Předem děkuji za doložení zmiňovaných studií a zpracování připomínek. 

dované studie, protože z připomínky není zřejmé, 
o jaké studie se jedná, pořizovatel je proto považuje 
za „územní studie“, tj. územně plánovací podklad 
podle § 30 stavebního zákona. Odpověď na poža-
dované „studie“ týkající se převážně ochrany život-
ního prostředí a veřejného zdraví lze také nalézt 
v dokumentaci „Vyhodnocení vlivů návrhu Změny 
č. 1 na udržitelný rozvoj území“ projednávanou 
společně s návrhem Změny č. 1 podle § 50 odst. 3 
stavebního zákona a v souhlasném stanovisku or-
gánu posuzování vlivů na životní prostředí, Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, čj. 042683/2020/KUSK ze 
dne 13. 3. 2020. Otázky směrované k rozhodování 
Zastupitelstva obce Čerčany, se týkají výkonu sa-
mostatné působnosti orgánu obce Čerčany, které 
není pořizovatel, pořizující Změnu č. 1 v přenesené 
působnosti, oprávněn komentovat. 

36 Ing. Simona Kyselová, 
K potoku 580, 257 22 Čerčany 

ze dne 6. 6. 2018; 
zapsáno dne 6. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1490/2018 

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
Dne 12. 4. 2017 jsem podala připomínky k návrhu zprávy o uplatňování ÚP 
Čerčan, který obsahoval pokyny pro zpracování návrhu zm ěny č. 1 ÚP Čerčan. 
Zprávu o uplatňování zpracovali a ke schválení připravili výkonní pořizovatelé: 
Bc. Ladislav Vich, DiS., PRISVICH, s.r.o. a Ing. Ladislav Vich, PRISVICH, 
s.r.o. Hlavním obsahem mých připomínek byl nesoulad s § 55 odst. 4 stavebního 
zákona, který jsem spatřovala v masivním rozšíření zastavitelných ploch 
i přesto, že sami výkonní pořizovatelé dospěli k názoru, že rozvojových ploch 
je stále dostatek, není nutno vymezovat další a stávající ÚP má rozvojové plo-
chy s ohledem na velikost obce navrženy tak, aby byla zachována stávající ur-
banistická koncepce a uspořádání sídla. Potřeba doložení potřeby vymezení 
dalších zastavitelných ploch nebyla vůbec zprávou o uplatňování územního 
plánu Čerčan řešena. Mé připomínky výkonní pořizovatelé neakceptovali s tím, 
že žádný právní předpis stavebního práva nestanoví požadavky na míru podrob-
nosti a rozsah zprávy o uplatňování ÚP a pokynů pro zpracování návrhu změny 

Připomínky jsou vyhodnoceny po jednotlivých lo-
kalitách. 
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ÚP v rozsahu zadání změny ÚP, dále že pořizovateli nepřísluší přezkoumávat 
usnesení zastupitelstva, a že vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch provede na základě aktu-
alizace zastavěného území projektant. 
Od 25. 4. 2018 je vystaven návrh změny č. 1 ÚP Čerčan, a k tomuto uplatňuji 
stejné připomínky jako k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Čerčan. Výkonným 
pořizovatelem je PRISVICH, s.r.o. 
Návrh změny č. 1 ÚP Čerčan vymezuje nová zastavitelná území, aniž by by-
la dostatečně doložena jejich potřeba. 
Opakovaně je pouze odůvodňováno vymezení nových rozvojových ploch vy-
puštěním jiných rozvojových ploch, pot řeba nových ploch však nijak doložena 
není, což při nestejném způsobu využití vypuštěných a nově zařazených ploch je 
zcela nedostatečný argument a bilanci nelze rozhodně považovat za vyrovnanou. 
Navíc vypuštění ploch územních rezerv je samostatnou problematikou, možnost 
jejich zařazení do zastavitelných ploch podléhá nutnosti stejného posouzení pod-
le stávající legislativy jako u nových rozvojových ploch, tudíž argument „vým ě-
ny“ neobstojí. 
Největší navrhovaná plocha změny Z1-29 = zastavitelná plocha pro bydlení 
v lokalitě Velký Barochov – na jižním okraji Čerčan vyvolává, dokonce i podle 
zjevně změnu podporujícího projektanta, nutnost dílčího přehodnocení urba-
nistické koncepce. 
Projektant dopředu uvádí argumenty, které proti této změně jasně hovoří, byť se je 
snaží naopak neúspěšně popřít. Mimo jiné uvádí, že: „… blízkost ke stávajícímu 
centru je základním argumentem proti tomu, že výstavba v lokalitě Z1-29 předsta-
vuje „obytný satelit“, dále, že: „… argument, že plocha Z1-29 nenavazuje na sou-
vislou zástavbu obce nelze považovat za zcela korektní, neboť severní část této 
plochy na zástavbu Čerčan přímo navazuje, a i další část plochy od stávající zá-
stavby odděluje pouze 80-140 m široký pás zeleně, který může být navíc novými 
obyvateli vnímán jako přínos pro kvalitu života.“. Zcela jednoznačně, i jen pohle-
dem do mapových podkladů, se o obytný satelit jednat bude. 
Spojení se stávající zástavbou je naznačeno v místě okolí prodloužení ulice 
Mračská, kde se nachází stávající na dopravní obsluhu nenáročné plochy pro vý-
robu, přičemž toto dopravní napojení je pro navrhovanou rozsáhlou plochu ú če-
lu BI naprosto nevyhovující. Jižně od silnice II/109 = ulice Masarykova nelze 
realizovat odpovídající napojení další bytové zástavby, navržená dopravní 
obsluha ulicemi Mračská a Příkrá, resp. Ke Chlumu je v rozporu s ustanove-
ním § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná prostranství všech těchto ulic ne-
disponují potřebnou nejmenší šířkou, ani tuto šířku nelze zabezpečit dodatečně – 
v ulici Mračská je šířka veřejného prostranství necelých 7 m, v ulici Ke Chlumu 
necelých 6 m, v ulici Příkrá (která navíc technicky odpovídá svému názvu, její 
podélný sklon odpovídá nanejvýš obslužné komunikaci) je dokonce zúžení na 

 
 
 
 
 
 
 
Připomínka k lokalitě Z1-29 neakceptována. 
Lokalita Z1-29 bude v návrhu Změny č. 1 ponechá-
na, protože z projednání návrhu Změny č. 1 nevy-
plynuly žádné překážky, které by odůvodňovaly její 
vypuštění. Obec Čerčany musí v souladu s cíli 
a úkoly územního plánování zajišťovat trvale udrži-
telný rozvoj soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území 
obce s dynamicky stoupajícím počtem obyvatel 
(1971 = 1988 obyv.; 2019 = 2868 obyv.), ležící na 
průsečíku republikových silničních a železničních 
dopravních tahů v blízkosti dálnice D1. Obec Čer-
čany je dle PÚR ČR, ve znění aktualizací č. 1 až 4, 
zpřesněné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. 
aktualizace, součástí rozvojové oblasti „OB1 Me-
tropolitní rozvojová oblast Praha“ představující 
nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, která po 
vyčerpání možnosti transformace ploch v zastavě-
ném území sídel a využití dosud volných ploch vy-
mezených v zastavitelných plochách, požaduje vy-
mezit nové zastavitelné plochy v souladu s urbanis-
tickou koncepcí stanovenou v ÚP Čerčan. Úkolem 
pořizovatele podle § 50 odst. 1 stavebního zákona 
je pořídit Změnu č. 1 v souladu s Pokyny pro zpra-
cování návrhu Změny č. 1, které byly součástí Zprávy 
o uplatňování ÚP Čerčan schválené Zastupitelstvem 
obce Čerčany dne 20. 6. 2017 podle § 55 odst. 1 sta-
vebního zákona. Podrobnější územně plánovací ře-
šení v měřítku katastrální mapy bude předmětem 
RP RP5 Velký Barochov, jehož vydáním je rozho-
dování o změnách v území lokality Z1-29 podmíněno 
podle § 43 odst. 2 stavebního zákona s p ředpokla-
dem max. 50 RD, kdy tento počet podle dosavadní 
praxe v obci 20-30 RD/1 rok zajistí pokrytí potřeby 
stavebních parcel pro RD na 2 až 3 roky v klidné 
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cca 4 m. Spojení s centrem obce, jehož definice bohužel obci stále chybí, je tedy 
opravdu pouze v „docházkové“ vzdálenosti, tudíž podpora jeho nedefinovaného 
významu je velmi problematická. 
I těchto skutečností bránících vymezení plochy Z1-29 si je projektant vědom, 
což dokládá mimo jiné jeho konstatování, že: „V rámci podrobnějšího řešení re-
gulačního plánu této lokality (RP5) je navrženo zvážit napojení lokality na silni-
ci III/1092 (rozšíření stávajících lesních a polních cest), tj. přístup k lokalitě z ji-
hu, který umožňuje vyhnout se průjezdu centrem Čerčan“. Jiná, než nevyhovují-
cí dopravní návaznost na zastavěné území neexistuje – ze západní strany je 
i podle popisu projektanta plocha ohraničena rozsáhlými lesními plochami 
(sousedící lesní komplex Bažantnice je výrazným terénním a krajinným 
celkem), východní okraj tvoří rozhraní s volnou krajinou . Rovněž Vyhodno-
cení vlivů změny č. 1 ÚP Čerčan na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vy-
hlášky č. 500/2006 Sb. negativní vliv ve vztahu k životnímu prost ředí fakticky 
očekává, když konstatuje: „V případě plochy Z1-29 je třeba nastavit regulativy 
takovým způsobem, aby zde nevznikla enkláva bez kontaktu se stávajícím in-
travilánem obce. Je nezbytné do této lokality zajistit adekvátní dopravní trasu, 
aby nedocházelo k dopravním problémům v přilehlé části obce a k obtěžování 
hlukem.“. Jak je výše uvedeno, návrh žádné takové řešení nenabízí. 
Do části plochy zasahuje ochranné pásmo lesa, východně prochází trasa VVTL 
plynovodu, je zde nutná překládka VN. Argument přínosu pásu zeleně mezi no-
vou a stávající zástavbou pro nové obyvatele je pro mě, stávajícího obyvatele, 
nepochopitelný. Troufám si konstatovat, že jižní část k. ú. Čerčany je dnes pro 
velké množství stávajících obyvatel hodnotná svým rekreačně sportovním po-
tenciálem volné krajiny a zcela nepochybně i z hlediska ochrany životního pro-
středí je nevhodné v hodnotném přírodním prostředí mezi potoky Medunský 
a Čerčanský, tedy mezi plochami ÚSES, záměr vůbec připustit. Celková pro-
stupnost krajiny by byla výrazně omezena. I z morálního hlediska, na které text 
projektanta odkazuje čili uspokojení požadavků obce a jejích občanů, je nutné 
zdůraznit, že zařazením změny Z1-29 je vyslyšena potřeba cizích investorů 
a umožnění jejich developerského záměru „na zelené louce“ bez konkrétního 
přínosu pro obec, spíše s budoucími nároky na hospodářství obce v nega-
tivním smyslu. Kladně hodnocená relativně umírněná rozvojová dynamika obce 
by byla násilně narušena. 
I odvolávání se na Strategický plán je v podání projektanta dvojse čné. Nelze než 
konstatovat, že se jedná o dokument, který od roku 2009 neprošel žádnou aktua-
lizací, výroční zpráva o plnění strategického plánu rozvoje obce, která měla být 
vyhotovena každý rok, neexistuje ani jedna, zásobník projektů pravděpodobně 
nikdy nebyl naplněn – samostatná příloha neexistuje (Chyba. Nenalezen zdroj 
odkazů). Projektantem uváděné odkazy jsou navíc vytrhávány z kontextu. Podle 
mého názoru struktura navrhované změny č. 1 ÚP spíše zvýrazňuje slabé strán-
ky obce – chybějící centrum, nedostatečná občanská vybavenost, špatný stav 

