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Územní plán Dolních Břežan byl vydán Zastupitelstvem obce Dolní Břežany 

dne 16. 03. 2009 jako OOP č. 2/2009 (nabytí účinnosti 1. 4. 2009) 
 

Změna č. 1 územního plánu Dolních Břežan byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Břežany 
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Změna č. 4A územního plánu Dolních Břežan byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Břežany 

dne 12. 5. 2014 jako OOP č. 1/2014 (nabytí účinnosti 28. 5. 2014) 
 

Změna č. 4B územního plánu Dolních Břežan byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Břežany 

dne 14. 12. 2015 jako OOP č. 1/2015/OOP (nabytí účinnosti 30. 12. 2015) 
 

Změna č. 5 územního plánu Dolních Břežan byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Břežany 

dne 20. 6. 2016 jako OOP č. 1/2016/OOP (nabytí účinnosti 7. 7. 2016) 
 

Změna č. 6 územního plánu Dolních Břežan byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Břežany 

dne 18. 12. 2017 jako OOP č. 2/2017/OOP (nabytí účinnosti 3. 1. 2018) 
 

Změna č. 7 územního plánu Dolních Břežan byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Břežany 

dne 23. 10. 2017 jako OOP č. 1/2017/OOP (nabytí účinnosti 24. 10. 2017) 
 

Změna č. 8 územního plánu Dolních Břežan byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Břežany  

dne 7. 10. 2019 jako OOP č. 2/2019/OOP, usn. ZO č. 08B/Z/2019 (nabytí účinnosti 1. 11. 2019) 
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A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Textová část Územního plánu Dolních Břežan, ve znění „Úplného znění vyjadřujícího právní 

stav po vydání změn č. 1, 2A, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7 a 8“, vydaná zastupitelstvem obce formou 

opatření obecné povahy (změna č. 8: OOP č. 2/2019/OOP ze dne 7. 10. 2019, usnesení č. 

08/B/Z/2019, nabytí účinnosti dne 1. 11. 2019), se mění změnou č. 9 územního plánu Dolních 

Břežan takto: 

 

Aa. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Kapitola se mění takto: 

Zastavěné území je vymezeno k datu 11. 2. 2022 nad katastrální mapou platnou k 10. 2. 2022 

(k. ú. Lhota u Dolních Břežan), resp. k 11. 2. 2022 (k. ú. Dolní Břežany). 

 

Ab. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

Předmět změny nebude mít vliv na základní koncepci rozvoje území obce, ochranu a rozvoj 

jeho hodnot, jež zůstávají v platnosti - beze změn  

 

Ac. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Ac1. Urbanistická koncepce 

Kapitola se nemění. 

 

Ac2. Vymezení zastavitelných ploch 

Do této kapitoly se doplňuje: 

Změna č. 9: Urbanistická koncepce není sledovanou změnou dotčena.  

 

Změna funkčního využití ploch změn (kromě zastavitelných ploch tabulka zahrnuje i 
zastavěné/zastavitelné plochy s úpravou regulativů, plochy přestavby – ve smyslu změn využití 
v zastavěném území a další upřesnění ploch): 

 

označení 
lokality 

kat. 

území 

rozloha 
lokality 

(ha) 

využití dle platného 
ÚP 

navrhované 
využití 

popis navržené změny 

Z9-1 
Lhota u 

Dol. 
Břežan 

0,0244 
ZV – veřejné 

prostranství – veř. 
zeleň 

DS – dopravní 
infrastruktura 
(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí do plochy 
komunikace dle skutečnosti, jedná se o 
obsluhu pozemků p.č. 248/40, 248/41 
a 214/10 

Z9-2 

Lhota u 
Dol. 

Břežan 
0,01 

RI1 – rekreace – 
plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

DS – dopravní 
infrastruktura 
(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí do plochy 
komunikace dle skutečnosti 

Z9-3 
Lhota u 

Dol. 
Břežan 

0,0376 
RI1 – rekreace – 

plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

DS – dopravní 
infrastruktura 
(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí do plochy 
komunikace dle skutečnosti 
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označení 
lokality 

kat. 

území 

rozloha 
lokality 

(ha) 

využití dle platného 
ÚP 

navrhované 
využití 

popis navržené změny 

Z9-4 
Lhota u 

Dol. 
Břežan 

0,0115 

BI5 – plochy 
bydlení v 
rodinných domech 
5 (možná 
transformace 
rekreačních 
objektů) 

DS – dopravní 
infrastruktura 
(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí do plochy 
komunikace dle skutečnosti 

Z9-5 
Dolní 

Břežany 
0,0123 

DS – dopravní 
infrastruktura 

BI1 – plochy 
bydlení 
v rodinných 
domech 1 (soubory 
rodinných domů) 
(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí do plochy 
BI1 místo dosud chybně vymezené 
komunikace 

Z9-8a 
Dolní 

Břežany 
0,0989 
0,0294 

OM - občanské 
vybavení – 
komerční zařízení, 
BH - bydlení v 
bytových domech  

PV - veřejná 
prostranství (stav) 

upřesnění vymezení veřejného 
prostoru (plocha PV) u "Podkovy" 
tak, aby odpovídalo skutečnosti 

Z9-8b 
Dolní 

Břežany 
0,1944 

SC - plochy 
smíšené obytné v 
centrech 

PV - veřejná 
prostranství (stav) 

upřesnění vymezení veřejného 
prostoru (plocha PV) u Pivovarského 
domu tak, aby odpovídalo skutečnosti 

Z9-10 
Lhota u 

Dol. 
Břežan 

0,013 

BI1 – plochy 
bydlení v rodin-
ných domech 1 
(soubory rodinných 
domů) 

DS – dopravní 
infrastruktura 
(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí pozemků 
pod komunikacemi v ul. K Hájovně 
do plochy komunikace dle 
skutečnosti 

Z9-11a 
Dolní 

Břežany 
0,1386 

ZV – veřejné 
prostranství – veř. 
zeleň 

OS - občanské 
vybavení – 
tělovýchovná a 
sportovní zařízení 
(stav) 

uvedení do souladu se stavem - v 
areálu SK Olympie jde o upřesnění 
dle skutečnosti a projektu (objekt 
šaten, nafukovací hala) 

Z9-11b 
Dolní 

Břežany 
0,0249 

ZV – veřejné 
prostranství – veř. 
zeleň 

OS - občanské 
vybavení – 
tělovýchovná a 
sportovní zařízení 
(stav) 

uvedení do souladu se stavem - v 
areálu SK Olympie jde o upřesnění 
dle skutečného vymezení při ul. 
Lhotecké 

Z9-13 
Lhota u 

Dol. 
Břežan 

    
 -> regulativ NL 
(rozhledna) 

text: plocha NL – rozhledna archeo-
projekt na Hradišti – úprava dle 
realizovaného projektu Martina Rajniše, 
k regulativu ploch NL - pouze pro 
konkrétní plochu (část poz.) se přidává 
rozhledna jako přípustné využití 

Z9-17 
Lhota u 

Dol. 
Břežan 

0,1626  
0,0888 

ZV – veřejné 
prostranství – veř. 
zeleň, OV - 
občanské vybavení 
– veřejná 
infrastruktura 

OV - občanské 
vybavení – veřejná 
infrastruktura, ZV 
– veřejné 
prostranství – veř. 
zeleň 

úprava hranice mezi plochami OV a 
ZV dle studie dostavby archivu 
MŠMT (výměna ploch) 

Z9-18 
Dolní 

Břežany 
      

text: stanovit požadavek regulačního 
plánu pro  p.č. 359/4 a 360/2-360/9 
k.ú. Dolní Břežany 

Z9-19 
Dolní 

Břežany 
0,0496 

BI1 – plochy 
bydlení v rodin-
ných domech 1 
(soubory rodinných 
domů) 

DS – dopravní 
infrastruktura 

upřesnění stavu - zahrnutí pozemků v 
ul. Ke Kapličce do plochy 
komunikace dle skutečnosti 
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označení 
lokality 

kat. 

území 

rozloha 
lokality 

(ha) 

využití dle platného 
ÚP 

navrhované 
využití 

popis navržené změny 

Z9-20 
Dolní 

Břežany 
0,6399 

OV - občanské 
vybavení – veřejná 
infrastruktura, DS 
– dopravní 
infrastruktura 

OV - občanské 
vybavení – veřejná 
infrastruktura, DS 
– dopravní 
infrastruktura 
(stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí plochy 
nové tělocvičny u ZŠ do ploch OV a 
parkoviště do ploch DS, dle 
skutečnosti  

Z9-21 
Dolní 

Břežany 
0,4472 

OV - občanské 
vybavení – veřejná 
infrastruktura 

OV - občanské 
vybavení – veřejná 
infrastruktura 
(stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí plochy 
nového parkovacího domu do ploch 
OV , dle skutečnosti  

Z9-22a 
Dolní 

Břežany 
0,5638 

OV - občanské 
vybavení – veřejná 
infrastruktura, ZV 
– veřejné 
prostranství – veř. 
zeleň, PV - veřejná 
prostranství 

OV - občanské 
vybavení – veřejná 
infrastruktura, PV - 
veřejná 
prostranství, DS – 
dopravní 
infrastruktura, ZV 
– veřejné 
prostranství – veř. 
zeleň (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí plochy 
nové mateřské školy do ploch OV, 
komunikace a parkoviště, vše dle 
skutečnosti  

Z9-22b 
Dolní 

Břežany 

0,0834  
0,026 
0,0485 

PV - veřejná 
prostranství,  ZV – 
veřejné prostranství 
– veř. zeleň, BI1 – 
plochy bydlení 
v rodinných 
domech 1 (soubory 
rodinných domů) 

BI1 – plochy 
bydlení 
v rodinných 
domech 1 (soubory 
rodinných domů), 
ZV – veřejné 
prostranství – veř. 
zeleň, OS - 
občanské vybavení 
– tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

upřesnění plochy Z5-1 dle aktuální 
parcelace zanesené v KN a dle 
realizovaných staveb MŠ a 
komunikace v sousedství  

Z9-26b 
Dolní 

Břežany 

0,0394 
0,0139 
0,0878 

ZV - zeleň - na 
veřejných 
prostranstvích, OH 
- občanské 
vybavení - hřbitovy 

DS – dopravní 
infrastruktura, DS1 
– dopravní 
infrastruktura - s 
vyloučením 
motorové dopravy 
(stav) 

aktualizace stavu - plocha parkoviště u 
hřbitova (DS) a komunikace s 
vyloučením motorové dopravy (DS1) 
s vedením cyklotrasy  

Z9-27 
Lhota u 

Dol. 
Břežan 

0,0108 
DS – dopravní 
infrastruktura 

RI2 – rekreace – 
plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 
(stav), cesty, žel. 
přejezdy 

Lhota/Jarov – upřesnění stavu a 
dodefinování komunikací, podjezdů, 
přejezdů (část pomocí liniových 
značek)  

Z9-30 
Lhota u 

Dol. 
Břežan 

0,1675 

RI2 – rekreace – 
plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci - 
bez možnosti 
rozšiřování 

RI1 – rekreace – 
plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

převedení ploch (upřesnění) v rámci 
ploch pro rodinnou rekreaci (původní 
vymezení RI2 neumožňuje 
rozšiřování staveb)  

Z9-31 
Dolní 

Břežany 
0,0366 

ZV – veřejné 
prostranství – veř. 
zeleň 

BI1 – plochy 
bydlení v rodin-
ných domech 1 
(soubory rodinných 
domů) (stav) 

odstranění chyby v grafické části, kdy 
je plocha zeleně ZV dosud zakreslena 
chybně i do soukromých pozemků 

Z9-33a 
Dolní 

Břežany 
0,1517 

NZ – zemědělské 
plochy - sady 

BI1 – plochy by-
dlení v rodinných 
domech 1 (soubory 
rodinných domů) 

vymezení nové plochy  BI1 o výměře, 
o kterou je zároveň redukována 
stávající plocha BI1 na tomtéž 
pozemku (viz Z9-33b) 
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označení 
lokality 

kat. 