poloze blízké centru obce. Podle stanoviska Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje, čj. KHSSC 
14543/2017 ze dne 13. 4. 2017, je lokalita Z1-29 
jedinou lokalitou pro bydlení, která není zasažena 
hlukem, a proto nepožaduje u staveb pro bydlení 
prokázání splnění hlukových hygienických limitů. 
Lokalita Z1-29 představuje zastavitelnou plochu 
o výměře 6,27 ha ZPF ve II. až V. třídě ochrany 
s navrhovaným využitím Bydlení – příměstské (BI-
návrh) pro výstavbu RD, která jako jediná zastavi-
telná plocha této velikosti může být pojata za deve-
loperský záměr. Ostatní zastavitelné plochy této ve-
likosti, umožňující stavby pro bydlení, jsou již za-
stavěny nebo rozestavěny – viz zastavitelná plocha 
Z1 (Vysoká Lhota – západ), která je již developer-
sky uchopena a je vydán RP RP2 Čerčany – Vysoká 
Lhota-západ, a zastavitelná plocha Z4 (Vysoká 
Lhota – U Trati), která byla po účinnosti RP (dne 
23. 10. 2014) developerem zainvestována a je již 
zvětší části RD zastavěna. Výtkám podatele připo-
mínky směřující u lokality Z1-29 na negativní do-
tčení ochrany životního prostředí a veřejného zdraví 
oponuje souhlasné stanovisko orgánu posuzování 
vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středo-
českého kraje, odboru životního prostředí a země-
dělství, čj. 042683/2020/KUSK ze dne 13. 3. 2020. 
Podatelem připomínky uváděný rozporu s § 22 vy-
hlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, poři-
zovatel shledal jako irelevantní, protože podle § 1 
odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., se část třetí této 
vyhlášky, její součástí je § 22, použije při vymezo-
vání pozemků a umisťování staveb na nich; při roz-
hodování o nástavbách, stavebních úpravách, změ-
ně vlivu stavby na využití území, při vymezování po-
zemků veřejných prostranství a u zastavěných sta-
vebních pozemků stavbami, které jsou kulturními 
památkami nebo jsou v památkových rezervacích 
nebo památkových zónách, se podle vyhlášky po-
stupuje, pokud to závažné územně technické nebo 
stavebně technické důvody nevylučují, tudíž se § 22 
nepoužije při vymezování ploch v ÚP.  
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komunikací a chodníků, malá nabídka služeb a obchodů, vyjíždění za prací – 
odcizení vyjíždějících obyvatel (efekt „noclehárna“ pro Prahu), malá nabídka 
prostorů pro podnikání, nevyužitý potenciál cestovního ruchu, nedostatek uby-
tovacích kapacit pro turisty, absence sportovního zázemí a nedostatek prostoru 
pro jeho rozvoj, pokles kvality životního prost ředí. 
Za neakceptovatelnou změnu považuji dále lokalitu Z1-30 , která s lokalitou 
Z1-29 souvisí. Projektant uvádí: „Plocha Z1-30 p ředstavuje aktualizaci vymeze-
ní zastavěného území dle současného stavu v území. Dle KN se zde totiž nachá-
zejí dvě stavby: zemědělská stavba č. e. 230 na pozemku st. 1594 a jiná stavba 
č. e. 233 na pozemku st. 1658, což odůvodňuje vymezit příslušné pozemky jako 
zastavěné a ostatní pozemky do této plochy zahrnout jako proluky. I z ortofoto-
mapy je zjevné, že tyto 2 stavby jsou využívány k rekreaci nebo k bydlení. 
Vzhledem k sousední ploše Z21 bylo zvoleno s touto plochou shodné využití 
pro rekreaci (RI) – stav, které je vzhledem k poloze vůči sídlu vhodnější než 
bydlení. Ostatní 4 pozemky jsou nyní využívány jako zahrada nebo sad. Vzhle-
dem k vymezení rozsáhlé plochy bydlení Z1-29  v blízkosti plochy Z1-30 je 
odůvodnitelná i nová výstavba v rámci podmínek využití plochy RI i v této loka-
litě, neboť už půjde o návaznost na zvětšující se celek sídla, navíc se zajištěnou 
dopravní obsluhou po stávající komunikaci“. Ke snaze p řizpůsobovat účel vyu-
žití území pohledu do ortofotomapy je snad zbytečné se vyjadřovat, odůvodnění 
vzniku nové plochy v blízkosti je nerelevantní = nejisté (já se domnívám, že 
nemožné), přístupová komunikace je prašná polní cesta. 
Plocha Z1-27 parkoviště, částečně v ploše ÚSES u Čerčanského potoka, na vy-
soce bonitní půdě, je další nevhodnou plochou. Je-li potřebné řešit zvýšené ná-
roky na parkování návštěvníků hřbitova (navrhovaná plocha k rozšíření Z1-28), je 
tuto potřebu nutné řešit v rámci této plochy Z1-28. Parkování návštěvníků roz-
hledny navrhované jako Z1-31 nepovažuji na otázku k řešení, protože záměr 
umístění rozhledny na krajinné dominantě vrchu Čerčanský Chlum, který dělá 
čest svému jménu, je naprosto nevhodný a zbytečný. V blízkosti Čerčan (na 
dohled) se nachází již několik rozhleden (Neštětická hora, Ládví, Špulka), navíc 
případné dopravní zatížení by se dotklo spíše Meziho ří (obec Soběhrdy), jehož 
obyvatelé na záměr reagují velmi negativně. 
 
 
 
Za neodůvodnitelný považuje návrh nových zastavitelných ploch (některých 
navíc v poloze nenavazující na souvislou zástavbu obce) Krajský úřad Středo-
českého kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního řízení (041934/ 
/2017/KUSK ze dne 29. 3. 2017). P ředpokládám, že tento DOSS potvrdí k návr-
hu změny č. 1 ÚP Čerčan nezměněné negativní stanovisko. I toto stanovisko by 
mělo být pro výkonného po řizovatele jasným pokynem pro úpravu návrhu změ-
ny č. 1 v souladu s platnou legislativou, a tudíž vypuštění nově navrhovaných 

 
 
 
 
 
Připomínka k lokalitě Z1-30 akceptována částečně. 
Lokalita Z1-30 bude v návrhu Změny č. 1 ponechá-
na s tím, že nezastavěné pozemky parc. č. 1077/1, 
1077/11 a 1077/12, k. ú. Čerčany, budou návrhem 
Změny č. 1 vymezeny jako plochy přestavby P2 pro 
navrhovanou plochu rekreace – plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci (RI-návrh) – viz Pokyny (bod 
SJ*3). Lokalita Z1-30 byla do návrhu Zm ěny č. 1 
zařazena za účelem nápravy faktického stavu cha-
tové lokality Malý Barochov, kde se dle platného 
ÚP Čerčan jedná o plochu zeleně – zahrady a sady 
(ZS-stav), vymezenou návrhem Změny č. 1 jako za-
stavěné území s využitím rekreace – plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci (RI-stav), z kterého budou po 
společném jednání vyjmuty nezastavěné pozemky 
a tyto vymezeny jako plocha přestavby P2. 
 
Připomínka k lokalitě Z1-27 akceptována. 
Lokalita Z1-27 s navrhovaným využitím Dopravní 
infrastruktura – parkoviště (DP-návrh), která měla 
být určena jako parkoviště pro rozhlednu na Čer-
čanském chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 vypuš-
těna – viz Pokyny (bod SJ*2). 
Připomínka k lokalitě Z1-31 akceptována. 
Lokalita Z1-31 – rozhledna (resp. vyhlídkový bod) 
na Čerčanském chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 
vypuštěna z důvodu nesouhlasné připomínky sou-
sední obce Soběhrdy – viz Pokyny (bod SJ*13), 
i přesto, že všechny dotčené orgány vyslovily s loka-
litou Z1-31 souhlas. 
Připomínka vzata na vědomí. 
Podatelem citovaný Krajský úřad Středočeského 
kraje, dnes odbor územního plánování a stavebního 
řádu, oddělení územního řízení, jako nadřízený 
správní orgán územního plánování pro obce podle 
§ 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, příslušný podle § 5 odst. 2 sta-
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zastavitelných ploch, zejména Z1-27, Z1-29, Z1-30 a Z1-31.  vebního zákona, nemá postavení dotčeného orgánu 
podle § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Pořizo-
vatel pro doplnění uvádí, že nadřízený orgán  vydal 
podle § 50 odst. 7 a 8 stanovisko čj. 133388/ 
/2019/KUSK ze dne 8. 10. 2019, ve kterém uvádí, že 
„…lze postupovat v dalším řízení o ÚP.“. 

37 RNDr. Jan Rataj, 
Růžová 39, Vysoká Lhota, 
257 22 Čerčany 

ze dne 6. 6. 2018; 
zapsáno dne 8. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1505/2018 

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
Na úřední desce OÚ Čerčany byl vyvěšen návrh změny č. 1 ÚP Čerčan. Změna 
nastává zejména ve značném rozšíření zastavitelných ploch obce. Toto rozšíření 
nepovažuji za žádoucí a pro obec prospěšné. 
Hlavní novou zónou určenou k zástavbě je zóna označená Z1-29 (Velký Baro-
chov, 6,43 ha, až 50 RD). V návrhu je argumentováno tím, že tato zóna je ná-
hradou za jiné vyřazené zóny, jedná se ale zejména o vyřazené rezervy nebo po-
zemky s jiným určením (které skutečně nejsou zapotřebí), tento argument tedy 
nepovažuji za oprávněný. 
Velký Barochov je lokalita nenavazující přímo na současné zastavěné území 
a lze ji označit běžně užívaným pojmem obytný satelit. Takových vzniklo 
v okolí Prahy velké množství a byla publikována velká řada studií o jejich pro-
blematičnosti (narůst dopravy, chybějící infrastruktura a služby, izolace obyva-
tel, ničení půdního fondu). Byl bych nerad, aby Čerčany v tomto neblahém tren-
du (který je již, doufám, na ústupu) pokračovaly. Růst obce (je-li skutečně žá-
doucí ve větším měřítku – není nikde doloženo, není podpo řeno žádným strate-
gickým plánem obce) by bylo vhodnější podpořit stavbou obytných domů v cen-
trální části obce a podporou služeb. 
Navrhuji tedy vypuštění nových neodůvodněných zastavitelných ploch, 
zejména Z1-29, z návrhu změny. 

Připomínka neakceptována. 
Pořizovatel vyhodnotil připomínky pouze k lokalitě 
Z1-29, protože ostatní lokality návrhu Změny č. 1 
nebyly konkretizované a jsou zmiňované pouze obec-
ně. Lokalita Z1-29 bude v návrhu Změny č. 1 pone-
chána, protože z projednání návrhu Změny č. 1 ne-
vyplynuly žádné překážky, které by odůvodňovaly 
její vypuštění. Obec Čerčany musí v souladu s cíli 
a úkoly územního plánování zajišťovat trvale udrži-
telný rozvoj soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území 
obce s dynamicky stoupajícím počtem obyvatel 
(1971 = 1988 obyv.; 2019 = 2868 obyv.), ležící na 
průsečíku republikových silničních a železničních 
dopravních tahů v blízkosti dálnice D1. Obec Čer-
čany je dle PÚR ČR, ve znění aktualizací č. 1 až 4, 
zpřesněné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. 
aktualizace, součástí rozvojové oblasti „OB1 Me-
tropolitní rozvojová oblast Praha“ představující 
nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, která po 
vyčerpání možnosti transformace ploch v zastavě-
ném území sídel a využití dosud volných ploch vy-
mezených v zastavitelných plochách, požaduje vy-
mezit nové zastavitelné plochy v souladu s urbanis-
tickou koncepcí stanovenou v ÚP Čerčan. Úkolem 
pořizovatele podle § 50 odst. 1 stavebního zákona 
je pořídit Změnu č. 1 v souladu s Pokyny pro zpra-
cování návrhu Změny č. 1, které byly součástí 
Zprávy o uplatňování ÚP Čerčan schválené Zastu-
pitelstvem obce Čerčany dne 20. 6. 2017 podle § 55 
odst. 1 stavebního zákona. 

38 John Kevin Stanley, 
Ke Chlumu 586, 257 22 Čerčany; 
Mgr. Olga Stanley, 
Ke Chlumu 586, 257 22 Čerčany 

ze dne 7. 6. 2018; 
zapsáno dne 8. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1509/2018 

My, Olga a Kevin Stanley, uplatňujeme následující připomínky k návrhu 
změny č. 1 ÚP Čerčan. Vznášíme následující námitky a žádáme jejich zod-
povězení: 
1. Vyjadřujeme nesouhlas se změnami Z1-27, Z1-28, Z1-29. Jejich dopadem 

V této fázi projednávání nelze podle § 50 odst. 3 sta-
vebního zákona uplatňovat námitky, ale pouze při-
pomínky, podání uvozené jako „námitky“ bylo proto 
vyhodnoceno jako „připomínky“. 
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bude zvýšení provozu a zároveň negativně ovlivní kvalitu bydlení všech v uli-
cích Ke Chlumu, Příkrá, K Potoku, Lesní, Luční a Mračská. 

2. Jak a kudy povede přívodová komunikace k plánované výstavbě RD. Prosíme 
o vysvětlení, jak bude zajištěna bezpečnost pro chodce a jak bude zajištěno to, 
že výstavba nijak neohrozí či nezvýší provoz v ulici Ke Chlumu? 

3. Počítá výstavba této přívodové komunikace s tím, že ve velmi těsné blízkosti 
je plánovaná výstavba klubovny pro dětský sportovní cyklistický oddíl a musí 
být zajištěna bezpečnost dětí? 

4. Počítá výstavba RD a přívodové komunikace s tím, že ohrozí migraci zvířat 
z tzv. Bažantnice směrem na Chlum. Nyní je to jediná možná trasa pro zvířec-
tvo, která bude zástavbou zvířatům odejmuta a bude mít negativní vliv na ži-
votní prostředí této lokality. Požadujeme doplnění vyjádření orgánu ochrany 
přírody a povodí řeky Sázavy. 

5. Mateřská škola již nyní trpí nedostatečnou kapacitou a stejně tak další posky-
tovatelé např. lékařských služeb. Další navýšení počtu obyvatel výrazně zhor-
ší dostupnost pro stávající obyvatele. Počítá se s touto zátěží? Požaduji uvést 
opatření, které jsou naplánovány k zajištění této dostupnosti pro obyvatele obce. 

6. V případě, že přívodová komunikace k plánovaným RD u Bažantnice nebude 
mít na konci zábranu/bariéru, která zamezí tomu, aby si auta zkracovala cestu 
směr do Benešova přes tzv. Hájenku, dojde k naprosté devastaci i této odpo-
činkové lokality. Jakým způsobem je zajištěn tok vozidel, aby k této devastaci 
nemohlo dojít a odpočinková lokalita Hájenka tak nebyla zdevastována? 

7. Investice do zeleně na konci ulic Ke Chlumu před cca 8 lety bude výstavbou 
RD a přívodové komunikace zmařena, jelikož zóna přestane být zónou rekre-
ační. Požadujeme potvrzení, že v souvislosti s touto investicí nebyly do bu-
doucna vyloučeny žádné zásahy či změny v ÚP. 

Z důvodu rozsahu navrhované změny ÚP v lokalitě Z1-29, v rozsahu 97 119 m2, 
z plochy zemědělské na bydlení příměstské prosíme o zvážení výše uvedeného, 
a to hlavně z důvodu dopadů na infrastrukturu, životní prostředí atd. 
Předem děkujeme za doplnění a zapracování uvedených připomínek. 

Připomínky jsou vyhodnoceny po jednotlivých lo-
kalitách. 
Připomínka k lokalitě Z1-27 akceptována. 
Lokalita Z1-27 s navrhovaným využitím Dopravní 
infrastruktura – parkoviště (DP-návrh), která měla 
být určena jako parkoviště pro rozhlednu na Čer-
čanském chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 vypuš-
těna – viz Pokyny (bod SJ*2). 
Připomínka k lokalitě Z1-28 neakceptována. 
Lokalita Z1-28 představuje rozšíření stávajícího 
hřbitova o cca 0,38 ha, jejíž vymezení je nezbytné 
pro zajištění pohřebnictví v obci jako stavby veřej-
né infrastruktury občanské vybavenosti. Zvýšený 
automobilový provoz se dá očekávat pouze sezónně 
a bez podstatného vlivu na obytnou zástavbu. 
Připomínka k lokalitě Z1-29 neakceptována. 
Lokalita Z1-29 bude v návrhu Změny č. 1 ponechá-
na, protože z projednání návrhu Změny č. 1 nevy-
plynuly žádné překážky, které by odůvodňovaly její 
vypuštění. Výměra lokality Z1-29 je v připomínce 
uváděna chybně, protože podle návrhu Změny č. 1 
je její výměra 6,43 ha. Úkolem pořizovatele podle 
§ 50 odst. 1 stavebního zákona je pořídit Změnu č. 1 
v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu Změny 
č. 1, které byly součástí Zprávy o uplatňování ÚP 
Čerčan schválené Zastupitelstvem obce Čerčany 
dne 20. 6. 2017 podle § 55 odst. 1 stavebního záko-
na. Podrobnější územně plánovací řešení v měřítku 
katastrální mapy bude předmětem RP RP5 Čerčany 
– Velký Barochov, jehož vydáním je rozhodování 
o změnách v území lokality Z1-29 podmíněno podle 
§ 43 odst. 2 stavebního zákona. Při pořizování 
a zpracování návrhu RP RP5 budou v podrobnosti 
této ÚPD řešeny v připomínce uváděné otázky, je-
jichž zodpovězení je nezbytné pro umístění staveb 
RD v lokalitě Z1-29. K připomínkám, týkající se pře-
vážně ochrany životního prostředí a veřejného zdra-
ví se také váže dokumentace „Vyhodnocení vlivů 
návrhu Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území“ pro-
jednávanou společně s návrhem Změny č. 1 a v 
souhlasném stanovisku orgánu posuzování vlivů na 
životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského 
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kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
čj. 042683/2020/KUSK ze dne 13. 3.  2020. 

39 Petr Šota, 
Gončarenkova 1302, 147 00 Praha 4 

ze dne 6. 6. 2018; 
zapsáno dne 6. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1484/2018 

Posunutí hranice stavebního pozemku č. 916/3, v návrhu změny ÚP vede-
ného jako lokalita změny Z1-23. 
1. V návrhu změny ÚP má můj pozemek č. 916/3 a současně ta část tohoto po-

zemku, která je v tomto návrhu změny ÚP navržena na stavební pozemek, 
pod označením lokality změny Z1-23 (dále jen jako Z1-23), navrhovanou se-
verní hranici tak, aby tato hranice plynule navázala na hranici sousedního sta-
vebního pozemku č. 1318/12, to znamená, aby severní hranice obou soused-
ních pozemků (č. 1318/12 a Z1-23) byly téměř v jedné úsečce. 

2. Pravděpodobně někdy v nedávné minulosti se současný vlastník pozemku 
č. 1318/12 stal nově i vlastníkem dvou přilehlých pozemků č. 1318/22 
a č. 1318/21. O této skutečnosti bych se nejspíše nedozvěděl nebýt toho, že 
vlastník těchto tří pozemků tyto pozemky před několika málo dny oplotil, 
čímž je sloučil i fakticky. Dále zmiňuji, že v případě pozemků č. 1318/22 
a č. 1318/21 se jedná o úzké pozemky velmi malých rozměrů. 

3. Z výše uvedené skutečnosti plyne, že pokud by navrhovaná severní hranice 
pozemku Z1-23 zůstala tak, jak je v návrhu změny ÚP, potom by mezi oběma 
sousedními pozemky (1318/12 sloučeného s 1318/22 a 1318/21 a Z1-23) 
vznikl zálom, který nebyl navrhován, či lépe řečeno, návrh Z1-23 se tomuto 
jakémukoli zálomu chtěl, domnívám se, vyhnout. 

4. Pokud by hranice sousedních pozemků zůstaly tak, jak momentálně nově 
existují (1318/12, 1318/22, 1318/21) resp. jsou navrženy (Z1-23), tak by mezi 
pozemky vznikl zálom, který by byl o to více nešikovný, že by m ěl tvar pís-
mene Z, neboť východní hranice pozemku č. 1318/21 není kolmá na můj po-
zemek, ale svírá s ní úhel, odhaduji cca 60°. Mohu se domnívat, že toto by 
nebyl uspokojivý stav, jak při sečení louky traktorem, jak je tomu doposud, 
tak možná i pro v tomto prostoru pohybující se zvěř (zálom by byl do bu-
doucna součástí té části mého pozemku č. 916/3, která by byla nadále nesta-
vební, takže dosavadní loukou). 

5. Pokud by za těchto okolností měly severní hranice sousedních pozemků, a to 
sloučených pozemků č. 1318/12, č. 1318/22, č. 1318/21 a pozemku Z1-23, na 
sebe co nejplynuleji navazovat, potom by bylo nutné posunout navrhovanou 
severní hranici pozemku Z1-23 tímto severním směrem taktéž. Jednalo by se 
ale o posun o několik málo metrů, dle měřítka na mapě odhadují cca 3-4 me-
try, neboť pozemek č. 1318/21, jehož úzká strana je příčinou tohoto stavu, 
sousedí s mým pozemkem č. 916/3 hranicí o právě těchto několik málo me-
trech. 

6. Chtěl bych Vás tímto požádat o dodatečnou změnu v návrhu změny ÚP ozna-
čenou pod Z1-23, tak jak ji uvádím v bod ě č. 4 tohoto dopisu. 

Příloha – katastrální mapa s návrhem změny 3× 

Pořizovatel vyhodnotil podání jako připomínku. 
Připomínka neakceptována. 
Lokalita Z1-23 o výměře 0, 31 ha umožňuje dle tex-
tové části návrhu Změny č. 1 zástavbu max. 1 RD 
v ploše bydlení příměstské (BI-návrh), v návaznosti 
na zastavěné území a existující dopravní a technic-
kou infrastrukturu. Zasahování do vymezení severní 
hranice lokality Z1-23 není opodstatněné. Posun 
severní hranice podle připomínky je irelevantní, 
protože zvětšení výměry lokality Z1-23 nemá na její 
využití vliv, stále je pouze 1 RD, pro který je výměra 
0,31 ha více, jak dostačující. Severní hranice lokali-
ty Z1-23 vznikla prodloužením společné hranice po-
zemků parc. č. 1318/12 a 1318/21, 1318/22, k. ú. 
Čerčany, a není důvod její průběh měnit, žádné 
v připomínce namítané „zalomení“ nevzniká. 
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40 Ing. Jakub Tomek, 
Růžová 24, Vysoká Lhota, 
257 22 Čerčany; 
PhDr. Mgr. Blanka Tomková, 
Růžová 24, Vysoká Lhota, 
257 22 Čerčany 

ze dne 8. 6. 2018; 
zapsáno dne 11. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1531/2018 

Připomínky ke Změně č. 1 ÚP Čerčan 
Dle argumentů uvedených v dokumentaci Změny č. 1 ÚP Čerčan a odůvodňují-
cích vynětí ze zastavitelných ploch v lokalitě Jericho a Vysoká Lhota a podporu-
jících zástavbu v jižní části Čerčan, požadujeme vyjmout ze zastavitelných 
ploch i plochu RP2 – Čerčany – Vysoká Lhota západ. Nově zastavitelné plochy 
by měly být v prvé řadě co nejblíže centru obce a neměly by podporovat satelit-
ní charakter zástavby. Plocha RP2 je v podobné vzdálenosti a podobn ě hlukově 
zatížená jako jiné ze zastavitelného území vyjímané plochy a ÚP by měl tedy ře-
šit podobné situace identickým způsobem a nepodporovat satelitní charakter zá-
stavby. 