území 

rozloha 
lokality 

(ha) 

využití dle platného 
ÚP 

navrhované 
využití 

popis navržené změny 

Z9-33b 
Dolní 

Břežany 
0,1521 

BI1 – plochy 
bydlení v rodin-
ných domech 1 
(soubory rodinných 
domů) 

NZ – zemědělské 
plochy - sady 
(zrušení pův. 
návrhu) 

kompenzace (výměna) za návrh 
zastavitelné plochy (Z9-33a), tato 
plocha bude navrácena do ZPF 

Z9-34 
Dolní 

Břežany 
0,2293 

DS – dopravní 
infrastruktura 

OVv (občanské 
vybavení - věda a 
výzkum) (stav) 

upřesnění  stavu - převedení DS do 
OVv - jedná se o vnitroareálovou 
plochu, která nemá význam pro 
dopravní obslužnost areálu  

Z9-35 
Dolní 

Břežany 
0,1668 

SC - plochy 
smíšené obytné v 
centrech 

SC - plochy 
smíšené obytné v 
centrech (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí 
realizované plochy naproti zámku do 
SC, dle skutečnosti  

Z9-36 
Dolní 

Břežany 
2,7479 

BI1 – plochy 
bydlení v rodin-
ných domech 1 
(soubory rodinných 
domů) 

BI1 – plochy 
bydlení v rodin-
ných domech 1 
(soubory rodinných 
domů) (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí 
realizované plochy u Písnické ul. do 
BI1, dle skutečnosti  

Z9-37 
Dolní 

Břežany 
0,1615  
0,075 

BI1 – plochy 
bydlení v rodin-
ných domech 1 
(soubory rodinných 
domů) 

BI1 – plochy 
bydlení v rodin-
ných domech 1 
(soubory rodinných 
domů) (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí 
realizované plochy RD U Kapličky 
do BI1, dle skutečnosti  

Z9-38 
Dolní 

Břežany 
0,049 

NZ – zemědělské 
plochy 

BI1 – plochy 
bydlení v rodin-
ných domech 1 
(soubory rodinných 
domů) (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí 
realizované plochy (trojúhelník K 
Točné) do BI1, dle skutečnosti  

Z9-39a, 
b, c, d, e, 

f, g 

Dolní 
Břežany 

7,214 

DS – dopravní 
infrastruktura, ZO - 
zeleň – ochranná a 
izolační, NZ – 
zemědělské plochy 

ZO - zeleň – 
ochranná a 
izolační, DS – 
dopravní 
infrastruktura 
(upřesnění)  

upřesnění silničního obchvatu 

Z9-40 
Dolní 

Břežany 
2,1126 

VL - výroba a 
skladování  

VL - výroba a 
skladování (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí 
realizované plochy do VL, dle 
skutečnosti  

Z9-41 
Lhota u 

Dol. 
Břežan 

0,0122 
NZ – zemědělské 
plochy 

BI1 – plochy 
bydlení v rodin-
ných domech 1 
(soubory rodinných 
domů) (stav) 

upřesnění zastavěného území a 
plochy BI1 po realizaci stavby RD, 
uvedení do souladu se stavem dle 
KN  

 

Ac3. Vymezení ploch přestavby 

Do této kapitoly se doplňuje: 

Změna č. 9: Plochy přestavby (ve smyslu změny využití v zastavěném území) jsou obsaženy 
v tabulce v předchozí kap. Ac.2. Za přestavbové plochy lze považovat Z9-1, Z9-2, Z9-3, Z9-4, 
Z9-5, Z9-8a, Z9-8b, Z9-10, Z9-11a, Z9-11b, Z9-19, Z9-27, Z9-30, Z9-31, Z9-34, přičemž u 
většiny z nich jde o upřesnění stavu dle skutečného využití. 

Specifikace všech uvedených ploch je ve společné tabulce v předchozí kap. Ac2. 
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Ac4. Systém sídelní zeleně 

Do této kapitoly se doplňuje: 

Změna č. 9: Koncepce se nemění, dochází k několika dílčím úpravám ve vymezení ploch 
zeleně – vesměs drobného rozsahu: 

Z9-1 - upřesnění stavu - zahrnutí do plochy komunikace dle skutečnosti 

Z9-11a, Z9-11b - uvedení do souladu se stavem v areálu SK Olympie - upřesnění dle 
skutečnosti 

Z9-17 - úprava hranice mezi plochami OV a ZV dle studie dostavby archivu MŠMT 
(vzájemná výměna ploch) 

Z9-22a, Z9-22b – upřesnění ploch po realizaci mateřské školy (drobné vzájemné výměny 
ploch DS a ZV dle stavu v KN) 

Z9-26b – přeřazení realizovaného parkoviště u hřbitova z ploch ZV do DS 

Z9-31 - odstranění chyby – nesprávného zákresu plochy zeleně ZV i do soukromých pozemků 

Z9-39a-g – upřesnění silničního obchvatu dle aktuální dokumentace, včetně související 
ochranné a izolační zeleně (dílčí posun oproti dosavadnímu vymezení). 

  

 

Ad. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

Ad1. Doprava 

Do této kapitoly se doplňuje: 

Změna č. 9: Pouze méně podstatné dílčí změny bez zásadního vlivu na celkovou koncepci 
dopravní infrastruktury:  

Silniční doprava a místní komunikace: 

Z9-39a-g – upřesnění silničního obchvatu dle aktuální dokumentace, včetně související 
ochranné a izolační zeleně (dílčí posun oproti dosavadnímu vymezení). 

U několika ploch se upřesňuje stav zahrnutím ploch ZV, RI, BI do ploch komunikací dle 
skutečnosti (Z9-1, Z9-2, Z9-3, Z9-4, Z9-10, Z9-19, Z9-26b), nebo naopak (Z9-5, Z9-27). 

Doprava v klidu: 

Upřesňuje se vymezení veřejného prostoru podle skutečnosti v několika plochách: Z9-8a, Z9-

8b. 

Do „stavu“ se zahrnují realizované dopravní stavby Z9-20 (parkoviště u haly při základní 
škole), Z9-21 (parkovací dům), Z9-22a (parkoviště u MŠ), Z9-26b (parkoviště u hřbitova) a 
Z9-34 (oprava nesprávného vymezení areálového parkoviště HiLase – nově jako součást 
OVv). 

Pěší a cyklodoprava: 

Doplňuje a upřesňuje se vymezení cyklotras, cyklostezek a pěších cest (pomocí liniových 
značek) Z9-23, Z9-24, Z9-26a. K upřesnění dochází dodefinováním komunikací, podjezdů a 
přejezdů železnice v místní části Jarov (část pomocí liniových značek).     

 

 

 



Změna č. 9 územního plánu Dolních Břežan (zkrácené pořízení) – návrh pro veřejné projednání                              duben 2022 

 

Stránka 10 z 59 

 

Technická infrastruktura 

Ad2. Vodní hospodářství 

Změnou č. 9 není tato koncepce dotčena.  
  

Ad3. Energetika a spoje 

Změna č. 9: Koncepce energetiky není dotčena, pouze u plochy Z9-6 se doplňuje podmínka 
do zadání regulačního plánu RP na přeložku stávající trafostanice umístěné na p.č. st.1119 
v k.ú. Dolní Břežany. 

 

Ad4. Občanské vybavení  

Změna č. 9: Do „stavu“ se zahrnují realizované stavby občanské vybavenosti Z9-20 
(sportovní hala u základní školy), Z9-21 (parkovací dům), Z9-22a (mateřská škola), Z9-35 
(realizovaná stavba naproti zámku). 

Zastavitelná plocha občanské vybavenosti Z9-17 je navržena pro dostavbu archivu MŠMT 
(výměna ploch ZV a OV v rámci stávajícího areálu). 

Upřesňuje se vymezení ploch Z9-11a, Z9-11b v areálu SK Olympie dle skutečnosti (OS) - 
uvedení do souladu se stavem.  

 

Ad5. Veřejná prostranství 

Do této kapitoly se doplňuje: 

Změna č. 9: Upřesňuje se vymezení veřejného prostoru podle skutečnosti v několika 
plochách: Z9-8a (U Podkovy), Z9-8b (u Pivovarského domu). 

 

 

Ae. 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 APOD. 

Ae1. Uspořádání krajiny  

Změna č. 9: Nedotýká se uspořádání krajiny. 
 

Ae2. ÚSES 

Změna č. 9: Koncepce územního systému ekologické stability se nemění 
 

Ae3. Prostupnost krajiny 

Změna č. 9: Není dotčena prostupnost krajiny. Změna vedení úseku cyklostezky je navržena 
v místní části Spálené boroví (Z9-23).  

K upřesnění v místní části Jarov dochází dodefinováním cest, komunikací, podjezdů a 
přejezdů železnice (část pomocí liniových značek).    

 



Změna č. 9 územního plánu Dolních Břežan (zkrácené pořízení) – návrh pro veřejné projednání                              duben 2022 

 

Stránka 11 z 59 

 

Ae4. Protierozní opatření 

Změna č. 9: Beze změn. 
 

Ae5. Ochrana před povodněmi 

Změna č. 9: Do grafické části se z aktuálních podkladů doplňují občasné vodoteče a 
meliorované plochy (informativně – jako doplňující údaj v koordinačním výkresu 
odůvodnění). 

 

Ae6. Rekreace 

Změna č. 9: U několika ploch se upřesňuje stav zahrnutím částí ploch RI do ploch komunikací 
DS dle skutečnosti (Z9-2, Z9-3), nebo naopak (Z9-27). 

V ploše Z9-30 se napravuje nesprávné zařazení změnou vymezení do kategorie RI1, neboť 
původní vymezení RI2 neumožňuje rozšiřování staveb. 

Nejsou navrženy žádné nové plochy rekreace. 

 

Ae7. Dobývání nerostů 

Změna č. 98: Beze změn. 
 
 

Af. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ  

V posledním odstavci - za seznamem ploch s rozdílným způsobem využití - se slovo 

„základní“ nahrazuje slovem „hlavní“ (… funkční využití). 

Další jednotlivé části se rozdělují na samostatné subkapitoly Af1., Af2., Af3 s následujícím 

doplněním subkapitol: 

 

Af1. Vysvětlení pojmů: 

U definice přípustného využití se doplňuje druhá část věty: „; zároveň platí, že přípustné 

využití (funkce) vyjma související dopravní a technické infrastruktury na každém jednotlivém 

pozemku v dané ploše je možné pouze tehdy, pokud je na daném pozemku přítomno i využití 

hlavní“  

U definice výškového omezení se slovo „k nejvyššímu“ nahrazuje slovem „k nejnižšímu“ (… 

bodu stávajícího rostlého terénu). 

Dále se doplňuje se definice pojmů: 

Podkrovím se rozumí vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím pod sklonitou 

střechou. Podkrovím může být rozuměno i ustupující podlaží za podmínky, že ustoupení 

oproti běžnému podlaží bude min. o 2 m na všech obvodových stěnách domu. 

Výškové omezení zástavby (doplnění) – udává se  počtem podlaží a absolutní výškou 

v metrech; přičemž platí, že nelze překročit absolutní výšku, a to i v případě, že je dodržen 

stanovený maximální počet podlaží.  
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Vkládá se nová subkapitola: 

Af2.  Podrobnější podmínky plošného a prostorového uspořádání (prvky regulačního 
plánu), platné pro celé území obce 

Pro celé území obce se stanovují některé podrobnější podmínky – prvky regulačního plánu (v 

souladu s ust. § 43, čl. (3) zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění). Tyto podmínky platí, pokud 

je podrobnější dokumentace (regulační plány) dále neupřesňují. 

Podmínky oplocení pro vnější ploty orientované do veřejného prostoru (v souladu s TP 7 

obce D. Břežany, v1): 

- Oplocení bude mít podezdívku a sloupky, mezi sloupky budou výplně. Průměrná výška 

podezdívky nad terénem (od úrovně přilehlého chodníku a vnější komunikace) u 

hranice pozemku bude v rozmezí 0,30 až 0,60 m. Podezdívka nesmí být více než 1/3 

celkové výšky plotu. Maximální výška celková (tzn. podezdívka + výplň) plotu v 

nejvyšším místě bude do 1,80 m od úrovně terénu daného přilehlou veřejnou 

komunikací. Maximální pohledová šířka (v pohledu z ulice) sloupku je 0,40 m. 

Výjimku mohou tvořit sloupy a sloupky s vestavěnými přípojkovými skříněmi.  

- Výplně oplocení budou „průhledné“. Plocha výplně oplocení bude průhledná v rozsahu 

minimálně 40% z celkové plochy výplně, tzn. že konstrukce výplně a další pevné 

neprůhledné části budou tvořit maximálně 60% z celkové plochy výplně. Materiál výplní 

oplocení včetně vrat a vrátek bude dřevo, plast, kov, sklo (i umělé), polykarbonáty nebo jejich 

kombinace. Uplatnění plných výplní je přípustné pouze v odůvodněných případech vůči 

frekventovaným komunikacím za účelem ochrany proti hluku a vždy pouze se 

souhlasným stanoviskem obce. 