Připomínka neakceptována. 
Vypuštění zastavitelné plochy Z1 s využitím bydlení 
příměstské (BI-návrh), pro jejíž část byl již vydán 
RP RP2 Čerčany – Vysoká Lhota-západ, který je již 
ode dne 26. 9. 2019 účinný, nejenom, že není před-
mětem Změny č. 1, ale o zrušení RP RP2 by muselo 
podle § 71 odst. 3 stavebního zákona nejd říve roz-
hodnout Zastupitelstvo obce Čerčany. 

41 Ing. Jana Tywoniaková , 
Plzákova 213, 257 22 Čerčany 

ze dne 8. 6. 2018; 
zapsáno dne 8. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1518/2018 

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
V dokumentu „Změna č. 1 ÚP Čerčan – návrh a odůvodnění“ se uvádí k pod-
statnému rozšíření zastavěného území nutnost řádného odůvodnění. Pro lokalitu 
„Z1-29“ je takovéto odůvodnění zvláště exponované, neb se jedná o zástavbu 
většího rozsahu (v lokalitě (Z1-29)), vyžadující částečné přehodnocení urbanis-
tické koncepce a důkladnou přípravu (RP), i řádné odůvodnění. 
Zastavět pole u lesa za potokem, je a bude extenzivní suburbanizací. Zástavba 
v těsné blízkosti lesa Bažantnice bude vždy rušit přírodní poměry. Voda, která 
se zachycovala na poli a vsakovala se do půdy, bude urychleně odcházet ze zpev-
něných ploch zástavby, v krajině bude méně vody, neb voda odejde rychleji. 
1) Obytný satelit 
Dokumentace uvádí: „Urbanistická koncepce 
U všech těchto urbanistických celků je důležité zachovávat jejich kompaktnost 
a zároveň dbát o jejich vzájemné propojení.“ (kap C.1 ÚP Čerčany) 
Dílčí změnu urbanistické koncepce představuje vymezení plošně rozsáhlé lokali-
ty Z1-29 (Velký Barochov), která ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČERČAN 
02/2018 16 nově sleduje rozvoj bydlení jižně od Čerčan (tj. namísto území mezi 
Vysokou Lhotou a Jerichem, kde byly vypuštěny obdobně rozsáhlé plochy územ-
ních rezerv pro bydlení). Takováto změna urbanistické koncepce představuje 
posun ke kompaktnímu sídlu a k vyšší kvalitě obytného prostředí a co se týče 
demografických a plošných bilancí, je podrobně odůvodněna výše v kap. 2.3.“ 
Připomínka: K této lokalitě je nutno přistupovat z pohledu základního čle-
nění krajiny na dílčí funkční celky dané morfologií terénu a možnostmi pří-
stupnosti a napojení komunikací. Jde o enklávu „za potokem“. 
A proto BUDE VŽDY SATELITEM, vždy bude připojena POUZE přes 
spojky na mostech. A bude vždy činit problémy v napojeních na úzká místa 
ve staré zástavbě, z čehož budou vznikat problémy. 
Tzn. VŠECHNY vazby do lokality vedou přes Čerčanský potok. Ten je 
možné překonat ve dvou místech: 
– z ulice Mračská – u farmy p. Matouška 
– z ulice Ke Chlumu – od hřbitova 

Připomínka neakceptována. 
Z projednávaného návrhu Změny č. 1 je zřejmé, že 
ÚPD v měřítku 1 : 5000 nemůže řešit problematiku 
odpovídající svým měřítkem měřítku katastrální 
mapy, tj. 1 : 1000, popř. podrobnějším, v rozsahu 
územních rozhodnutí, které RP RP5 nahradí. Proto 
je právě návrhem Změny č. 1 rozhodování o změ-
nách v území lokality Z1-29 podmíněno vydáním 
RP RP5 Velký Barochov a do té doby platí v lokali-
tě „stavební uzávěra“, tzn., že současný stav zůsta-
ne beze změn. Teprve po vydání RP RP5, kterému 
předchází jeho projednání s veřejností, bude možné 
lokalitu Z1-29 zastavovat. Lokalita Z1-29 bude 
v návrhu Změny č. 1 ponechána, protože z projed-
nání návrhu Změny č. 1 nevyplynuly žádné překáž-
ky, které by odůvodňovaly její vypuštění. Obec Čer-
čany musí v souladu s cíli a úkoly územního pláno-
vání zajišťovat trvale udržitelný rozvoj soustavným 
a komplexním řešením účelného využití a prostoro-
vého uspořádání území obce s dynamicky stoupají-
cím počtem obyvatel (1971 = 1988 obyv.; 2019 = 
2868 obyv.), ležící na průsečíku republikových sil-
ničních a železničních dopravních tahů v blízkosti 
dálnice D1. Obec Čerčany je dle PÚR ČR, ve znění 
aktualizací č. 1 až 4, zpřesněné ZÚR Středočeského 
kraje, ve znění 1. a 2. aktualizace, součástí rozvojo-
vé oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast 
Praha“ představující nejsilnější koncentraci obyva-
telstva v ČR, která po vyčerpání možnosti transfor-
mace ploch v zastavěném území sídel a využití do-
sud volných ploch vymezených v zastavitelných plo-
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Příjezd z lesa, z Bažantnice lze brát v potaz jen pro případ nouzového pří-
stupu, nikoliv pro běžné relace vůči centru obce. 
Úloha daná požadavkem: „– Navrhnout adekvátní regulativy (= vypracovat re-
gulační plán), aby zde nevznikla enkláva mimo kontakt s intravilánem obce“. – 
je poněkud nejasné přání v kontextu podmínek. 
2) Příjezdové komunikace 
Připomínka: V obou přípojných místech je dnes komunikace s naprosto 
nevhodnými parametry pro příjezd do lokality s 50 RD. V obou kříženích 
s potokem jsou naprosto nevhodné propustky, zastaralé, potenciáln ě ohro-
žující přilehlé pozemky v případě povodňových stavů na Čerčanském poto-
ce, s nedostatečným průtokem pro přívalové vody z povodí potoka. Tento 
problém je letitý a dlouhodobě neřešený, ani obcí, ani správcem povodí vo-
doteče. VPS nejsou dostatečně definovány. 
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM 
A STAVBÁM VYVLASTNIT: 
WD1.21 Komunikace pro dopravní napojení lokality Velký Barochov  
3) 2 nové propustky/mostky na potoce 
Připomínka: Tento problém, vybudování 2 nových propustk ů či spíše mostků, 
není v návrhu vůbec zachycen. Viz výše. 
4) Nárůst hlučnosti (a prašnosti v době několika let výstavby nových domů) 
Nelze se problému zbavit jen konstatováním: „2.4.2. VYHODNOCENÍ VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V případě plochy Z1-29 je třeba nastavit regulativy takovým způsobem, aby zde 
nevznikla enkláva bez kontaktu se stávajícím intravilánem obce. Je nezbytné do 
této lokality zajistit adekvátní dopravní trasu, aby nedocházelo k dopravním 
problémům v přilehlé části obce a k obtěžování hlukem.“ 
Připomínka: Vznikne enkláva s problematickým napojením na intravilán 
obce. Adekvátní dopravní trasa bude způsobovat potíže a problémy ve stáva-
jící struktuře, nastane zvýšené obtěžování hlukem okolní obytné zástavby. 
„2.4.2. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Posuzovaná změna územního plánu, resp. důsledky z ní plynoucí, jsou bez nega-
tivních vlivů na obyvatelstvo. Do území nebudou vneseny žádné aktivity, které by 
měly za následek obtěžování obyvatel hlukem, pachy, plynnými polutanty či 
představovaly bezpečnostní rizika. K posuzované koncepci je možno souhrnně 
konstatovat, že na většině ploch nezavdává příčiny k významnému zhoršení 
„hlukové“ situace v území s dopadem na lidské zdraví. Očekávaný nárůst do-
pravy, vyvolaný výstavbou na ploše Z1-29 je třeba regulovat definováním ade-
kvátní přístupové komunikace (viz též výše). 
Připomínka: Posuzovaná změna ÚP, resp. důsledky z ní plynoucí, budou 
mít negativní vliv na obyvatelstvo. Okolní zástavba podél p řístupových ko-

chách, požaduje vymezit nové zastavitelné plochy v 
souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚP 
Čerčan. Úkolem pořizovatele podle § 50 odst. 1 
stavebního zákona je pořídit Změnu č. 1 v souladu 
s Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1, které 
byly součástí Zprávy o uplatňování ÚP Čerčan 
schválené Zastupitelstvem obce Čerčany dne 20. 6. 
2017 podle § 55 odst. 1 stavebního zákona. Podrob-
nější územně plánovací řešení bude předmětem RP 
RP5 Velký Barochov s předpokladem max. 50 RD, 
kdy tento počet podle dosavadní praxe v obci 20-30 
RD/1 rok zajistí pokrytí potřeby stavebních parcel 
pro RD na 2 až 3 roky v klidné poloze blízké centru 
obce. Podle stanoviska Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje, čj. KHSSC 14543/2017 ze dne 
13. 4. 2017, je lokalita Z1-29 jedinou lokalitou pro 
bydlení, která není zasažena hlukem, a proto nepo-
žaduje u staveb pro bydlení prokázání splnění hlu-
kových hygienických limitů. Lokalita Z1-29 před-
stavuje zastavitelnou plochu o výměře 6,27 ha ZPF 
ve II. až V. třídě ochrany s navrhovaným využitím 
Bydlení – příměstské (BI-návrh) pro výstavbu RD, 
která jako jediná zastavitelná plocha této velikosti 
může být pojata za developerský záměr. Ostatní za-
stavitelné plochy této velikosti, umožňující stavby 
pro bydlení, jsou již zastavěny nebo rozestavěny – 
viz zastavitelná plocha Z1 (Vysoká Lhota – západ), 
která je již developersky uchopena a je vydán RP 
RP2 Čerčany – Vysoká Lhota-západ, a zastavitelná 
plocha Z4 (Vysoká Lhota – U Trati), která byla po 
účinnosti RP (dne 23. 10. 2014) developerem zain-
vestována a je již zvětší části RD zastavěna. Výtkám 
podatele připomínky směřující u lokality Z1-29 na 
negativní dotčení ochrany životního prostředí a ve-
řejného zdraví oponuje souhlasné stanovisko orgá-
nu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského 
úřadu Středočeského kraje, odboru životního pro-
středí a zemědělství, čj. 042683/2020/KUSK ze dne 
13. 3. 2020. 