- Celobetonové nebo plně vyzdívané ploty se nepovolují. 

Pozn.: Podrobnější specifikaci upravují technické podmínky obce D. Břežany (TP 7, v1): 

https://www.dolnibrezany.cz/technicke%2Dpodminky/ds-1292  

Barevné řešení: Barva střešní krytiny, fasády ani oken a dveří se nepředepisují, barevnost 

musí ale vycházet z tradiční barevnosti a barevnosti odpovídající použitým materiálům. 

To vylučuje použití ostrých a pronikavých barev a lesknoucích se barevných nátěrů. 

Odlišné nátěry částí objektů (např. přízemí pro obchodní plochy), které by nebyly v 

souladu s převažujícím charakterem budovy, jsou nepřípustné. 

  

Af3. Podmínky plošného a prostorového uspořádání pro jednotlivé plochy 
s rozdílným způsobem využití 

Podmínky plošného prostorového uspořádání se pro jednotlivé kategorie ploch RZV konkretizují 

u výškového uspořádání, rovněž se mění (doplňují / ruší) některé další podmínky plošného 

prostorového uspořádání takto: 

 

BH – bydlení v bytových domech 

Ad 4) Podmínky prostorového upořádání, 3. odrážka – výškové uspořádání: vkládá se text 

„domy s plochou střechou: 3 podlaží,“ a v závěru odrážky se doplňuje text „; domy se 

sedlovou střechou: dvě podlaží + podkroví, výška římsy max. 7,5 m a max. výška hřebene 

11,5 m od nejnižšího rostlého terénu“, takže celá odrážka zní: „výškové omezení: domy s 

plochou střechou: 3 podlaží, maximální výška 10,5 m od nejnižší části rostlého terénu; domy 

se sedlovou střechou: dvě podlaží + podkroví, výška římsy max. 7,5 m a max. výška hřebene 

11,5 m od nejnižšího rostlého terén“ 

https://www.dolnibrezany.cz/technicke-podminky/ds-1292
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Ad 5) Další podmínky, odrážka „stání pro osobní automobily“ se konkretizuje podle 

velikostní kategorie bytu. Ruší se text: „min. 1,5 stání pro osobní automobil, z toho 1 stání 

v garáži“ a nahrazuje se textem: „- min. jedno stání - pro garsonieru a 1+1 nebo 1+kk, 

         - min. 1,5 stání - pro byt 2+1 nebo 2+kk,   

        - min. 2 stání - pro byt 3+kk a větší, z toho vždy 1 stání v garáži“ 

 

BI1 – plochy bydlení v rodinných domech 1 (soubory rodinných domů) 

Ad 2) Přípustné využití, vkládá se nová 5. odrážka s textem: „nerušící drobné služby 

s omezením (typu administrativa, poradenství, IT, jiné nevýrobní služby), podmínkou je 

slučitelnost s pohodou bydlení – tzn. nezhoršení hlukových, pachových, estetických a jiných 

vlivů, bez navýšení dopravní zátěže, aj.“ 

Ad 4) Podmínky prostorového upořádání, 4. odrážka – výškové uspořádání: ruší se původní 

text „dvě podlaží“ a nahrazuje se textem: „domy s plochou střechou: dvě nadzemní podlaží, 

výška atiky max. 7,5 m od nejnižšího rostlého terénu; domy se sedlovou střechou (nebo 

ustupujícím podlažím): 1 podlaží + podkroví (nebo ustupující podlaží), výška římsy max. 6 m 

a max. výška hřebene 9 m od nejnižšího rostlého terénu; 

5. odrážka se doplňuje vložením textů „7 m (domy s plochou střechou), resp.“ a „(domy se 

sedlovou střechou)“, takže celá odrážka zní: „zástavba na plochách nepřekročí výškovou 

hladinu 7 m (domy s plochou střechou), resp. 9 m (domy se sedlovou střechou), měřeno od 

úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientované průčelí stavby, nebo v případě 

ztížených terénních podmínek od úrovně rostlého terénu při hraně obdobně orientovaného 

průčelí; tuto výšku mohou na těchto stavbách překročit pouze technická zařízení, např. 

stožáry, antény, fotovoltaická zařízení, komíny, a drobné architektonické prvky“ 

 

BI2 – plochy bydlení v rodinných domech 2 (nadstandardní pozemky) 

Ad 2) Přípustné využití, vkládá se nová 5. odrážka s textem: „nerušící drobné služby 

s omezením (typu administrativa, poradenství, IT, jiné nevýrobní služby), podmínkou je 

slučitelnost s pohodou bydlení – tzn. nezhoršení hlukových, pachových, estetických a jiných 

vlivů, bez navýšení dopravní zátěže, aj.“ 

Ad 4) Podmínky prostorového upořádání, 4. odrážka – výškové uspořádání: doplňuje se 

text: „(nebo ustupující podlaží), max. výška hřebene, (atiky ustupujícího podlaží) 8 m od 

nejnižší části rostlého terénu“, takže celá odrážka zní: „výškové omezení: jedno nadzemní 

podlaží a obytné podkroví (nebo ustupující podlaží), max. výška hřebene, (atiky ustupujícího 

podlaží) 8 m od nejnižší části rostlého terénu“ 

 

BI3 – plochy bydlení v rodinných domech 3 (typ venkovské zástavby) 

Ad 4) Podmínky prostorového upořádání, 4. odrážka – výškové uspořádání: ruší se text „ 

max. výška hřebene 10,5 m a nahrazuje se textem: „nebo ustupující podlaží) - max. výška 

hřebene (nebo atiky ustupujícího posledního podlaží) 10,5 m a max výška římsy 7,5m od 

nejnižšího rostlého terénu); domy s dvěma plnohodnotnými podlažími s plochou střechou: 

výška atiky max. 7,5 m od nejnižšího rostlého terénu“, takže celá odrážka zní: „výškové 

omezení: dvě nadzemní podlaží a podkroví (nebo ustupující podlaží) - max. výška hřebene 

(nebo atiky ustupujícího posledního podlaží) 10,5 m a max výška římsy 7,5m od nejnižšího 

rostlého terénu); domy s dvěma plnohodnotnými podlažími s plochou střechou: výška atiky 

max. 7,5 m od nejnižšího rostlého terénu“ 
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BI4 – plochy bydlení v rodinných domech 4 (rod. domy příměstského typu) 

Ad 4) Podmínky prostorového upořádání, 4. odrážka – výškové uspořádání: ruší se text „ 

max. výška hřebene 10,5 m a nahrazuje se textem: „nebo ustupující podlaží) - max. výška 

hřebene (nebo atiky ustupujícího posledního podlaží) 10,5 m a max výška římsy 7,5m od 

nejnižšího rostlého terénu); domy s dvěma plnohodnotnými podlažími s plochou střechou: 

výška atiky max. 7,5 m od nejnižšího rostlého terénu“, takže celá odrážka zní: „výškové 

omezení: dvě nadzemní podlaží a podkroví (nebo ustupující podlaží) - max. výška hřebene 

(nebo atiky ustupujícího posledního podlaží) 10,5 m a max výška římsy 7,5m od nejnižšího 

rostlého terénu); domy s dvěma plnohodnotnými podlažími s plochou střechou: výška atiky 

max. 7,5 m od nejnižšího rostlého terénu“ 

 

BI5 – plochy bydlení v rodinných domech 5 (možná transformace rekreačních objektů) 

Ad 2) Přípustné využití, vkládá se nová 6. odrážka s textem: „pouze pro rodinné domy: 

nerušící drobné služby s omezením (typu administrativa, poradenství, IT, jiné nevýrobní služby), 

podmínkou je slučitelnost s pohodou bydlení – tzn. nezhoršení hlukových, pachových, estetických 

a jiných vlivů, bez navýšení dopravní zátěže, aj.“ 

Ad 4a) Podmínky prostorového uspořádání pro samostatné rodinné domy, 4. odrážka – 

výškové uspořádání: ruší se původní text „dvě podlaží (tedy přízemí a patro, resp. přízemí a 

obytné podkroví) max. výška hřebene 9,0 m, max. výška římsy 6 m (od nejnižší části rostlého 

terénu)“ a nahrazuje se novým textem: „domy s plochou střechou: dvě nadzemní podlaží, 

výška atiky max. 7,5 m od nejnižšího rostlého terénu; domy se sedlovou střechou (nebo 

ustupujícím podlažím): 1 podlaží + podkroví (nebo ustupující podlaží), výška římsy max. 6 m 

a max. výška hřebene 9 m od nejnižšího rostlého terénu“ 

Ad 4b) Podmínky prostorového uspořádání staveb pro rodinnou rekreaci, 5. odrážka – 

výškové uspořádání: ruší se původní text „max. výška hřebene 7,5 m“ a nahrazuje se novým 

textem: „domy přízemní s plochou střechou: max. výška atiky 4,5 m od nejnižšího rostlého terénu;  

nebo domy se sedlovou střechou (nebo ustupujícím podlažím) 1 podlaží + podkroví (nebo 

ustupující podlaží): max. výška římsy 4m a hřebene (nebo atiky ustupujícího podlaží) 7,5 m 

od nejnižšího rostlého terénu“ 

 

RI1 – rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Ad 5) Podmínky prostorového uspořádání, ruší se původní text „max. výška hřebene 

(nejvyššího bodu střechy) 7,5 m“ a nahrazuje se novým textem: „domy přízemní s plochou 

střechou: max. výška atiky 4,5 m od nejnižšího rostlého terénu;  nebo domy se sedlovou střechou 

(nebo ustupujícím podlažím) 1 podlaží + podkroví (nebo ustupující podlaží): max. výška 

římsy 4m a hřebene (nebo atiky ustupujícího podlaží) 7,5 m od nejnižšího rostlého terénu“ 

 

RI2 – rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - bez možnosti rozšiřování (na 

lesních pozemcích, v záplavovém území) 

Ad 4) Podmínky prostorového uspořádání, doplňuje se první nová odrážka s textem: 

„výškové omezení – max. výška 4 m od nejnižšího rostlého terénu“ a dosavadní (jediná) 

odrážka se doplňuje vložením textu na začátek (před stávající text): „další podmínky“, takže 

obě nové odrážky zní: 

 výškové omezení – max. výška 4 m od nejnižšího rostlého terénu  

 další podmínky nejsou stanoveny (neumožňuje se rozšiřování plošné ani výškové)  
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OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

Ad 4) Podmínky prostorového uspořádání, 3. odrážka – výškové uspořádání: ruší se slovo 

„hřebene“ a doplňuje se text: „od nejnižšího rostlého terénu“, takže celý nový text odrážky 

zní: „výškové omezení - max. výška  9,0 m od nejnižšího rostlého terénu“  

 

SC – plochy smíšené obytné – v centrech 

Ad 4) Podmínky prostorového uspořádání, ruší se původní text „čtyři nadzemní podlaží vč. 

technického přízemí, podkroví nebo ustouplého podlaží (max. výška hřebene 14,0 m), ve 

výjimečných případech u vybraných objektů v souladu s urbanistickou studií pět nadzemních 

podlaží vč. podkroví nebo ustouplého podlaží (max. výška hřebene 17,0 m)“ a nahrazuje se textem: 

„čtyři nadzemní podlaží vč. technického přízemí, podkroví nebo ustupujícího podlaží (max. 

výška hřebene 14,0 m od nejnižšího rostlého terénu), ve výjimečných případech u vybraných 

objektů v souladu s urbanistickou studií pořízenou pro konkrétní případ pět nadzemních 

podlaží vč. podkroví nebo ustupujícího podlaží (max. výška hřebene 17,0 m od nejnižšího 

rostlého terénu)“, takže celá nová odrážka zní: „výškové omezení: čtyři nadzemní podlaží vč. 

technického přízemí, podkroví nebo ustupujícího podlaží (max. výška hřebene 14,0 m od 

nejnižšího rostlého terénu), ve výjimečných případech u vybraných objektů v souladu 

s urbanistickou studií pořízenou pro konkrétní případ pět nadzemních podlaží vč. podkroví 

nebo ustupujícího podlaží (max. výška hřebene 17,0 m od nejnižšího rostlého terénu)  ; 

výškové omezení může přesáhnout pouze věž kostela a radnice“ 

Ad 5) Další podmínky, 3. odrážka – stání vozidel – doplňuje se text: „; přičemž platí, že pro 

každý byt musí být: - min. jedno stání - pro garsonieru a 1+1 nebo 1+kk,  

   - min. 1,5 stání - pro byt 2+1 nebo 2+kk,    

   - min. 2 stání - pro byt 3+kk a větší“ 

 

SM – plochy smíšené obytné – městské 

Ad 4) Podmínky prostorového upořádání, 5. odrážka – výškové uspořádání u rodinných 

domů: ruší se text „přízemí, patro, podkroví (max. výška hřebene 10,5 m)“ a nahrazuje se 

textem: „dvě nadzemní podlaží a podkroví (nebo ustupující podlaží) - max. výška hřebene 

(nebo atiky ustupujícího posledního podlaží) 10,5 m od nejnižšího rostlého terénu)“ 

6. odrážka – výškové uspořádání: ruší se text „čtyři nadzemní podlaží vč. technického přízemí a 

podkroví (max. výška hřebene 12,5 m)“ a nahrazuje se textem: „u bytových domů: domy 

třípodlažní s plochou střechou: max. výška atiky 12 m od nejnižšího rostlého terénu; nebo domy se 

sedlovou střechou (tzn.3 podlaží + podkroví: max. výška římsy 10,5m a max. výška hřebene 

13 m od nejnižšího rostlého terén; nebo domy s ustupujícím podlažím (3 podlaží + ustupující 

podlaží): max. výška římsy 10,5m a max. výška atiky ustupujícího podlaží 13 m od nejnižšího 

rostlého terénu“ 

Ad 5) Další podmínky, odrážka – stání vozidel, ruší se text „minimálně 1 stání“ a nahrazuje 

se vložením textu:    „- min. jedno stání - pro garsonieru a 1+1 nebo 1+kk,  

   - min. 1,5 stání - pro byt 2+1 nebo 2+kk,    

   - min. 2 stání - pro byt 3+kk a větší, vždy“ 

Takže celá nová odrážka zní: „stání pro osobní automobily: u každého rodinného domu musí 

být min. 2 stání včetně garáže pro osobní automobil na vlastním pozemku, u každého 

bytového domu musí být:  

- min. jedno stání - pro garsonieru a 1+1 nebo 1+kk,      

 - min. 1,5 stání - pro byt 2+1 nebo 2+kk,       

 - min. 2 stání - pro byt 3+kk a větší, vždy v garáži nebo mimo garáž pro každou bytovou 

jednotku“    
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VL – výroba a skladování – lehký průmysl 

Ad 4) Podmínky prostorového upořádání, 5. odrážka – pouze pro lok. Z6-1: vkládá se text: 

„(zahrnující i původní lok. Z1)“ 

 

NL – plochy lesní 

Ad 3) Podmínečně přípustné využití, vkládá se nová odrážka s textem: „rozhledna – pouze 

stávající stavba na poz. p. č. 294/139 v k. ú. Lhota u Dol. Břežan“ 

 

 

Ag. 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 

Změna č. 9 nenavrhuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření.) 

 

 

Ah. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Změna č. 9 nenavrhuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření. 

 

Ai. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Změna č. 9: beze změn. 

 

 

Aj. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
Změna č. 9: beze změn. 

 

 

Ak. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 
Změna č. 9: beze změn. 

 

 

Al. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO A 
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

Změnou č. 9 územního plánu se prodlužují lhůty pro pořízení územních studií P3, P4, Z9 a 

Z11.  
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Am. 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. 9 územního plánu se prodlužují lhůty pro pořízení regulačních plánů zařazených 

do I. a II. etapy takto: „Pro tyto regulační plány z podnětu zařazené v pořadí změn do I. etapy 

se stanovuje lhůta pro jejich vydání 5 let od nabytí účinnosti Změny č. 9 územního plánu.“ 

„Pro regulační plány zařazené do II. etapy se stanovuje lhůta pro jejich vydání 5 let od splnění 

podmínek pro naplnění II. etapy (tj. po využití 80 % etapy I., ale ne dříve než v roce 2023)“. 

 

Am1. Obecné požadavky - pro všechny lokality 

Změna č. 9: beze změn. 

 

Am2. Zvláštní požadavky - specifické pro jednotlivé rozvojové lokality 

Změna č. 9: Pro lokalitu Z4 – K Hodkovicům se k odrážce b) Požadavky na řešení veřejné 

infrastruktury, odstavec „Elektr. energie“ doplňuje věta textem: „, přeložka stávající 
trafostanice umístěné na p.č. st.1119 v k.ú. Dolní Břežany; přeložka TS je pro využití území 
nutná kvůli napojení na místní komunikaci od severu (nyní zaslepené)“ 

Pro lokalitu Z17 – Nad Mlýnem se k odrážce b) Požadavky na řešení veřejné 

infrastruktury, předposlední odstavec „Odvodnění dešťových vod“ vkládá text: „požaduje se 
řešit dešťovou kanalizaci v ulici Trnková,“, takže celý nový odstavec zní: „Odvodnění 
dešťových vod z komunikací bude řešit i přítok dešťových vod z lokality Na Svárově, 
požaduje se řešit dešťovou kanalizaci v ulici Trnková, budou řešena a vybudována stání pro 
kontejnery na komunální odpad a budou uloženy datové a telefonní sítě.“ 

Změnou č. 9 se nově vymezuje plocha přestavby Z9-18 pro pořízení regulačního plánu. 
Rovněž pro tuto plochu platí zadání regulačních plánů, uvedené v kap. Am1 - Obecné 
požadavky - pro všechny lokality a dále tyto Zvláštní (specifické) požadavky: 
 

 

lokalita Z9-18 – K Točné 
 

a) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

Na pozemcích určených pro zástavbu rodinnými domy bude navrženo oddělení pozemků pro 

systém individuelní zástavby na jednotlivých parcelách obsloužených vnitřními 

komunikacemi. Plocha určená k zástavbě rodinnými domy po odečtení plochy pro veřejný 

prostor bude výhradně využita pro individuální rodinné domy. Budou stanovena a projednána 

přesná regulativa zahrnující procento zastavitelnosti parcel, podlažnost, sklon a typy střech, 

barevnost fasád. Určujícím pro umístění staveb bude stanovení stavební čáry, určení vstupu 

na pozemek a způsob připojení na inženýrské sítě. Dále budou stanovena přesná regulativa 

pro ploty do veřejných prostor a přesná regulativa pro umístění garáží. 

 
 



Změna č. 9 územního plánu Dolních Břežan (zkrácené pořízení) – návrh pro veřejné projednání                              duben 2022 

 

Stránka 18 z 59 

 

b) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Zásadním požadavkem regulačního plánu je realizace plného infrastrukturního zainvestování 
všech budoucích stavebních pozemků a komfortní dopravní obslužnosti včetně řešení 
problematiky dopravy v klidu. 

Stanoví se tyto požadavky na vybudování sítí veřejné infrastruktury: 

Komunikace: obslužná komunikace propojí lokalitu s ul. K Točné a Mezi Ploty (stabilizovaný 
poz. p. č. 360/1 v k. ú. Dolní Břežany); dále bude řešeno napojení poz. p. č. 359/4 ve vazbě na 
navržené dělení tohoto pozemku. 

Komunikace bude navržena jako obytná zóna v uličním prostoru šířky 8 m, s výjimkou 
severní části navazující na poz. p. č. 349/17 - ul. Mezi Ploty (lze respektovat užší profil); 
minimální šířka vozovky v zúžení 4,5 m, jinak 6 m.  

Kanalizace: způsob odkanalizování bude řešen společně pro celou lokalitu Na Spálence – 
K Točné. 

Vodovod: způsob zásobování vodou bude řešen společně pro celou lokalitu Na Spálence – 
K Točné. 

Elektřina: zvláštní požadavky se nestanovují 

Veřejné osvětlení: VO bude řešeno jednotně stejným typem stožárů jako v ul. K Točné a Mezi 
Ploty nebo obdobným, v případě, že stejný typ stožárů nebude dostupný. 

Dále bude řešeno odvodnění dešťových vod z komunikací - vsakem v zelených pásech a 
svodem do Podtočenského potoka, příp. jiným způsobem; budou uloženy datové a telefonní 
sítě.  

 

An. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Změna č. 9: V části I. ETAPA se ruší text „cca do roku 2020“, takže nový text první věty zní: 

„Naplnění I. etapy se předpokládá od doby platnosti územního plánu.“ 

V předposledním odstavci se u třetí odrážky doplňuje text: „- část již realizována“ 

V části II. ETAPA se ruší text „, ale ne dříve než v roce 2020“, takže nový text první věty zní: 

„Naplnění II. etapy je možné po využití 80 % etapy I.“ 

Na závěr kapitoly se vkládá nová věta: „Využitím stanoveného % předchozí etapy se rozumí 

zahájení stavby na základě vydaného veřejnoprávního titulu ve stanoveném rozsahu (zde 

80%), tzn. nikoliv s podmínkou kolaudace předchozí etapy“ 

 

 

Ao. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB 

Změna č. 9: beze změn. 
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Ap. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ  

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 textová část (A) změny č. 9 obsahuje 19 stran (formát A4) 

 grafická část (B) obsahuje 2 výkresy formátu A0 a 1 výkres formátu A2. 

 odůvodnění změny územního plánu (C) obsahuje 39 stran (formát A4) 

 grafická část odůvodnění změny (D) obsahuje 2 výkresy formátu A0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B. GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Grafickou částí změny č. 9 ÚP Dolní Břežan, tvoří tyto výkresy: 

01 Základní členění území - měř. 1 : 5 000 (formát A0) 

02 Hlavní výkres - výřez řešené lokality v měř. 1 : 5 000  (formát A0) 

03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asancí -  měř. 1 : 5 000 (formát A2) 
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C. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Ca. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Obec Dolní Břežany má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Dolních 

Břežan (dále také jen „ÚP Dolních Břežan“), vydaný 16. března 2009 jako opatření obecné 

povahy č. 2/2009 Zastupitelstva obce Dolní Břežany a účinný od 1. dubna 2009. V následujícím 

období bylo pořízeno devět jeho změn, a to změny č.1, 2A, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7 a 8. 

Podkladem pro pořízení Změny č. 9 byly doplňující průzkumy a rozbory pro Změnu č. 9 

ÚP a Zpráva o uplatňování ÚP Dolních Břežan (dále jen „Zpráva“), 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“).  

Zastupitelstvo obce Dolní Břežany schválilo usnesením č. 07B/Z/2021 ze dne 22. 

listopadu 2021:  

a)  Zprávu o uplatňování ÚP Dolních Břežan.  

b)  Pořízení změny č. 9 ÚP Dolních Břežan (dále jen „Změna č. 9“) zkráceným 

postupem podle § 55a odst. 1 a § 55b stavebního zákona s prvky regulačního plánu 

podle § 43 odst. 3 stavebního zákona na základě Zprávy schválené v předchozím 

bodu. 

Pořizovatelem změny č. 9 je Obecní úřad Dolní Břežany, prostřednictvím právnické osoby, 

společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má 

osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 

800017664 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe.  

Změnou se požaduje prověřit podněty obce a návrh na pořízení změny schválené 

zastupitelstvem obce usnesením č. 05/Z2020 dne 13. července 2020 a doplněné usnesením č. 

02/Z/2021 ze dne 15.3.2021 a další požadavky a náležitosti vyplývající ze Zprávy o 

uplatňování ÚP.  

V souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona byl zpracován přímo návrh změny ÚP pro 

veřejné projednání.  

Další údaje o pořízení Změny č. 9 jsou uvedeny v samostatné dokumentaci pořizovatele, resp. 

budou doplněny v následujících fázích pořízení.  

 

 

Cb. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

Území obce Dolní Břežany je součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Černošice.  

Soulad s politikou územního rozvoje 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválené usnesením vlády ze dne 

20. července 2009 č. 929, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České 

republiky schválené usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276, Aktualizace č. 2 Politiky 

územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629, 

Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze 

dne 2. září 2019 č. 630, Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky 

schválené usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833, Aktualizace č. 4 Politiky územního 

rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618 (dále jen 
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„PÚR ČR“), je celé řešené území obce Dolní Břežany začleněno do Metropolitní rozvojové 

oblasti Praha (OB1).  