39 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan z 02/2018 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 10/2017 

poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

munikací do lokality budou mít za následek obtěžování obyvatel hlukem, 
v době výstavby domů, tj. v době cca 10 let i prachem. Regulace je možná 
pouze rychlostními limity, ale auta do lokality prostě jezdit budou. Navíc 
největší zátěž vznikne v křižovatce Mračská – Luční, kde je již nyní velmi 
problematická zóna s problémy s vodou, která se ve sníženině u farmy drží 
téměř stále: ať již dešťová, nebo voda z tzv. požární nádrže, u které je (by-
la?) tůň s vodním propojením, dlouhodobě neřešené problematické vodní 
dílo. Areál je zatím v majetku obce, ale obec se ho chystá odprodat a teprve 
potom vzniknou nové, obtížně řešitelné vztahy, kdo má odpovědnost za po-
tíže s vodou v křižovatce. 
Problémy jsou souhrnně skryty ve výroku: „– Definovat přístupovou komu-
nikaci, která zajistí plynulou dopravní obslužnost tohoto území.“ 
Ale místo se nedá změnit, komunikace a mostky musejí mít své dimenze, voda 
se řídí podle gravitace… Tato úloha, jak vyřešit dopravní návaznost, nebude vů-
bec jednoduchá. 
5) Napojení na kanalizaci 
Dokument to uvádí výrokem: „Všechny nově vymezené plochy bydlení a plochy 
smíšené obytné budou napojeny na stávající kanalizaci. Koncepce odkanalizo-
vání a dopad na odtokové poměry v lokalitě Velký Barochov (Z1-29) budou ře-
šeny v rámci požadovaného regulačního plánu RP5.“ 
… 
„Změna č. 1 i nadále považuje za zdravou horní hranici velikosti Čerčan při-
bližně 3500 obyvatel. K dílčí („taktické“) změně koncepce dochází v tom, jak té-
to strategické vize dosáhnout s ohledem na aktuální podmínky. N ěkteré dříve 
vymezené rozvojové plochy tak byly vypuštěny, stejně jako byly vypuštěny územ-
ní rezervy pro bydlení. Jiné rozvojové plochy ve vhodnějších lokalitách byly na-
opak změnou č. 1 vymezeny. Vypuštěny byly zejména rozvojové plochy podél sil-
nice I/3 a podél řeky Sázavy, nově vymezena byla naopak obytná lokalita Velký 
Barochov, situovaná jihozápadně od centra Čerčan. 
Návrh změny ÚP Čerčan č. 1 proto počítá, že je realistické počítat v následují-
cích 25 letech s nárůstem zhruba o 500 obyvatel, tj. zhruba o 20 obyvatel ro čně. 
Počet nových RD-50 
Počet nových obyvatel: 161“ 
Připomínka: Kanalizace se musí dostat přes potok – za potok a musí se za-
pojit do stávající gravitační kanalizace tak, aby nevznikl problém pro sys-
tém. Je otázkou, do jaké míry se bude muset nárůstem obyvatel lokality 
/celé změny 1/ reagovat na možnosti stávající ČOV. Obávám se, že kapacita 
stávající ČOV je někde do 3 000 EO. Tudíž ve veřejně prospěšných stav-
bách chybí posílení či intenzifikace technologie v ČOV. 
6) Text „ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČERČAN – 02/2018“ 
„Str.16-17 
Lokalita Z1-29 je největší nově vymezenou rozvojovou plochou bydlení ve 
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změně č. 1 a umožňuje výstavbu max. 50 RD. Odůvodnění jejího vymezení 
v kontextu celé změny č. 1, dopad na urbanistickou koncepci, demografic-
kou bilanci a limity využití území (zejména ZPF a ochranná pásma tech-
nické infrastruktury) je uvedeno výše v kap. 2.3. Vzhledem k velikosti této 
plochy a za účelem kvalitního urbanistického řešení je výstavba v této ploše 
podmíněna vydáním RP RP5.“ 
„POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Regulační plán bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické 
infrastruktury včetně ochranných pásem. Řešení regulačního plánu se dotýká 
problematiky zásobování území pitnou vodou, odkanalizování území a zásobo-
vání elektrickou energií, případně plynem. Stanoví se podmínka napojení jednot-
livých nemovitostí a objektů na veřejnou splaškovou kanalizaci a centrální ČOV. 
Prostorové uspořádání technické infrastruktury bude řešeno koordinovaně s ná-
vrhem veřejných prostor, zejména s řešením dopravy. Trasy řadů inženýrských 
sítí budou zařazeny do veřejně prospěšných staveb. Východně od řešeného úze-
mí prochází trasa VVTL plynovodu, řešení bude respektovat omezení, z tohoto 
faktu vyplývající. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ 
Koncepce zásobování vodou stanoví trasy zásobovacích vodovodních řadů 
v rámci řešené zóny, včetně přípojek k jednotlivým stavebním objektům. Navr-
hované stavební objekty budou napojeny na stávající kanaliza ční a vodovodní 
sít. Návrh RP se bude podle potřeby zabývat řešením dopadů nově zastavova-
ných ploch na odtokové poměry v území, a to včetně návrhu příslušných opatře-
ní k eliminaci vlivu zástavby a budovaných veřejných komunikací.“ 
Připomínka: Pokud navrhovaná změna v lokalitě Z1-29 bude takto schvá-
lena, aniž budou podrobněji zváženy souvislosti a rizika a dopady, neposta-
čí odkaz do budoucnosti, kdy by se mělo vše vyřešit na úrovni RP RP5. 
Navrhuji tuto lokalitu lépe prověřit z hlediska výše uvedených souvislostí či 
odložit – vyřadit z navrhované Změny č. 1 ÚP Čerčany. 

42 Ing. Stanislav Valášek, 
Ke Chlumu 578, 257 22 Čerčany 

ze dne 6. 6. 2018; 
zapsáno dne 8. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1513/2018 

Já, Stanislav Valášek, uplatňuji následující připomínky k návrhu změny 
č. 1 ÚP Čerčan: 
1. 
Vyjadřuji nesouhlas se změnami Z1-27, Z1-28, Z1-29. Jejich dopadem bude 
zvýšení provozu s negativním dopadem na kvalitu bydlení na ulicích Ke Chlu-
mu, Příkrá, K Potoku, Lesní, Luční a Mračská. 
2. 
Vyjadřuji nesouhlas se změnami Z1-27, Z1-28, Z1-29. Jejich dopadem bude 
vznik dalších zpevněných ploch s negativním vlivem na zadržování vody v kra-
jině, zrychlený odtok a riziko rozvodnění potoka při přívalových deštích. To má 
kromě uvedeného i negativní dopad na kvalitu bydlení zejména na ulice Ke 
Chlumu, Příkrá, K Potoku, Lesní, Luční a Mračská. 

Připomínky jsou vyhodnoceny po jednotlivých lo-
kalitách. 
Připomínka k lokalitě Z1-27 akceptována. 
Lokalita Z1-27 s navrhovaným využitím Dopravní 
infrastruktura – parkoviště (DP-návrh), která měla 
být určena jako parkoviště pro rozhlednu na Čer-
čanském chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 vypuš-
těna – viz Pokyny (bod SJ*2). 
Připomínka k lokalitě Z1-28 neakceptována. 
Lokalita Z1-28 představuje rozšíření stávajícího 
hřbitova o cca 0,38 ha, jejíž vymezení je nezbytné 
pro zajištění pohřebnictví v obci jako stavby veřej-
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3. 
Žádám o doplnění vyjádření dopadů změn Z1-27, Z1-28, Z1-29 na vznik dalších 
zpevněných ploch s negativním vlivem na zadržování vody v krajin ě, zrychlený 
odtok a riziko rozvodnění potoka při přívalových deštích. Požaduji vyjádření or-
gánu ochrany přírody a povodí řeky Sázava. 
4. 
S ohledem na plánovanou změnu Z1-29 požaduji doplnění vyjádření adresující-
ho řešení zvýšených požadavku na: 1. parkování u železniční stanice Čerčany 
(důvodem je nedostatek pracovních míst a nutnost cestování do lokalit Praha, 
Benešov pro 50 rodin). 2. parkování kolem areálu školy a školky. 
5. 
Požaduji doplnění, dopadu změn Z1-27, Z1-28, Z1-29 na narušení a ohrožení 
výskytu chráněných živočichů. Požaduji doplnění o kontrolu vůči nálezové da-
tabáze Agentury ochrany přírody a krajiny a vyjádření orgánu ochrany přírody. 
6. 
Požaduji důkladné posouzení dopadů změn Z1-27, Z1-28, Z1-29 z hlediska kra-
jinného rázu orgánem ochrany přírody, zejména s ohledem na zachování harmo-
nického rázu krajiny a společném postupu přilehlých obcí v boji proti suburbar-
nizaci. 
7. 
Požaduji doplnit studii zeleně. Zejména s ohledem na rozsah navrhované změny 
ÚP v lokalitě Z1-29, výměra 97 119 m2, z plochy zemědělské na hranici lesa na 
bydlení příměstské, veřejná prostranství a občanské vybavení a v lokalitě Z1-27. 
8. 
ÚP řeší pouze území obce Čerčany. Přičemž vzájemná koordinace ÚP soused-
ních obcí, popř. obcí v rámci jedné aglomerace neproběhla. Návaznosti přileh-
lých ÚP jsou zúženy pouze na propojení dopravní a technické infrastruktury. 
Ani koncepce rozvoje sídel a revitalizace krajiny (např. společný postup v boji 
proti suburbanizaci) se vzájemně nekoordinuje. 
Požaduji projednat, koordinovat a uvést vyhodnocení dopad ů uvedené změny 
ÚP s obcemi přímo dotčenými navrhovanými změnami ÚP. Jedná se zejména 
o obce Lštění, Přestavlky u Čerčan, Soběhrdy, Mrač, Poříčí nad Sázavou, Ne-
speky a Čtyřkoly. 
9. 
ÚP obce Čerčany je pro stanovení koncepce příliš podrobný a k řešení konkrét-
ních problémů je naopak příliš povrchní. K tomuto účelu slouží RP. 
a) Požaduji zpracování RP, uvedení dopadů z něj vyplývajících, projednání 

a zapracování do předmětného ÚP. 
b) Z důvodu rozsahu navrhované změny ÚP v lokalitě Z1-29, v rozsahu 

97 119 m2, z plochy zemědělské na bydlení příměstské, veřejná prostranství 
a občanské vybavení, na hranici KÚ Mrač žádán o koordinaci, uvedení dopa-
dů a projednání v souladu s rozvojem ÚP KÚ Mrač, zejména z důvodu dopa-

né infrastruktury občanské vybavenosti. Zvýšený 
automobilový provoz se dá očekávat pouze sezónně 
a bez podstatného vlivu na obytnou zástavbu. 
Připomínka k lokalitě Z1-29 neakceptována. 
Lokalita Z1-29 bude v návrhu Změny č. 1 ponechá-
na, protože z projednání návrhu Změny č. 1 nevy-
plynuly žádné překážky, které by odůvodňovaly její 
vypuštění. Výměra lokality Z1-29 je v připomínce 
uváděna chybně, protože podle návrhu Změny č. 1 
je její výměra 6,43 ha. Úkolem pořizovatele podle 
§ 50 odst. 1 stavebního zákona je po řídit Změnu 
č. 1 v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu 
Změny č. 1, které byly součástí Zprávy o uplatňová-
ní ÚP Čerčan schválené Zastupitelstvem obce Čer-
čany dne 20. 6. 2017 podle § 55 odst. 1 stavebního 
zákona. Podrobnější územně plánovací řešení v mě-
řítku katastrální mapy bude předmětem RP RP5 
Čerčany – Velký Barochov, jehož vydáním je roz-
hodování o změnách v území lokality Z1-29 podmí-
něno podle § 43 odst. 2 stavebního zákona. P ři poři-
zování a zpracování návrhu RP RP5 budou v po-
drobnosti této ÚPD řešeny v připomínce uváděné 
otázky, jejichž zodpovězení je nezbytné pro umístění 
staveb RD v lokalitě Z1-29. K připomínkám, týkající 
se převážně ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví se také váže dokumentace „Vyhodnocení vli-
vů návrhu Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území“ 
projednávanou společně s návrhem Změny č. 1 a v 
souhlasném stanovisku orgánu posuzování vlivů na 
životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
čj. 042683/2020/KUSK ze dne 13. 3. 2020. Sou-
hlasná stanoviska, popř. stanoviska s požadavky 
k řešení v návrhu Změny č. 1 pro veřejné projedná-
ní, vydaly orgány ochrany přírody, tj. Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, v koordinovaném stanovisku 
čj. 052530/2018/KUSK ze dne 8. 6. 2018 – viz po ř. 
č. 4a tohoto vyhodnocení , a Městský úřad Benešov, 
odbor životního prostředí, ve stanovisku čj. MUBN/ 
/59055/2018/OOPLH ze dne 8. 6. 2018 – viz po ř. 
č. 7 tohoto vyhodnocení. Připomínky sousedních 
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dů na infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti. 
Předem děkuji za doplnění a zapracování uvedených připomínek. 

obcí jsou uvedeny pod poř. č. 20 až 27, ale připo-
mínku fakticky uplatnila pouze obec Soběhrdy, kte-
rá byla akceptována. Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR je dotčeným orgánem pouze na území 
chráněných krajinných oblastí (CHKO), nejbližším 
území obce Čerčany je CHKO Blaník (20 km). 