Obec Dolní Břežany se nachází v republikové specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve 

které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Tato specifická oblast zahrnuje 

většinu území ČR, včetně celého Středočeského kraje. Pro změnu ÚP Dolních Břežan z této 

skutečnosti nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

Dále je obec dotčena koridorem VD2 pro vodní dopravu (bez konkrétního vlivu na řešení 

změny č. 9).  

Dle § 31 stavebního zákona je PÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro 

vydávání územních plánů a jejich změn, a proto také Změna č. 9 ÚP Dolních Břežan musí být 

s PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 v souladu. Soulad územního plánu s 

touto dokumentací byl řešen změnou č. 4B. Z republikových priorit PÚR ČR a z úkolů pro 

územní plánování (stanovených pro rozvojovou oblast OB1) nevyplývají pro řešení Změny č. 

9 ÚP Dolních Břežan žádné specifické požadavky. Níže uvedené požadavky se vztahují 

k předmětu Změny č. 9 jen okrajově nebo v obecné rovině (uvedeny kurzívou). 

(14) Ve veřejném zájmu 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. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 

turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a 

sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 

cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit 

celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak 

citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 

kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Předmětem Změny č. 9 ÚP Dolních Břežan jsou drobnější změny funkčního využití ploch 

s úpravou regulativů a další upřesnění bez vlivu na změnu dosavadní koncepce. Nové 

zastavitelné plochy až na dvě výjimky nejsou navrženy. 

Změnou ÚP je podpořen rozvoj civilizačních hodnot na území obce, a to vymezením 

(upřesněním) odpovídajících veřejných prostorů, doplněním sítě cest a pěších propojení 

v oblasti Jarova, stabilizací cyklostezek a cyklotras. Veřejná prostranství jsou pro obec 

nezastupitelné a mají zásadní vliv na soudržnost společenství obyvatel obce, jsou místem 

setkávání různých generací obyvatel, navíc vytvářejí podmínky pro trávení volného času 

zejména dětí a mládeže (ale přirozeně také dospělé populace), jsou prevencí kriminality a v 

neposlední řadě jsou předpokladem pro udržení zdravé populace obce. 

Změna č. 9 ÚP respektuje a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Pro ochranu 

přírody a krajiny jsou respektovány prvky ÚSES a krajinný ráz. Změnou č. 9 územního plánu 

byl prověřen soulad s Územní studií krajiny ORP Černošice. 

Zemědělské půdy jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, kterou je nutné chránit jako jeden ze společenských 

statků. Změna č. 9 ÚP navrhuje pouze minimum záboru ZPF, v odůvodněných případech je 

vymezení zastavitelných ploch kompenzováno vypuštěním jiných zastavitelných ploch.  

S cílem ochrany hodnot, zejména s cílem ochrany krajinného rázu jsou pro plochy s RZV 
v platném územním plánu stanoveny podmínky prostorového uspořádání zástavby (výšková 
regulace zástavby, procento zastavění, minimální velikost pozemku, min. procento ozelenění 
atd.). V jednotlivých plochách je stanovena regulace, která odpovídá stávajícímu stavu, 
podporuje jeho pozitivní znaky a eliminuje nežádoucí odchylky. Jsou tak zohledněny hodnoty 
území, hodnoty historické venkovské zástavby a hodnoty krajinného rázu. 
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Ochrana charakteru a struktury zástavby jsou rovněž zajištěny pomocí některých 
podrobnějších regulativů – prvků příslušejícím úrovni regulačního plánu. Nevhodné narušení 
urbanistické struktury působí negativně na úroveň kulturního prostředí, na jeho vnímání a na 
pohodu člověka. 

15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel 

Požadavek se netýká řešeného území. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Návrh změny č. 9ÚP vychází z komplexního posouzení širších vztahů ve vazbě na řešené 

území, při respektování stávajících hodnot. Změna č. 9 respektuje oblasti, osy a koridory 

vymezené v PÚR ČR.  

ÚP Dolních Břežan a následné změny jsou řešeny jako celek s tím, že je stále držena původní 

koncepce rozvoje. Veškeré změny jsou navrhovány v souladu s požadavky obce a požadavky 

vlastníků tak, aby nezhoršovaly stav ani hodnoty území.  

 (19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, 
vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora 
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. 
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na 
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Změna č. 9 ÚP Dolních Břežan respektuje tuto prioritu Aktualizované PÚR ČR. Změna 
územního plánu důsledně využívá zastavěné území a zastavitelné plochy, aniž by docházelo 
k dalšímu rozšiřování. Je tak zachována kompaktnost struktury sídel. Zároveň se tím 
minimalizuje fragmentace krajiny a stejně tak nároky na vyvolané investice do veřejné 
infrastruktury. Předmětem řešení Změny č. 9 ÚP Dolních Břežan nejsou opuštěné areály ani 
plochy brownfields. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch je vzhledem k řešeným záměrům bezpředmětné (viz též v 
kapitole C. 10 odůvodnění změny ÚP). 

 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S 
ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany 
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické 
stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných 
prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti 
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití 
přírodních zdrojů. 
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Změnou ÚP nedochází k zásahu do hodnotných přírodních struktur. Řešení změny neobsahuje 
žádné konfliktní záměry. Jsou navrženy v přiměřeném rozsahu a podobě, a nebudou 
představovat zásah do charakteru sídel nebo krajinného rázu. 

S cílem ochrany krajiny a krajinného rázu jsou v platném územním plánu pro plochy s RZV 
stanoveny podmínky prostorového uspořádání (výšková regulace zástavby, procento 
zastavění, minimální velikost pozemku, min. procento ozelenění atd.) zohledňující tradiční 
venkovský charakter a obraz zástavby obce ve volné krajině. Změna č. 9 ÚP v maximální 
možné míře chrání a zohledňuje přírodní hodnoty řešeného území. Plochy změn neovlivní 
charakter krajiny. 

V návrhu Změny č. 9 ÚP Dolních Břežan nemusela být přijata kompenzační opatření, jelikož 
ve stanovisku č.j. 112082/2021/KUSK k vyhodnocení vlivů na ŽP bylo uvedeno, že změna 
ÚP nemá významný negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při 
vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environ-
mentálních problémů. 

Změna ÚP požadavek splňuje. Migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy je v 
ÚP zajištěna primárně vymezením spojitého ÚSES na regionální a lokální úrovni. V rámci 
změny č. 9 ÚP nedochází k žádným úpravám. 

Změna ÚP zajišťuje migrační prostupnost území obce pro člověka především respektováním 
stávající cestní sítě (respektování historických cest) ve volné krajině, zejména pak sítí silnic, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. 

 (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U 
stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu 
a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení 
městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými 
opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a 
železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i 
možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví 
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Koncepce stanovená v platném územním plánu vytváří podmínky pro významnou dopravní 
stavbu nadmístního významu – silničního obchvatu (sil. III/0031 a III/10115). Změnou 
územního plánu došlo k prověření a upřesnění vymezených ploch dle aktuálních podkladů 
připravované stavby. Lokální upřesnění je v souladu s nadřazenou ÚPD.  

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména 
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou 
veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a 
plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 
hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 
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Významným posunem v kvalitě dopravy do a z řešeného území bude realizace silničního 
obchvatu (v rámci Změny č. 9 jde o lokální upřesnění trasy). Dílčí změny v dopravní 
infrastruktuře jsou možné v rámci stávajících ploch pro tento účel vymezených. 

Změnou ÚP se stabilizuje doplnění sítě cyklostezek a cyklotras. Zároveň se doplňují a 
upřesňují cesty a pěší propojení v oblasti Jarova. Vesměs jde o uvedení do souladu se 
skutečným stavem. 

24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 
překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným 
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Problematika se netýká předmětu Změny č. 9 ÚP. 

 (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 

chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 

povodňových škod.  

Požadavek se netýká předmětu Změny č. 9 ÚP. Zástavba v oblasti Jarova (částečně 
v záplavovém území) zůstává bez úprav. 

 

 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 

(dále jen „ZÚR Stč. kraje“), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona 

na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 

2011 a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. Usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. 

července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. Aktualizace ZÚR Stč. 

kraje, která nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015, a usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. 

dubna 2018 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. 

kraje, která nabyla účinnosti dne 4. září 2018. 

V platném územním plánu a jeho změnách jsou zohledněny požadavky týkající skladebné 

části ÚSES a koridorů dopravní infrastruktury – v souladu s vymezením v ZÚR Stč. kraje 

jako veřejně prospěšné stavby a opatření: 

- D175 – koridor pro umístění silnic III/0031 a III/10115; Dolní Břežany obchvat  

- NK 59 - údolí Vltavy – Štěchovice (dvě větve nadregionálního biokoridoru - vodní 

a suchozemská) 

- RC 1402 – Šance 

Veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry vymezené v ZÚR Stč. kraje nejsou 

řešenou změnou dotčeny. Konkretizace ploch pro umístění silnic III/0031 a III/10115 (D175 

- Dolní Břežany obchvat) dle aktuálního podkladu připravované stavby nevybočuje z tohoto 

koridoru. Jde pouze o upřesnění s dílčími posuny ploch DS a ZO bez vlivu na koncepci a 

využití okolních ploch. 

Vyhodnocení souladu Změny č. 9 ÚP Dolních Břežan se ZÚR Stč. kraje je provedeno pouze v 
rozsahu těch požadavků, na něž má nebo může mít řešení Změny č. 9 ÚP Dolních Břežan 
potenciální vliv. 
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Z priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území vyplývají 
(alespoň potenciálně) následující požadavky (uvedeny kurzívou): 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost 
rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, 
územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. 

Jelikož není požadováno zpracování vyhodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území, 
projektant vyjadřuje přesvědčení, že jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území jsou ve 
stávající podobě území vyvážené a navržený obsah Změny č. 9 ÚP Dolních Břežan nepřispívá 
k výraznému posílení ani oslabení žádného z nich.  

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 
stanovených v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 
20. 7. 2009) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických 
cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 
18. 9. 2006). 

Vyhodnocení souladu Změny č. 9 ÚP Dolních Břežan s PÚR ČR je provedeno v kap. C.2.1 
výše. 

Změnou č. 9 ÚP se upřesňuje vymezení silničního obchvatu obce (sil. III/0031 a III/10115), 
stabilizuje se v celém území dle místních podmínek a rovněž v souladu s projektovou 
dokumentací, s označením Z9-39. 

(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení 
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: 

b) dálnice D3 úsek Jesenice – hranice kraje; 

Priorita se netýká řešeného území 

 

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, 
které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se 
soustředit zejména na: 

a.) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 

Bylo prověřeno, že Změna č. 9 ÚP Dolních Břežan tuto prioritu respektuje a je v souladu s 
požadavky na zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability.  

S cílem zvýšení ekologických funkcí krajiny byl Změnou č. 9 ÚP Dolních Břežan prověřen 
soulad s Územní studií krajiny ORP Černošice. Soulad s dalšími dokumenty (PÚR, ZÚR Stč. 
kraje, ÚAP, …) byl zajištěn již předchozími změnami ÚP.  

 

b.) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 

Pozitivní znaky krajinného rázu (údolní nivy, plochy lesní, vodní, ostatní zeleň) jsou 
v platném ÚP identifikovány a chráněny, nejsou navržena řešení s negativním vlivem na tyto 
hodnoty. 

 

c.) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel; 
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Změnou č. 9 ÚP Dolních Břežan je zachována ochrana charakteru a struktury zástavby. Ta je 
doplněna podrobnějšími regulativy – zahrnutím některých prvků regulačního plánu.  

V rámci prostorové regulace se zpřesňují podmínky pro každou kategorii ploch RZV 
stanovením detailní výškové regulace zástavby. 

 

d.) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; 

Cílové charakteristiky krajiny vymezené v platných ZÚR Stč. kraje jsou v platném ÚP 
respektovány a ÚP je zohledňuje v rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 
Většina území obce Dolní Břežany je v ZÚR Stč. kraje vymezena jako součást krajiny sídelní 
(S22). Jihovýchodní část je krajina příměstská (U19) a západní zalesněná část je zařazena do 
krajiny zvýšených hodnot kulturních a přírodních (H16). Pro tyto typy krajin ZÚR stanoví 
úkoly, s nimiž ÚP Dolních Břežan není v rozporu. 

 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území 
kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom 
se soustředit zejména na: 

a.) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj 
sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a 
vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. 
zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou 
infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; 

Vysoká úroveň architektonické a urbanistické kvality sídel je zajištěna ochranou stávajících 
hodnot a stanovením odpovídajících podmínek prostorového uspořádání, včetně výšky a 
struktury zástavby v platném ÚP. Změna č. 9 dbá na soulad se stávající převládající 
strukturou okolní zástavby a neumožňuje nevhodnou výstavbu výrazných objektů 
nevhodného tvaru nebo odlišného měřítka.  

V Dolních Břežanech je v současnosti veřejný prostor na vysoké kvalitativní úrovni, což je 
významný pozitivní efekt ovlivňující kvalitu života a obytné prostředí.  

Prostupnost území obce pro člověka je zajišťována cestní sítí ve volné krajině, zejména pak 
sítí silnic, místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací, které všechny 
platný ÚP chrání, stabilizuje a doplňuje. 

 

b.) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické 
celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném 
území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech 
před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území; 

Zastavitelné plochy navrhované Změnou č. 9 ÚP Dolních Břežan jsou navrženy pouze 
v minimálním rozsahu. Důsledně je dbáno, aby byla nadále dodržována koncepce rozvoje ve 
vazbě na zastavěná území sídel a nepronikala nepřiměřeně do volné krajiny a do přírodně a 
krajinářsky cenných území. 

 

Rozvojové oblasti republikového významu 

Obec Dolní Břežany je součástí rozvojové oblasti republikového významu Metropolitní 

rozvojové oblasti Praha (OB1) zpřesněné v ZÚR SČK z platné PÚR ČR. 

Ze stanovených zásad a úkolů se území obce Dolní Břežany týkají následující (uvedeny 
kurzívou): 
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(11) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území:  

d) vytvářet prostřednictvím aglomeračního okruhu (II/101 a I/61) podmínky pro zlepšení 
tangenciálních vazeb mezi sídly a přístupu sídel na nadřazenou radiální silniční síť; 

Aglomerační okruh je v území stabilizován. Zlepšení vazeb mezi sídly pomůže silniční 
obchvat (sil. III/0031 a III/10115), který je v územním plánu již delší dobu zakotven. Změnou 
č. 9 ÚP dochází jen ke korekci jeho vymezení.  

 

e) rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, silnice 
nadřazené sítě a na letiště, zejména na plochy brownfields; 

Změna č. 9 ÚP nenavrhuje žádné nové plochy pro ekonomické aktivity. Zůstává v platnosti 
dosavadní koncepce územního plánu. 

 

h) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména 
kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou; 

Zůstává v platnosti dosavadní koncepce územního plánu. Netýká se předmětu Změny č. 9. 

 

i) pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a 
využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí; 

Zůstává v platnosti dosavadní koncepce územního plánu, která je v souladu s těmito 
zásadami.  

 

j) vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu vč. kongresové turistiky s využitím 
potenciálu historických center a dalších významných kulturních památek; 

Zůstává v platnosti dosavadní koncepce územního plánu, která je v souladu s těmito 
zásadami.  

 

k) vytvářet podmínky pro rekreaci a to včetně potřeb obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy; 

Zůstává v platnosti dosavadní koncepce územního plánu, která je v souladu s těmito 
zásadami.  

 

l) chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím hl. m. 
Prahy a zelené prstence okolo měst; 

Zůstává v platnosti dosavadní koncepce územního plánu, která je v souladu s těmito 
zásadami.  

 

m) koordinovat územní rozvoj s hl. m. Prahou, která je samostatným krajem a součástí 
rozvojové oblasti; 

Zůstává v platnosti dosavadní koncepce územního plánu, která je v souladu s těmito 
zásadami.  

 

n) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území; 

Zůstává v platnosti dosavadní koncepce územního plánu, která je v souladu s těmito 
zásadami.  
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o) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet 
krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou 
výstavbou. 

Zůstává v platnosti dosavadní koncepce územního plánu, která je v souladu s těmito 
zásadami.  

 

(12) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR; 

Změna č. 9 ÚP zpřesňuje již dříve stabilizovaný silniční obchvat (sil. III/0031 a III/10115). 
V daném případě se jedná jen o dílčí korekci bez vlivu na využití okolních ploch.  

 

b) vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení 
vazeb osídlení na nadřazenou silniční síť; 

Úkol se netýká řešeného území 

 

c) optimalizovat rozmístění železničních zastávek na regionálních tratích; 

Priorita se netýká řešeného území, resp. pořizované Změny č. 9 ÚP. 

 

d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na 
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského 
vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny; 

Zůstává v platnosti dosavadní koncepce územního plánu, která je s ohledem ke kapacitám, 
možnostem a limitům optimální.  

 

g) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES: 
 

g.2) regionálních biocenter 1402 Šance 

Prvky ÚSES byly v souladu s příslušnými požadavky a metodikami zpřesněny dle místních 
podmínek již v předchozích změnách ÚP. Jsou stanoveny podmínky využití ploch v nich, 
popřípadě navržena opatření ke zlepšení jejich funkčnosti. 

Změnou č. 9 ÚP Dolních Břežan došlo k prověření územního systému ekologické stability na 
základě ÚS Krajiny ORP Černošice a ZÚR Stč. kraje (konkrétně v rámci doplňujících 
průzkumů a rozborů pro změnu č. 9 ÚP) se závěrem, že není zapotřebí zásadních úprav.  

 

Pro řešení změny č. 9 nevyplývají ze ZÚR Stč. kraje žádné konkrétní požadavky. 

Navrhovanými změnami ve využití území nedojde změnou č. 9 z hlediska širších územních 

vztahů k žádným zásahům ani úpravám vazeb na sousední obce. 
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Cc. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 
A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Změna územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou stanoveny v 

§18 a §19 stavebního zákona. Cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Změnou č. 9 nejsou až na výjimky navrženy nové rozvojové plochy. Těmito výjimkami jsou: 

- Z9-33a – nová plocha pro bydlení náhradou za zrušení Z9-33b v jiné části téhož pozemku, ve 

stejném rozsahu 

- Z9-17 – „výměna“ ploch ZV a OV 

Ostatní záměry se týkají upřesnění trasy silničního obchvatu, změn využití zastavěných či 

zastavitelných ploch, změn regulativů, drobných liniových návrhů doplňujících prostupnost krajiny 

(pěší a cyklo propojení) a dalších podmínek. Rovněž se nemění podmínky snahy zachovávat 

všechny hodnoty území, jak architektonické a urbanistické, tak archeologického dědictví.  

 

 

Cd. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY 
STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ  

Pořízení a zpracování změny č. 9 územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona a 

jeho prováděcími právními předpisy.  

 

 

Ce. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Návrh změny územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

 

Ce1. Ochrana obyvatelstva (požární a civilní ochrana) 

Koncepce řešení požadavků civilní ochrany se změnou č. 9 nemění. Změna č. 9 až na výjimky 

(Z9-17, Z9-33a) nenavrhuje nové zastavitelné lokality. Aktualizace požadavků z hlediska 

zájmů požární a civilní ochrany je vzhledem k rozsahu návrhů bezpředmětný. V případě 

těchto i dalších ploch jsou obecně splněny, resp. se týkají až navazujících správních řízení, 

zejména o umístění staveb a o změně využití území. Z konkrétních ploch pro dopravu se 

pouze zpřesňuje vymezení silničního obchvatu (silnic III/0031 a III/10115). V tomto případě 

nejde o koncepční změnu. Drobná upřesnění - „překategorizace“ dílčích úseků stávajících 

MK zařazených dosud do jiných ploch než do ploch dopravy, také nepředstavují žádnou 

faktickou změnu. Požadavek na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám 

podle charakteru jejich požárního nebezpečí (vyplývající z požadavků ČSN o požární 

bezpečnosti staveb) je vzhledem k výše uvedenému nad rámec řešené změny územního plánu. 

Obdobně je pouze v obecné rovině splněn požadavek na jednoznačné řešení zásobování 

požární vodou dle ČSN 73 0873, vztahující se k jednotlivým lokalitám změny (změna 

nevymezuje nové zastavitelné plochy vyžadující doplnění či změnu stávající koncepce, ani 

nároky ploch změn nejsou podstatného rozsahu). 
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Ce2. Ochrana územních zájmů Ministerstva obrany 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území leteckých zabezpečovacích zařízení 

Ministerstva obrany: – vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je 

nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona. Tento údaj je rovněž 

uveden v legendě koordinačního výkresu. 

 

 

Cf. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území se nestanovují. Změna č. 9 nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území. 

Na základě uplatněného stanoviska orgánu posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu 

zprávy o uplatňování ÚP Dolních Břežan s požadavky na zpracování návrhu změny č. 9 ÚP 

Dolních Břežan, v souhrnném vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, ředitele 

krajského úřadu, č.j. 059115/2021/KUSK ze dne 7. června 2021, a jeho změny stanoviskem 

č.j. 112312/ /2021/KUSK ze dne 6. října 2021, se v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona 

nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 9 územního plánu Dolních 

Břežan na udržitelný rozvoj území, tj. vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 9 na zlepšování 

územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a jejich soulad, v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, příslušný 

podle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve změnovém stanovisku č.j. 112312/2021/KUSK ze dne 6. října 2021 k návrhu 

Zprávy sděluje, že na základě § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., kritérií uvedených v jeho 

příloze č. 8 a předloženého upraveného návrhu Zprávy nepožaduje zpracovat vyhodnocení 

vlivů změny č. 9 ÚP Dolních Břežan na životní prostředí (tzv. SEA). Orgán posuzování 

vlivů na životní prostředí po úpravě návrhu Zprávy neshledal žádnou z charakteristik vlivů 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ani charakteristiku dotčeného území, zejména s 

ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a 

synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby 

bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů tedy lze vyloučit, 

jelikož nebyly identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné 

zdraví z provedení koncepce nejsou významná.  

Na území obce se vyskytuje 1 lokalita zahrnutá v soustavě Evropsky významných lokalit 

Natura 2000: CZ0213779 Břežanské údolí.  

Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství, ve stanovisku k návrhu Zprávy, č.j. 061250/2021/KUSK ze dne 24. května 

2021, a jeho změně stanoviskem č.j. 112082/2021/KUSK ze dne 20. září 2021, jako orgán 

ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sdělil podle § 

45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv předložené Zprávy samostatně 

nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětů ochrany 

nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených 
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příslušnými vládními nařízeními, nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivů návrhu 

změny č. 9 na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle přílohy č. 5 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb. 

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 nebude vydáno vzhledem k tomu, že se 

nezpracovává vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území. 

Právě tak je bezpředmětná kapitola "Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního 

zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 

zohledněny nebyly". 

 

 

Cg. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

Cg1. Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem využití 

Koncepce rozvoje obce se nemění. Předmětem řešení je několik lokalit v k. ú. Dolní Břežany 

a k. ú. Lhota u Dolních Břežan tak jak vyplývá z návrhu na pořízení změny a schválené 

Zprávy o uplatňování ÚP. Popisy a zdůvodnění jednotlivých řešených návrhů / ploch jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Číslování ploch odpovídá označení uvedenému ve Zprávě o uplatňování ÚP (kap. 6.4 

Požadavky na rozvoj obce) a výkresu záměrů na provedení změn (doplňující průzkumy a 

rozbory, 04/2021, rovněž grafická příloha Zprávy o uplatňování ÚP). 

K seznamu 34 ploch / návrhů (z nichž 3 byly po projednání zadání vypuštěny), je doplněno 

dalších 7 návrhů, které představují buď aktualizaci stavu po realizaci v návrhových plochách, 

nebo korekci trasy silničního obchvatu dle upřesněných podkladů.    
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označení 

lokality 

kat. 