43 Ing. Petr Volek, 
Schnirchova 1428/32, 170 00 Praha 7;  
Jan Kukačka, 
Sázavská 508, 257 22 Čerčany; 
Jiří Šafránek, 
Chrást nad Sázavou 188, 
257 41 Týnec nad Sázavou; 
Ing. Jiří Pech, 
Brigádníků 50, Vysoká Lhota, 
257 22 Čerčany; 
Ing. Josef Matoušek, 
Nosticova 470/8, 118 00 Praha 1; 
Václav Matoušek, 
Mračská 1, 257 22 Čerčany; 
Ing. František Hruška, 
Jílovká 87, 
257 41 Týnec nad Sázavou; 
Ing. Miroslava Hrušková, 
Jílovká 87, 
257 41 Týnec nad Sázavou; 
Marcela Kadlecová, 
Smolenská 261/23, 101 Praha 10; 
Dagmar Vnenčáková, 
Divišovice 34, 
257 91 Sedlec-Prčice; 
na základě plné moci zastupuje: 
Mgr. Denisa Bakovská, 
advokátka ČKA 13204, 
BAKOVSKÁ & PELIKÁNOVÁ, 
advokátní kancelář, v.o.s., 
IČO 24831794, 
Pod Brentovou 617/9, 150 00 Praha 5  

ze dne 6. 6. 2018; 
zapsáno dne 11. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1533/2018 

Uplatnění připomínek k vystavení návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a vyhod-
nocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území 

I. 
Podatelé připomínek jsou vlastníci nemovitostí, resp. pozemků taktéž označe-
ných v záhlaví tohoto podání. Tyto p ředmětné pozemky jsou na mapě ÚP Čer-
čan označeny pod položkou plochy R2 označené v novém ÚP a dříve evidovány 
taktéž jakožto územní rezerva. 
Jeden z účastníků, konkrétně pan Jan Kukačka, podal 30. 3. 2016 návrh na změ-
nu způsobu využití pozemku č. 2061/13 z orné půdy na stavební pozemek, resp. 
bydlení – příměstské, přičemž tomuto návrhu nebylo rozhodnutím obce Čerčan 
čj.: 2061/13 vyhověno. 
Následně nato, tj. v 2/2018, byl vypracován na návrh obce Čerčany návrh změny 
č. 1 ÚP, v němž byly pozemky pod položkou plochy R2 vyjmuty jako územní 
rezerva a namísto toho bylo rozhodnuto o změně způsobu využití z orné půdy na 
bydlení – příměstské (BI). 
Účastníci mají za to, že územní rezerva má sloužit jako dočasný institut. Ten je 
přímo definovaný ve stavebním zákoně, konkrétně v § 36. V územní rezervě 
jsou zakázány změny v území (viz § 2 odst. 1 písm. a), které by mohly stanove-
né využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu 
nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace ZÚR. 
Současně s návrhem ZÚR se zpracovává VVURÚ, stanovené využití územní re-
zervy se přitom z hlediska vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjiš-
těné a předpokládané závažné vlivy ZÚR na životní prostředí a přijatelné alter-
nativy naplňující cíle ZÚR. V případě zamítnutí návrhu na přeměnu druhu po-
zemku, resp. jeho účelu nebylo dostatečně zdůvodněno rozhodnutí. Toto pouze 
konstatovalo, že je nutné posouzení hlukové zátěže. 
Účastníci se dozvěděli o záměru změny z veřejné vyhlášky a proti návrhu změ-
ny č. 1 ÚP Čerčan a VVURÚ, vydané veřejnou vyhláškou čj. OUCE/1063/2018 
ze dne 19. 4. 2018 a jakožto dotčení změnou tímto podávají v zákonné lhůtě 
tyto připomínky: 
1. účastníci zejména namítají, že s nimi nebyl záměr dostatečně projednán, 

předně pak zajištění protihlukových opatření. Účastníci jsou připraveni zajistit 
si studii ohledně protihlukového opatření; 

2. účastníci dále namítají, že dne 17. 12. 2003 bylo usnesením z ve řejného zase-
dání zastupitelstva obce Čerčany č. 9/2013 schváleno několik návrhu účastní-

Připomínka neakceptována. 
Kapitolou 6.4 „Požadavky obce“ Pokynů pro zpra-
cování návrhu Změny č. 1, které byly součástí Zprávy 
o uplatňování ÚP Čerčan schválené Zastupitel-
stvem obce Čerčany dne 20. 6. 2017 podle § 55 
odst. 1 stavebního zákona, byl požadováno, aby ná-
vrh Změny č. 1 „přezkoumal účelnost rezerv R1 
a R2 v části obce Vysoká Lhota a případně je vy-
pustil“. Projektant návrhu Změny č. 1 územní re-
zervy R1 a R2 vypustil, protože jsou situované po-
dél silnice I/3, která má být dle ZÚR Středočeského 
kraje zkapacitněna na 2+2 jízdní pruhy v každém 
směru. Vymezení územní rezervy R2 k budoucímu 
využití pro bydlení je zcela nevhodné z důvodu po-
tenciální hlukové a jiné zátěže ze silniční dopravy 
a záboru zemědělské půdy ve II. třídě ochrany, kte-
rou lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřej-
ný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany ZPF podle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle § 43 odst. 1 s použitím § 36 odst. 1 stavební-
ho zákona vymezil ÚP Čerčan plochu územní re-
zervy R2 s využitím pro BI – bydlení – příměstské, 
jejíž potřebu a plošné nároky bylo nutno prověřit. 
Po prověření na základě Zprávy o uplatňování ÚP 
Čerčan dle § 55 odst. 1 stavebního zákona byly 
územní rezervy R1 a R2 vypuštěny, protože jejich 
vymezení nebylo účelné z důvodů omezení střetů 
vzájemně neslučitelných činností a v rozporu s cíli 
územního plánování, zejména pak s § 18 odst. 3 
stavebního zákona „Orgány územního plánování 
postupem podle tohoto zákona koordinují ve řejné 
i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují 
ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zá-
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ků, resp. vlastníků pozemků výše uvedených, ohledně jejich návrhu na pře-
měnu z orné půdy na bydlení. Kdy zastupitelstvo schválilo p řeměnu pozemků 
z územní rezervy na bydlení. Následně se však tyto pozemky neobjevily 
v novém ÚP, jakožto pozemky určené k bydlení, ale byl zachován status úče-
lu využití pozemků – orná půda. 

Závěrem účastníci uvádí, že jsou jednak schopni jednat jako celek a jednak jsou 
ochotni a připraveni učinit potřebné roky k zajištění nutných opatření. Zejména 
pak vypracování protihlukové studie a zároveň jsou ochotní jednat o realizaci 
nutných opatření k přeměně pozemků z orné půdy na bydlení – příměstské. 
Přílohy: – plné moci 

kona a zvláštních právních předpisů.“ a úkoly 
územního plánování, zejména pak § 19 odst. 1 písm. 
c) stavebního zákona „prověřovat a posuzovat po-
třebu změn v území, veřejný zájem na jejich prove-
dení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na-
příklad na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-
gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastruktu-
ru a na její hospodárné využívání“. 

44 Ing. Regina Židlíková, 
K potoku 582, 257 22 Čerčany; 
Ing. Dana Tomášková, 
K potoku 566, 257 22 Čerčany; 
Ing. Martin Růžička, 
K potoku 581, 257 22 Čerčany 

ze dne 6. 6. 2018; 
zapsáno dne 8. 6. 2018 
pod čj. OUCE/1510/2018 

Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
Nesouhlasíme s tím, že návrh vymezuje nová zastavitelná území na katastru ob-
ce, aniž by byla zdůvodněna jejich potřebnost, vhodnost a smysl. 
Z návrhu vyplývá, že rozvojové plochy R1 a R2 v platném ÚP Čerčany jsou 
tímto návrhem vyjímány z rezervy na bydlení, aniž je tento krok dostate čně 
zdůvodněn, a aniž je prokázána prospěšnost takového kroku z hlediska zájmů 
obce. Plochy R1 a R2 tak, jak jsou dosud vymezeny logicky i historicky spojují 
zastavěná území obce. 
Naproti tomu návrh zahrnuje do rezervy na bydlení novou lokalitu Z1-29 Velký 
Barochov, který naopak logicky ani historicky na stávající zástavbu nenavazuje 
a je mimo zastavitelné území obce. 
1. Připomínka 
Vzhledem k uvedenému vznášíme připomínku k vyjmutí lokalit R1 a R2 a jejich 
nahrazení lokalitou Z1-29. Na základě dosavadního vývoje návrhu změny č. 1 
tento krok zavdává domněnku účelového jednání prosadit v této změně lokalitu 
Z1-29 do rezervy na bydlení. 
Důvody podporující tuto p řipomínku – nezařazení lokality Z1-29 do rezervy na 
bydlení 
– Vymezené území nenavazuje na zastavěné území obce 
– Stávající dopravní infrastruktura kapacitně neumožňuje napojení tako rozsáhlé 

lokality 
– Pro obyvatele jižní části Čerčan by nová zástavba znamenala zhoršení podmí-

nek pro bydlení, především z hlediska dopravní zátěže, hluku, prachu, bezpeč-
nosti chodců, včetně dětí. Už po dobu výstavby by došlo k výraznému nár ůstu 
dopravní zátěže v uvedené části obce, včetně těžkých stavebních mechanizmů 
a i znečištění související s výstavbou takového rozsahu. 

– Zastavěním předmětné lokality by došlo zásadním způsobem k narušení cha-
rakteru této části obce, která dosud funguje přirozeně jako oblast pro rekreaci 
a odpočinek 

– Výstavba by neúměrným způsobem zatížila rozpočet obce, především z hle-
diska nutnosti zajistit potřebnou obslužnost a infrastrukturu nové lokality (vo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. připomínka neakceptována. 
Lokalita Z1-29 bude v návrhu Změny č. 1 ponechá-
na, protože z projednání návrhu Změny č. 1 nevyply-
nuly žádné překážky, které by odůvodňovaly její vy-
puštění. Obec Čerčany musí v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování zajišťovat trvale udržitelný 
rozvoj soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území obce s dy-
namicky stoupajícím počtem obyvatel (1971 = 1988 
obyv.; 2019 = 2868 obyv.), ležící na průsečíku re-
publikových silničních a železničních dopravních 
tahů v blízkosti dálnice D1. Obec Čerčany je dle 
PÚR ČR, ve znění aktualizací č. 1 až 4, zpřesněné 
ZÚR Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. aktualiza-
ce, součástí rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní 
rozvojová oblast Praha“ představující nejsilnější 
koncentraci obyvatelstva v ČR, která po vyčerpání 
možnosti transformace ploch v zastavěném území 
sídel a využití dosud volných ploch vymezených 
v zastavitelných plochách, požaduje vymezit nové 
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dovod, kanalizace, plyn, elektrická energie, komunikace, ve řejné osvětlení 
atd.) 