území 

dotčený 

pozemek 

parc. č. 

rozloha 

lokality 

(ha) 

současné využití území / 

využití dle platného 

územního plánu 

navrhované využití popis navržené změny a odůvodnění (upřesnění záměru, poznámka) 

Z9-1 
Lhota u 

Dol. Břežan 
214/5 0,0244 

ZV – veřejné prostranství – 

veř. zeleň 

DS – dopravní infrastruktura 

(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí do plochy komunikace dle skutečnosti, 

jedná se o obsluhu pozemků p.č. 248/40, 248/41 a 214/10 

Z9-2 
Lhota u 

Dol. Břežan 

377/4 a 

část 

376/11 
0,01 

RI1 – rekreace – plochy 

staveb pro rodinnou rekreaci 

DS – dopravní infrastruktura 

(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí do plochy komunikace dle skutečnosti, 

zároveň dle aktuálního stavu KN 

Z9-3 
Lhota u 

Dol. Břežan 
231/11 0,0376 

RI1 – rekreace – plochy 

staveb pro rodinnou rekreaci 

DS – dopravní infrastruktura 

(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí do plochy komunikace dle skutečnosti , 
zároveň dle aktuálního stavu KN 

Z9-4 
Lhota u 

Dol. Břežan 

219/13 a 

219/12 
0,0115 

BI5 – plochy bydlení v 

rodinných domech 5 (možná 

transformace rekreačních 

objektů) 

DS – dopravní infrastruktura 

(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí do plochy komunikace dle skutečnosti, 

zároveň dle aktuálního stavu KN 

Z9-5 
Dolní 

Břežany 

st.p.654 

325/3 
0,0123 DS – dopravní infrastruktura 

BI1 – plochy bydlení 

v rodinných domech 1 

(soubory rodinných domů) 

(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí do plochy BI1 místo dosud chybně 

vymezené komunikace, zároveň dle aktuálního stavu KN 

Z9-6 
Dolní 

Břežany 
st.1119     

-> doplnění podmínky do 

zadání RP 

pouze text: doplnění podmínky do zadání regulačního plánu RP na 

přeložku stávající trafostanice umístěné na p.č. st.1119 v k.ú. Dolní 

Břežany; přeložka TS je pro využití území nutná kvůli napojení na 

místní komunikaci od severu (nyní zaslepené) 

Z9-7 
Dolní 

Břežany 
      

-> doplnění podmínky do 

zadání RP 

pouze text: úprava zadání regulačního plánu pro lokalitu Z-17 - 

doplnění požadavku na dešťovou kanalizaci v ulici Trnková 

Z9-8a 
Dolní 

Břežany 
  

0,0989 

0,0294 

OM - občanské vybavení – 

komerční zařízení, BH - 

bydlení v bytových domech  

PV - veřejná prostranství (stav) 

upřesnění vymezení veřejného prostoru (plocha PV) u "Podkovy" 

tak, aby odpovídalo skutečnosti; jde pouze o zreálnění stavu 

vyjádřeného vhodným druhem ploch RZV 

Z9-8b 
Dolní 

Břežany 
  0,1944 

SC - plochy smíšené obytné 

v centrech 
PV - veřejná prostranství (stav) 

upřesnění vymezení veřejného prostoru (plocha PV) u Pivovarského 

domu tak, aby odpovídalo skutečnosti; obdobně jde pouze o 

zreálnění stavu vyjádřeného vhodným druhem ploch RZV 

Z9-9 obecně         
pouze text: BI1 regulativ – změkčení a definování živností které tam 

mohou být (dosud jen čisté bydlení) 

Z9-10 
Lhota u 

Dol. Břežan 

61/32 a 

část 40/2 
0,013 

BI1 – plochy bydlení 

v rodinných domech 1 

(soubory rodinných domů) 

DS – dopravní infrastruktura 

(stav) 

upřesnění stavu - zahrnutí pozemků pod komunikacemi v ul. K 

Hájovně do plochy komunikace dle skutečnosti, zároveň dle 

aktuálního stavu KN 
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označení 

lokality 

kat. 

území 

dotčený 

pozemek 

parc. č. 

rozloha 

lokality 

(ha) 

současné využití území / 

využití dle platného 

územního plánu 

navrhované využití popis navržené změny a odůvodnění (upřesnění záměru, poznámka) 

Z9-11a 
Dolní 

Břežany 
  0,1386 

ZV – veřejné prostranství – 

veř. zeleň 

OS - občanské vybavení – 

tělovýchovná a sportovní 

zařízení (stav) 

uvedení do souladu se stavem - v areálu SK Olympie jde o upřesnění 

dle skutečnosti a projektu (objekt šaten, nafukovací hala) 

Z9-11b 
Dolní 

Břežany 
  0,0249 

ZV – veřejné prostranství – 

veř. zeleň 

OS - občanské vybavení – 

tělovýchovná a sportovní 

zařízení (stav) 

uvedení do souladu se stavem - v areálu SK Olympie jde o upřesnění 

dle skutečného vymezení při ul. Lhotecké 

Z9-12 obecně       -> doplnění regulativu 

pouze text: doplnění regulace pro ploty do veřejného prostoru – 

konkretizace v souladu s technickými podmínkami obce TP 7, v1 

(viz: https://www.dolnibrezany.cz/technicke%2Dpodminky/ds-

1292) 

Z9-13 
Lhota u 

Dol. Břežan 
       -> regulativ NL (rozhledna) 

pouze text: v ploše NL doplnění rozhledny jako přípustného využití 

(jde o stávající realizaci části archeoprojektu  na Hradišti - dle 

projektu Martina Rajniše); tato přípustnost bude umožněna jen v 

dané ploše, nikoliv obecně ve všech plochách NL 

Z9-14 zrušeno           

Z9-15 obecně       -> doplnění regulativu 

pouze text: v regulativech je dodefinování podkroví a ustupující 

podlaží; zpřesnění je důležité pro jednoznačný výklad výškové 

regulace 

Z9-16 obecně       -> doplnění regulativu 

pouze text: původní požadavek redefinovat nulu a výšku římsy je 

začleněn do předchozího bodu Z9-15 s tím, že "nulu" není nutné 

definovat - dostatečné je stanovení výšky stavby vztažené k 

nejnižšímu bodu rostlého terénu  

Z9-17 Lhota u 

Dol. Břežan 
  

0,1626  

0,0888 

ZV – veřejné prostranství – 

veř. zeleň, OV - občanské 

vybavení – veřejná 

infrastruktura 

OV - občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura, ZV – 

veřejné prostranství – veř. 

zeleň 

úprava hranice mezi plochami OV a ZV dle studie dostavby archivu 

MŠMT - oproti dosavadnímu funkčnímu členění je navržena 

výměna ploch (plánovaná stavba bude na ploše ZV, což bude 

kompenzováno "přesunem" plochy ZV k jižní straně pozemku); 

vzhledem k možnostem pozemku a stanovené koncepci dostavby je 

kompenzace částečná - zastavitelná plocha OV je ve větším rozsahu 

než změna ZV 

Z9-18 Dolní 

Břežany 

359/4 a 

360/2-

360/9 
      

pouze text: stanovení nového požadavku na pořízení regulačního 

plánu pro  p.č. 359/4 a 360/2-360/9 k.ú. Dolní Břežany; důvodem je 

potřeba jednotné koordinace dopravní a technické infrastruktury v 

lokalitě K Točné, včetně dalších podmínek s účelem sjednocení 

urbanistického výrazu lokality, příp. jiných podrobnějších regulativů      

https://www.dolnibrezany.cz/technicke-podminky/ds-1292
https://www.dolnibrezany.cz/technicke-podminky/ds-1292
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označení 

lokality 

kat. 

území 

dotčený 

pozemek 

parc. č. 

rozloha 

lokality 

(ha) 

současné využití území / 

využití dle platného 

územního plánu 

navrhované využití popis navržené změny a odůvodnění (upřesnění záměru, poznámka) 

Z9-19 Dolní 

Břežany 

259/3, 

část 259/1 
0,0496 

BI1 – plochy bydlení 

v rodinných domech 1 

(soubory rodinných domů) 

DS – dopravní infrastruktura 
upřesnění stavu - zahrnutí pozemků v ul. Ke Kapličce do plochy 

komunikace dle skutečnosti 

Z9-20 
Dolní 

Břežany 
  0,6399 

OV - občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura, DS – 

dopravní infrastruktura 

OV - občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura, DS – 

dopravní infrastruktura (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí plochy nové tělocvičny u ZŠ do ploch 

OV a parkoviště do ploch DS, dle skutečnosti  

Z9-21 
Dolní 

Břežany 
232/5 0,4472 

OV - občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura 

OV - občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí plochy nového parkovacího domu do 

ploch OV , dle skutečnosti  

Z9-22a 
Dolní 

Břežany 
391/184 0,5638 

OV - občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura, ZV – 

veřejné prostranství – veř. 

zeleň, PV - veřejná 

prostranství 

OV - občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura, PV - 

veřejná prostranství, DS – 

dopravní infrastruktura, ZV – 

veřejné prostranství – veř. 

zeleň (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí plochy nové mateřské školy K 

Hradišťátku do ploch OV, komunikace a parkoviště, vše dle 

skutečnosti, zároveň dle aktuálního stavu KN  

Z9-22b 
Dolní 

Břežany 

391/183, 

391/190 

až 

391/196 

0,0834  

0,026 

0,0485 

PV - veřejná prostranství,  

ZV – veřejné prostranství – 

veř. zeleň, BI1 – plochy 

bydlení v rodinných domech 

1 (soubory rodinných domů) 

BI1 – plochy bydlení v rodin-

ných domech 1 (soubory rodin-

ných domů), ZV – veřejné 

prostranství – veř. zeleň, OS - 

občanské vybavení – 

tělovýchovná a sportovní 

zařízení 

upřesnění plochy Z5-1 dle dělení pozemků zaneseného v KN a dle 

realizovaných staveb MŠ a komunikace v sousedství; aktuální 

parcelace poz. p. č. 391/190 až 391/196 se mírně liší od dosavadního 

rozvržení ploch v ÚP, proto se do návrhu BI doplňuje část pozemků 

na západním okraji, zatímco na východě se zahrnuje do SR  

Z9-23 
Lhota u 

Dol. Břežan 
51      -> cyklostezka 

liniové vyjádření v grafice (pomocí značek) - oprava vyznačení 

cyklostezky do Zbraslavi v úseku Spálené boroví; vymezení plochy 

DS1 v rámci poz. p. č. 51 (k.ú. Lhota u Dol. Břežan) bylo 

předmětem minulé Změny č. 8 (pl. Z8-12a), avšak nebyla do této 

plochy převedena trasa cyklostezky  

Z9-24 
Lhota u 

Dol. Břežan 
       -> cyklotrasa 

vyznačení cyklotrasy z Lhoty (od návsi) do Zálep (k točně autobusů, 

Károvská) - liniově (značky) 

Z9-25 zrušeno           

Z9-26a 
Dolní 

Břežany 
       -> cyklotrasa 

vyznačení cyklotrasy 8226 přes sídlo Dolní Břežany - liniově 

(značky) 
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označení 

lokality 

kat. 

území 

dotčený 

pozemek 

parc. č. 

rozloha 

lokality 

(ha) 

současné využití území / 

využití dle platného 

územního plánu 

navrhované využití popis navržené změny a odůvodnění (upřesnění záměru, poznámka) 

Z9-26b 
Dolní 

Břežany 
  

0,0394 

0,0139 

0,0878 

ZV - zeleň - na veřejných 

prostranstvích, OH - 

občanské vybavení - 

hřbitovy 

DS – dopravní infrastruktura, 

DS1 – dopravní infrastruktura - 

s vyloučením motorové 

dopravy (stav) 

aktualizace stavu - plocha parkoviště u hřbitova (DS) a komunikace 

s vyloučerním motorové dopravy (DS1) s vedením cyklotrasy  

Z9-27 
Lhota u 

Dol. Břežan 
  0,0108 DS – dopravní infrastruktura 

RI2 – rekreace – plochy staveb 

pro rodinnou rekreaci (stav), 

cesty, žel. přejezdy 

Lhota/Jarov – upřesnění stavu:  část poz. p.č. 274/37 a 278/3 se 

zařazuje do ploch RI2 (místo nesprávného DS); v ostatních 

případech (požadavek dodefinování komunikací, podjezdů, 

přejezdů) se pomocí liniových značek vymezují průchody, pěší cesty 

a propojení dle stavu; zároveň se tímto způsobem vymezují přejezdy 

žel. trati a komunikace k chatám (vzhledem k poloze na lesních 

pozemcích jde pouze o zákres faktického stavu, nikoliv za zábor 

PUPFL a plnohodnotnou legalizaci) 

Z9-28 obecně       -> doplnění do koord. výkr. 

dodefinování občasných vodotečí podle mapových podkladů 

dodaných obcí D. Břežany; zákresy jsou doplněny do koordinačního 

výkresu (nemá vliv na vymezení ploch RZV) 

Z9-29 obecně       -> doplnění do koord. výkr. 

zanesení meliorací podle mapových podkladů dodaných obcí D. 