– Připuštěním této zástavby by obec umožnila vznik obytného satelitu, což je 
v rozporu s urbanistickou koncepcí obce a obecnými principy a trendy urba-
nismu obytných sídel 
 
 
 

2. Připomínka 
Připomínka se vztahuje k záměru obce vybudovat zcela novou rozhlednu na 
dominantě Čerčan a dalekého okolí – Chlumu. Takový záměr považujeme za 
vysoce nevhodný a zbytečný 
– Z podkladů, které máme, jako občané Čerčan k dispozici není patrný záměr 

a smysl takového záměru, tedy co by měla jeho realizace obci přinést a jak by 
měl být pro obec přínosný a proč by tedy vůbec měla být rozhledna budována, 
jak a komu by měla sloužit. 

– Výstavba rozhledny znamená bezesporu nemalou investici 
– Provoz a údržba takového zařízení by znamenala další finanční zátěž pro roz-

počet obce z hlediska provozních nákladů. Kvalita návrhu, provedení a rovněž 
vlastní údržby takového zařízení pak zásadně výši nákladů ovlivňuje. 

– Každý návštěvník Chlumu se může i dnes (bez rozhledny) v dobré viditelnosti 
kochat výhledem na daleké okolí, včetně věží Temelína 

– Dle našeho názoru taková stavba nemá pro obec žádný pozitivní p řínos, nao-
pak negativní přínos pro stávající rezidenty je zřejmý (hluk, prach, dopravní 
zatížení). Za negativní přínos považujeme i výše uvedené aspekty finanční. 
Má obec na to aby si pořizovala „hračky“ tohoto druhu? 

zastavitelné plochy v souladu s urbanistickou kon-
cepcí stanovenou v ÚP Čerčan. Úkolem pořizovate-
le podle § 50 odst. 1 stavebního zákona je po řídit 
Změnu č. 1 v souladu s Pokyny pro zpracování ná-
vrhu Změny č. 1, které byly součástí Zprávy o uplat-
ňování ÚP Čerčan schválené Zastupitelstvem obce 
Čerčany dne 20. 6. 2017 podle § 55 odst. 1 staveb-
ního zákona. 
2. připomínka akceptována. 
Lokalita Z1-31 – rozhledna (resp. vyhlídkový bod) 
na Čerčanském chlumu, bude z návrhu Změny č. 1 
vypuštěna z důvodu nesouhlasné připomínky sou-
sední obce Soběhrdy – viz Pokyny (bod SJ*13), 
i přesto, že všechny dotčené orgány vyslovily s loka-
litou Z1-31 souhlas. 

 
Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný po řizovatel, PRISVICH, s.r.o. 
Spolupráce: Ing. Jitka Pawingerová, určený zastupitel, místostarostka obce 
 
V Čerčanech dne 7. dubna 2020 
 
 
Za pořizovatele změny č. 1 ÚP Čerčan: 
 

Ing. Ladislav Vich 
výkonný pořizovatel 
PRISVICH, s.r.o. 

Mgr. Martin Richter 
starosta obce 
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Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan z 02/2018 po společném jednání 

POKYNY PRO ÚPRAVU 
NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERČAN 

po SPOLEČNÉM jednání 

Společné jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Čerčan z února 2018 a vy-
hodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z října 2017, vystavených k veřejnému 
nahlédnutí od 25. dubna 2018 do 8. června 2018, se uskutečnilo dne 14. května 2018 od 
10:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Čerčany, Václavská 36, Čerčany. 

Pořizovatel, Obecní úřad Čerčany, ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarost-
kou obce Ing. Jitkou Pawingerovou (dále jen „určený zastupitel“), vyhodnotil výsledky 
projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Čerčan (dále také jen „návrh změny č. 1 ÚP 
Čerčan“) ve fázi tzv. „společného jednání“. Na základě vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan z 02/2018 ve fázi společného jednání, výsledků dohadovacích 
jednání a stanoviska nadřízeného orgánu, učinil pořizovatel závěry, uvedené ve „Vyhodno-
cení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Čerčan“ (dále také jen 
„Vyhodnocení“), a zpracoval „Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 územního plánu 
Čerčan po společném jednání“ (dále také jen „Pokyny“), podle kterých bude návrh změny 
č. 1 ÚP Čerčan před veřejným projednáním projektantem upraven v souladu s § 51 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), takto: 
Poznámka: U Pokynů vyplývajících z „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan“ – 

je v hranaté závorce uváděno pořadové číslo příslušného podání, tj. stanoviska či připomínky, 
uplatněného k návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan z 02/2018 a vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území z 10/2017 ve fázi společného jednání, v případě, že pokyn vyplývá ze spolupráce s ur-
čeným zastupitelem podle § 51 odst. 1 stavebního zákona, je v hranaté závorce uvedeno „ur čený 
zastupitel“, jinak se jedná o vlastní pokyn pořizovatele. 
Označení položek Pokynů „SJ*…“ je zvoleno v kontextu s fázemi pořizování změny č. 1 ÚP Čer-
čan pro pokyny určující úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan po společném jednání. 

 
Zkratky použité pořizovatelem při zpracování Pokynů: 
ČOV = čistírna odpadních vod 
k. ú. = katastrální území 
Pokyny = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan po společném jednání (SJ*číslo bodu) 
PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa 
RD = rodinný dům 
regulativy = podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 
stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
ÚP = územní plán (Čerčan) 
ÚPD = územně plánovací dokumentace 
ÚS = územní studie 
ÚSES = územní systém ekologické stability 
vyhláška č. 500/2006 Sb. = vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů 

Zpráva ÚP = zpráva o uplatňování ÚP Čerčan s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
ZPF = zemědělský půdní fond 
ZÚR = zásady územního rozvoje (Středočeského kraje) 
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SJ*1. Způsob využití lokalit Z1-10, Z1-12, Z1-13, Z1-16 a Z1-17 vyjmutých návrhem 
změny č. 1 ÚP Čerčan ze zastavitelných ploch ÚP Čerčan a navrácených do neza-
stavěného území, změnit z plochy smíšené nezastavěného území (NS-stav) na plo-
chy zemědělské (NZ-stav).  [4a/ZPF] 

SJ*2. Z návrhu změny č. 1 vypustit zastavitelnou plochu lokality Z1-27 s navrhovaným 
využitím Dopravní infrastruktura – parkoviště (DP-návrh), určenou jako parkoviště 
pro navrhovanou rozhlednu na Čerčanském chlumu, rovněž z návrhu změny č. 1 ÚP 
Čerčan vypuštěnou na základě bodu SJ*13 Pokynů.  [4a/ZPF, 4b, 35, 36, 38, 42] 

SJ*3. V lokalitě Z1-30 návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan vymezit pozemky parc. č. 1077/1, 
1077/11 a 1077/12, k. ú. Čerčany, jako plochu přestavby P2 pro navrhovanou 
plochu rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI-návrh) a tuto bilancovat 
jako zábor ZPF v odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan.  [4a/ZPF, 4b, 36] 

SJ*4. Požadavky a podmínky orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského 
úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pro fázi vydá-
ní a uplatňování změny č. 1 ÚP Čerčan, uvedené v souhlasném stanovisku k po-
souzení vlivů provádění změny č. 1 ÚP Čerčan na životní prostředí čj. 042683/2020/ 
/KUSK ze dne 13. března 2020, zohlednit při zpracování návrhu změny č. 1 ÚP 
Čerčan, popř. zdůvodnit, proč požadavky a podmínky nejsou zahrnuty, nebo 
jsou zahrnuty jen z části, do návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan podle § 10g odst. 4 zá-
kona 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:  [5b] 

1. V případě lokalit se záborem ZPF v I. nebo II. třídě ochrany musí být prokázán 
jiný veřejný zájem výrazně převažující nad veřejným zájmem ochrany ZPF nebo 
provedena co do rozsahu a kvality adekvátní kompenzace formou navrácení jiné 
zastavitelné plochy zpět do ZPF. 

2. Nastavit regulativy lokality Z1-29 takovým způsobem, aby zde nevznikla enklá-
va bez kontaktu se stávajícím intravilánem obce. Definovat adekvátní přístupo-
vou trasu k této ploše, která zajistí její dopravní obslužnost takovým způsobem, 
aby nedocházelo k obtěžování okolních obydlených lokalit hlukem a v přilehlé 
části Čerčan nevznikaly dopravní problémy. Vzhledem k rozsáhlému záboru lze 
tento zábor akceptovat pouze za podmínky převedení ploch Z1-10, Z1-12, Z1-13, 
Z1-16, Z1-17 zpět do ploch nezastavěného území. 

3. V případě všech lokalit, navržených k BI (bydlení – příměstské) a SK (plochy 
smíšené obytné – komerční), uvést v textové části návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan 
podmínku napojení na ČOV. 

4. U všech lokalit nově navržených k zastavění musí návrh změny č. 1 ÚP Čerčan 
prokázat nemožnost využití již vymezených zastavitelných (a dosud nezasta-
věných) ploch a zároveň prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných 
ploch. Význam této podmínky roste s velikostí dané plochy. 

5. V návaznosti na předchozí podmínku prověří návrh změny č. 1 ÚP Čerčan 
u všech stávajících ploch určených k zástavbě, s ohledem na jejich využití, akti-
vitu vlastníků k zástavbě těchto ploch a vhodnost napojení těchto ploch na do-
pravní a technickou infrastrukturu. 

6. V případě lokality Z1-9 je podmínkou změny dodržení hlukové zátěže z železni-
ce pod hygienickým limitem. 

7. U všech lokalit, které zasahují do segmentů ÚSES, je změna možná pouze 
tehdy, pakliže zůstane zachována funkčnost těchto segmentů ÚSES. V případě 
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lokalit Z1-7, Z1-22 a Z1-23, které s nacházejí uvnitř segmentů ÚSES, je třeba 
v rámci textové části návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan prověřit, zda zůstane za-
chována funkčnost těchto segmentů. 

SJ*5. Z odstavce D.2.3.2 „Nakládání se splaškovou odpadní vodou“ subkapitoly D.2.3 
„Vodní hospodářství“ kapitoly 2.11 „ÚZEMNÍ PLÁN ČERČAN – TEXTOVÁ 
ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN“ textové části odůvodnění změny č. 1 ÚP Čerčan 
vypustit poslední větu: „V chatových osadách se předpokládá existence suchých zá-
chodů a vzhledem k nižšímu množství produkovaných odpadů jejich likvidace na po-
zemku (využití na zahradě).“, jejíž znění je v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb., 
o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  [7/VOD/2] 

SJ*6. V první větě odstavce D.2.3.3 „Dešťové vody“ subkapitoly D.2.3 „Vodní hospodář-
ství“ kapitoly 2.11 „ÚZEMNÍ PLÁN ČERČAN – TEXTOVÁ ČÁST S VYZNA-
ČENÍM ZMĚN“ textové části odůvodnění změny č. 1 ÚP Čerčan nahradit slovo 
„odpadní“ slovem „dešťové“.  [7/VOD/3] 

SJ*7. Lokalitu Z1-14 z návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan vypustit pro neodůvodněný zásah 
do veřejného zájmu na ochraně významného krajinného prvku – lesa dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a nekon-
cepčnost zásahu do PUPFL podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a do-
plnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pouze na části 
pozemku parc. č. 1834/1, k. ú. Čerčany, území Nového Městečka, které je třeba řešit 
z hlediska zásadu do lesa a PUPFL jako celek.  [7/SSL/1, 7/OP/3] 

SJ*8. U nových lokalit vymezených návrhem změny č. 1 ÚP Čerčan v „ochranném pás-
mu lesa“ a umožňujících zastavění, stanovit v podmínkách jejich využití textové 
části změny č. 1 ÚP Čerčan, že změny v území dle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona do 50 m od okraje lesa jsou podmíněně přípustné při prokázání splnění 
podmínky nedotčení lesa a zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
[7/SSL/2, 33] 

SJ*9. V kapitole 2.3 „KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, CÍLE ŘE-
ŠENÍ, KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 1 
ÚP Čerčan deklarovat z jakého veřejného zájmu byl zmenšen plošný rozsah prvků 
ÚSES (LBK, LBC) v lokalitách Z1-7, Z1-22 a Z1-23 návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan, 
když ochrana ÚSES je dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, povinností všech vlastníků a uživatelů po-
zemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podí-
lejí vlastníci pozemků, obce i stát.  [7/OP/2] 

SJ*10. Podmínky využití plochy ZO – zeleně – ochranné a izolační lokality Z1-5, stano-
vené platným ÚP Čerčan, doplnit návrhem změny č. 1 ÚP Čerčan o možnost staveb 
dopravní a technické infrastruktury, a to včetně ostatních ploch ZO vymezených 
v návaznosti na stávající silnici I/3.  [8a/1, 8b, 34] 

SJ*11. Pro lokalitu Z1-6 stanovit v návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan požadavek zpracování 
územní studie k dořešení dopravního napojení na silnici I/3 a způsobu jejího využití 
v ochranném pásmu silnice I/3, to samé se doporučuje i pro plochu Z2.  [8a/2, 8b, 34] 

SJ*12. Podle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona v odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP Čer-
čan prokázat soulad návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan se Zásadami územního rozvo-
je Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. aktualizace, a Politikou územního rozvoje 
České republiky, ve znění pozdějších aktualizací č. 1 až 4. V této souvislosti je 
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nutné v textové i výkresové části odůvodnění uvést veškeré jevy a jejich limity 
vymezené v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění pozděj-
ších aktualizací, např. silnice I. třídy, mimoúrovňová křižovatka, železniční trať, 
hlavní cyklotrasy, nadregionální biokoridor, hranice ochranné zóny nadregionálního 
biokoridoru, regionální biokoridor, evropsky významná lokalita, plynovod VVTL, 
plynovod VTL, regulační stanice, nadzemní elektrické vedení 110 kV, vrty a prame-
ny ČHMÚ a jejich ochranná pásma, stanovená záplavová území a ev. další, a pro-
kázat zajištění koordinace návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací a že tyto jednotlivé jevy nebudou dotčeny.  [18a, 18b, 34] 

SJ*13. Lokalitu Z1-31 – rozhlednu (resp. vyhlídkový bod) na Čerčanském chlumu z návr-
hu změny č. 1 ÚP Čerčan vypustit z důvodu nesouhlasné připomínky sousední obce 
Soběhrdy.  [27, 32, 33, 36, 44] 

SJ*14. Návrh změny č. 1 ÚP Čerčan a ÚP Čerčan uvést do souladu se sdělením registro-
vaného oprávněného investora, společnosti NET4GAS, s.r.o.  [30] 

SJ*15. Pro parkoviště P+R pro cca 200 OA s podporou Středočeského kraje (celkem 10 par-
kovišť nadmístního významu), upravit vhodně regulativy u zastavitelné plochy Z2 
ÚP Čerčan, navržené k využití pro objekt nadmístní občanské vybavenosti (OV-
návrh), náročné na dopravní obsluhu, a umožnit také rozšíření odbočovacího pruhu 
na sjezdu ze silnice I/3 s kruhovou křižovatkou. Vymezení plochy pro parkoviště 
P+R řešit v úzké vazbě na lokalitu Z1-6 a poslední známé technické řešení. Po-
kud bude řešení určité, zvážit vypuštění podmínky zpracování ÚS lokality Z1-6 dle 
Pokyny SJ*11.  [určený zastupitel] 

SJ*16. Do přípustného využití plochy NS – plochy smíšené nezastavěného území ÚP Čer-
čan doplnit drobné sakrální stavby, aby bylo možné realizovat na pozemku parc. 
č. 2304, k. ú. Čerčany, kapličku ve tvaru otevřené knihy výšky cca 3 m a průměru 
1,5 m.  [určený zastupitel] 

SJ*17. Do výkresu č. 4 „technická infrastruktura“ návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan doplnit 
záměr dobrovolného svazku obcí (Čerčany, Nespeky, Pyšely) – vodovodní přivaděč 
Jericho a vodojem Jericho, vč. změny regulativů plochy NZ – plochy zemědělské 
(na orné půdě parc. č. 2424, k. ú. Čerčany, přípustný vodojem a vodovodní přiva-
děč, protože se nejedná o „související dopravní a technickou infrastrukturu“).  [ur-
čený zastupitel] 

SJ*18. Využití pozemku parc. č. 2314/6, k. ú. Čerčany, změnit z plochy veřejná prostran-
ství – urbanisticky významná (PV-návrh) dle návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan na plo-
chu bydlení – příměstské (BI-stav), komunikace na Novém Městečku bude na jiném 
místě, pozemek pro bydlení bude zpřístupněn jinak, stejné řešení v jedné lokalitě.  
[určený zastupitel] 

SJ*19. Plochy, které jsou rekreační a byly schváleny na bydlení, tak je přímo vymezit 
jako plochy k bydlení, a nikoliv k rekreaci. Na dalších pozemcích v ploše pro rekre-
aci bude možné využití pro bydlení formou uplatnění nového regulativu stanove-
ného návrhem změny č. 1 ÚP Čerčan, budou-li ho splňovat.  [určený zastupitel] 

SJ*20. Při zpracování návrhu změny č. 1 reagovat na změny využití ploch s ohledem na 
probíhající stavby v obci, např. dům s pečovatelskou službou (DPS), Sukova 59, 
s pozemky parc. č. 1436/10, st. 122/1 a st. 122/2, k. ú. Čerčany, v ploše smíšené 
obytné – komerční (SK-stav), na novou základní uměleckou školu (ZUŠ) v ploše 
občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV-stav).  [určený zastupitel] 
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SJ*21. Výkresy grafické části návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan a výkres č. OD-1 „Koordi-
nační výkres“ grafické části jeho odůvodnění doplnit o grafické měřítko. 

SJ*22. Názvy kapitol textové části návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan, resp. ÚP Čerčan, zkrá-
tit, protože činí dokumentaci nepřehlednou a k jejich dlouhému názvu není důvod. 
Stačí uvést pouze jejich název a neuvádět, co se v nich řeší, nebo, co mají obsaho-
vat, to je věcí dílčích kapitol. 

SJ*23. Textovou a grafickou část návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan uvést do souladu se ZÚR 
Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. aktualizace, který na území obce Čerčany 
vymezuje veřejně prospěšné opatření, nadregionální biokoridor ÚSES NK 61, 
a veřejně prospěšnou stavbu pro dopravu D014 – mimoúrovňovou křižovatku (rea-
lizováno) a D015 – koridor silnice I/3 – rozšíření a rekonstrukce úseku Mirošovice 
– Benešov. Spolu s tím doplnit kapitolu F „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VY-
UŽITÍ PLOCH…“ textové části návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan o podmínky využití 
koridorů vymezených pro dopravní stavby a ÚSES dle ZÚR Středočeského kraje. 

SJ*24. Z tabulky subkapitoly C.2 „Vymezení zastavitelných ploch“ na straně 2 textové 
části návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan vypustit „Podmínky využití“, které jsou zavá-
dějící, protože ty jsou stanoveny v jiných kapitolách textové části, např. v kapitole F 
či K nebo L, nebo uvést pouze jako informaci. 

SJ*25. Kapitolu F „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH…“ textové části 
návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan doplnit hned v úvodu o seznam ploch s rozdílným 
způsobem využití, které jsou v této kapitole stanoveny regulativy. 

SJ*26. Lhůtu pro vydání regulačních plánů z podnětu, stanovenou kapitolou K na straně 
11 textové části návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan změnit z „do 5 let“ na „do 6 let“. 

SJ*27. Z kapitoly K na straně 11 textové části návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan vypustit regu-
lační plán RP2 Čerčany – Vysoká Lhota-západ, který byl již vydán, a v názvech re-
gulačních plánů návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan neuvádět jejich číselné označení 
RP5, RP6 a RP7, které má význam pouze pro územní plán, ale nikoliv pro vlastní 
regulační plán, činí to problémy při jejich pořizování, a sjednotit jejich názvy takto 

1. regulační plán, označený RP5, název „Čerčany – Velký Barochov“, 
2. regulační plán, označený RP6, název „Čerčany – V dražkách“ 
3. regulační plán, označený RP7, název „Čerčany – V loučkách“. 

SJ*28. Při zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan aktualizovat vymezení zastavěného 
území podle § 58 stavebního zákona a v návaznosti na to aktualizovat vymezení 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině k datu zpracování ná-
vrhu změny č. 1 ÚP Čerčan pro veřejnému projednání. 

SJ*29. Pro zpracování výkresů návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan použít aktuální mapové 
podklady s informativním přesahem na území sousedních obcí. U použité katastrální 
mapy uvést datum platnosti jejích údajů a ponechat místopisná označení, včetně 
parcelních čísel a dbát na zachování jejich čitelnosti při zvětšení výkresů. 

SJ*30. V návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan často používaný název vrchu „Čerčanský Chlum“ 
opravit na „Čerčanský chlum“ podle státních mapových podkladů. 

SJ*31. Zařazení výkresu č. 4 „Technická infrastruktura“ do grafické části návrhu změny 
č. 1 ÚP Čerčan je v rozporu nejenom se Zprávou ÚP, ale i s Přílohou č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., která připouští „Výkres koncepce veřejné infrastruktury“, a to 
pouze v případě, že by k tomu nepostačoval hlavní výkres. Pokud bude v případě 
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potřeby „Výkres koncepce veřejné infrastruktury“ zpracován, musí být jeho obsah 
v souladu s § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, kdy jsou veřejnou infrastrukturou 
pozemky, stavby, zařízení, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občan-
ského vybavení, veřejného prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, 
a vymezit v něm pouze jevy, které jsou v měřítku hlavního výkresu 1 : 5000 zá-
vazně zobrazitelné. Nevymezovat např. uliční stoky, vodovodní řady, elektrické 
rozvody a plynovodní řady, jejichž zobrazení činí výkres nečitelným a nelze podle 
něj stanovovat koncepci veřejné infrastruktury. To samé platí pro zobrazení těchto 
jevů ve výkresu č. OD-1 „Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu 
změny č. 1 ÚP Čerčan. 

SJ*32. K textové části odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan připojit „Vyhodnocení 
společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Čerčan“ a „Pokyny pro 
úpravu návrhu změny č. 1 územního plánu Čerčan“. 

SJ*33. Pro zpracování grafické části návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan použít aktuální údaje 
o území z územně analytických podkladů zpracovaných úřadem územního plánová-
ní Městského úřadu Benešov. 

SJ*34. Vzhledem k rozsahu Pokynů, doby od zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Čerčan pro 
společné jednání (02/2018) a změny legislativy, pořizovatel požaduje návrh změny 
č. 1 ÚP Čerčan při zpracování průběžně konzultovat a před předáním k veřejnému 
projednání předložit pořizovateli v elektronické verzi ke kontrole jeho úplnosti, 
souladu s Pokyny a právními předpisy. 

∗   ∗   ∗ 
V Čerčanech dne 7. dubna 2020 
 
 
 
 
 
 
Za pořizovatele změny č. 1 ÚP Čerčan: 
 

Ing. Ladislav Vich 
výkonný pořizovatel 
PRISVICH, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Martin Richter 
starosta obce 
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