Břežany; zákresy budou doplněny do příslušných výkresů úplného 

znění (nemá vliv na vymezení ploch RZV) 

Z9-30 
Lhota u 

Dol. Břežan 

239/6, 

239/10 a 

239/11 
0,1675 

RI2 – rekreace – plochy 

staveb pro rodinnou rekreaci 

- bez možnosti rozšiřování 

RI1 – rekreace – plochy staveb 

pro rodinnou rekreaci 

převedení ploch (upřesnění) v rámci ploch pro rodinnou rekreaci 

(původní vymezení RI2 neumožňuje rozšiřování staveb)  

Z9-31 
Dolní 

Břežany 

274/4, 

274/5, 

274/6 a 

274/15 

0,0366 
ZV – veřejné prostranství – 

veř. zeleň 

BI1 – plochy bydlení v rodin-

ných domech 1 (soubory 

rodinných domů) (stav) 

odstranění chyby v grafické části, kdy je plocha zeleně ZV dosud 

zakreslena chybně i do soukromých pozemků (pás pozemků podél 

ul. V Úvozu je fakticky součástí pozemků rodinných domů 

Z9-32 zrušeno           

Z9-33a 
Dolní 

Břežany 
353 0,1517 

NZ – zemědělské plochy - 

sady 

BI1 – plochy bydlení v rodin-

ných domech 1 (soubory 

rodinných domů) 

vymezení nové plochy  BI1 o výměře, o kterou je zároveň 

redukována stávající plocha BI1 na tomtéž pozemku (viz Z9-33b), 

součástí je zábor PUPFL 

Z9-33b 
Dolní 

Břežany 
  0,1521 

BI1 – plochy bydlení 

v rodinných domech 1 

(soubory rodinných domů) 

NZ – zemědělské plochy - sady 

(zrušení pův. návrhu) 

kompenzace (výměna) za návrh zastavitelné plochy (Z9-33a), tato 

plocha bude navrácena do ZPF 
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označení 

lokality 

kat. 

území 

dotčený 

pozemek 

parc. č. 

rozloha 

lokality 

(ha) 

současné využití území / 

využití dle platného 

územního plánu 

navrhované využití popis navržené změny a odůvodnění (upřesnění záměru, poznámka) 

Z9-34 
Dolní 

Břežany 
594/1 0,2293 DS – dopravní infrastruktura 

OVv (občanské vybavení - 

věda a výzkum) (stav) 

upřesnění  stavu - převedení DS do OVv - jedná se o 

vnitroareálovou plochu, která nemá význam pro dopravní obslužnost 

areálu  

Z9-35 
Dolní 

Břežany 
  0,1668 

SC - plochy smíšené obytné 

v centrech 

SC - plochy smíšené obytné v 

centrech (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí realizované plochy naproti zámku do 

SC, dle skutečnosti  

Z9-36 
Dolní 

Břežany 
  2,7479 

BI1 – plochy bydlení 

v rodinných domech 1 

(soubory rodinných domů) 

BI1 – plochy bydlení v rodin-

ných domech 1 (soubory 

rodinných domů) (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí realizované plochy u Písnické ul. do 

BI1, dle skutečnosti, zároveň dle aktuálního stavu KN  

Z9-37 
Dolní 

Břežany 
  

0,1615  

0,075 

BI1 – plochy bydlení 

v rodinných domech 1 

(soubory rodinných domů) 

BI1 – plochy bydlení v rodin-

ných domech 1 (soubory 

rodinných domů) (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí realizované plochy rodinných domů U 

Kapličky do BI1, dle skutečnosti, zároveň dle aktuálního stavu KN  

Z9-38 
Dolní 

Břežany 
  0,049 NZ – zemědělské plochy 

BI1 – plochy bydlení v rodin-

ných domech 1 (soubory 

rodinných domů) (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí realizované plochy (trojúhelník K 

Točné) do BI1, dle skutečnosti, zároveň dle aktuálního stavu KN  

Z9-39a-

g 
Dolní 

Břežany 
  7,214 

DS – dopravní 

infrastruktura, ZO - zeleň – 

ochranná a izolační, NZ – 

zemědělské plochy 

ZO - zeleň – ochranná a 

izolační, DS – dopravní 

infrastruktura (upřesnění)  

upřesnění silničního obchvatu - jedná se jen o dílčí korekce již dříve 

stabilizovaného obchvatu silnic III/0031 a III/10115 bez vlivu na 

využití okolních ploch; upřesněno podle aktuálních podkladů 

připravované stavby, konkrétně posuny částí vymezených ploch DS 

a ZO; tyto korekce nejsou předmětem vyhodnocení záborů ZPF 

Z9-40 
Dolní 

Břežany 
  2,1126 VL - výroba a skladování  VL - výroba a skladování (stav) 

aktualizace stavu - zahrnutí realizované plochy do VL, dle 

skutečnosti, zároveň dle aktuálního stavu KN  

Z9-41 
Lhota u 

Dol. Břežan 
  0,0122 NZ – zemědělské plochy 

BI1 – plochy bydlení v rodin-

ných domech 1 (soubory 

rodinných domů) (stav) 

upřesnění zastavěného území a plochy BI1 po realizaci stavby RD, 

uvedení do souladu se stavem dle KN  
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Cg2. Limity využití území 

Limity využití území se nemění. Jejich aktualizace dle Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje a územně analytických podkladů byla předmětem změny č. 4B. Následně byly limity 
prověřovány, doplňovány a případně upraveny v rámci každé následné změny. Graficky se 
promítla v dokumentaci ÚP vyjadřující právní stav po vydání změny č. 8. Kromě toho návrhu 
Změny č. 9 předcházelo zpracování doplňujících průzkumů a rozborů pro Změnu č. 9.  

Hlavním zdrojem limitů pro ÚPD obce mají být územně analytické podklady. Pátá úplná 
aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že v rámci 
správního obvodu ORP Černošice tato aktualizace ÚAP stále není k dispozici, bylo nutné 
použít následující zdroje: 

- data z předchozí 4. úplné aktualizace ÚAP (2016) 
- vyžádaná aktuální data od příslušného ÚÚP ORP Černošice alespoň pro vybrané hlavní 

jevy (jež poskytují příslušní garanti jevů) 
- relevantní data z Územní studie krajiny ORP Černošice 
- data poskytnutá obcí Dolní Břežany (technická mapa, aktualizace meliorací, vodotečí, …) 

 
 
Cg3. Koncepce dopravního řešení 

Koncepce dopravního řešení se nemění. Pouze se zpřesňuje vymezení silničního obchvatu 
(silnic III/0031 a III/10115). V tomto případě nejde o koncepční změnu. V přiloženém výřezu 
úseku obchvatu v jižní části území je patrný rozdíl dosud vymezené trasy stabilizované 
v platné ÚPD (silná červená čára) a posun dle projektové dokumentace (hnědý přítisk). 
Změnou č. 9 se proto upřesňuje funkční vymezení ploch RZV – zde NZ, DS, ZO (černý 
čárkovaný obrys). Obdobně je směrová úprava trasy obchvatu provedena v návrhu Změny č. 
9 i v dalších úsecích v jihovýchodní a východní části území.  

    

Drobná upřesnění - „překategorizace“ dílčích úseků stávajících MK zařazených dosud do 
jiných ploch než do ploch dopravy, také nepředstavují žádnou faktickou změnu. Doplňují a 
upřesňují se pěší a cyklo propojení, včetně aktualizace ploch pro parkování. Jednotlivé dílčí 
změny jsou popsány výše v tabulce v kap. Cg1.  

Ostatní záležitosti dopravy nejsou řešenou změnou dotčeny. Navrhované změny nebudou mít 
dopad na koncepci dopravy stanovenou ve vydaném ÚP Dolních Břežan. 
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Cg4. Koncepce technické infrastruktury 

Změnou č. 9 nejsou dotčeny koncepce zásobování vodou, odkanalizování území, energetiky a 
spojů či odpadů. Zásada zajištění likvidace srážkových dešťových vod v místech jejich vzniku 
je stanovena obecně v regulativech platného územního plánu. V co nejvyšší míře bude 
využíváno zasakování srážkových vod, popřípadě retence na vlastním stavebním pozemku. 
Rovněž je obecně stanoveno, že nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou a 
nezávadnou likvidaci splaškových vod podle platných předpisů. 
 

 

Cg5. Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území 

Tyto koncepce nejsou změnou č. 9 dotčeny. Minimální nárůst zastavitelných ploch nebude 
mít vliv na plošné a prostorové uspořádání krajiny. 

Hodnoty území (přírodní, architektonické, urbanistické a archeologického dědictví) byly 
zkontrolovány a upřesněny v souladu s územně analytickými podklady a Územní studií krajiny, 
pořízenou pro území ORP Černošice v rámci doplňujících průzkumů a rozborů, jež předcházely 
zpracování návrhu Změny č. 9 ÚP. Většina hodnot byla již promítnuta do dokumentací právního 
stavu po dosud vydaných změnách. V případě aktuálních zjištěných hodnot (Uzemní studie 
krajiny, doplňující průzkumy a rozbory) jsou doplněny do koordinačního výkresu – dle míry 
podrobnosti, jež umožňuje dané měřítko. 
 

 

Cg6. Koncepce návrhu ÚSES 

Koncepce návrhu ÚSES se změnou č. 9 nemění.  

Zpřesnění vymezení nadregionálních a regionálních prvků dle Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje a v návaznosti i nutné drobné korigování lokálních prvků bylo 
předmětem samostatné Změny č. 4B. Promítnuto v dokumentaci právního stavu po vydaných 
změnách. K prověření územního systému ekologické stability na základě ÚS Krajiny ORP 
Černošice došlo v rámci doplňujících průzkumů a rozborů pro změnu č. 9 ÚP se závěrem, že 
není zapotřebí zásadních úprav. 
 

 

Cg7. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho 
technické zajištění 

V území obce se nevyskytují sesuvy. Je zde evidováno limitující bodové poddolování č. 2142 
Lhota-Hradiště po těžbě zlata (vyznačeno v koordinačním výkresu úplného znění po změně č. 
8). Dále jsou na území obce vymezena pouze nevýhradní ložiska cihlářské suroviny č. 
D3125000 Libeň u Libeře a D3183900 Dolní Břežany. Obě ložiska jsou na jihovýchodním 
okraji k. ú. Dolní Břežany a s předmětem Změny č. 9 nejsou ve střetu (právě tak jako s jinými 
plošnými či liniovými záměry územního plánu a jeho následnými změnami) – viz obrázek 
zde: 
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Cg8. Koncepce ochrany životního prostředí 

Změnou č. 9 se nemění koncepce ochrany životního prostředí. 

 

 
Cg9. Upřesnění koncepce podmínek plošného a prostorového uspořádání (regulativů) 

Změnou č. 9 dochází k doplnění definice některých pojmů (podkroví, ustupující podlaží, 
výškové omezení zástavby). Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití se upřesňují 
podmínky výškového omezení. Vesměs je zachována dosavadní regulace s tím, že z důvodu 
jednoznačného výkladu je rozlišeno výškové omezení pro různé typy zástavby (domy 
s plochou střechou, domy se sedlovou, resp. šikmou střechou). 

V ploše NL – plochy lesní se k podmíněně přípustnému využití doplňuje rozhledna – stávající 
stavba na poz. p. č. 294/139 v k. ú. Lhota u Dolních Břežan. Týká se pouze této konkrétní 
stavby na příslušném pozemku, který je dosud veden jako lesní (PUPFL).   

Dalším doplněním je zapracování některých podrobnějších podmínek – prvků regulačního 
plánu. Konkrétně jsou stanoveny podmínky oplocení a barevné řešení. V případě podmínek 
oplocení je převzata specifikace technických podmínek obce. Podrobnější regulace je 
umožněna dle ust. § 43, čl. (3) zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 

Cg10. Odůvodnění změn podmínek územních studií a regulačních plánů 

K podmínkám ploch vymezených k pořízení územní studie nebo regulačního plánu (viz kap. 
Al. a Am. výrokové části) se upravují lhůty pro jejich pořízení. Prodloužení lhůt pro vložení 
dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti, resp. pro vydání regulačních 
plánů zařazených do I. etapy, do 5 let od nabytí účinnosti Změny č. 9 sice představuje delší 
překážku pro využitelnost dotčených ploch, avšak v daném případě to nelze považovat za 
neopodstatněnou blokaci. Koncepční rozvoj obce lze považovat za příkladný a četnost záměrů 
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a jejich postupnou realizaci za smysluplný. Při rozsáhlé investiční činnosti v obci je nutné 
reagovat na řadu okolností a zohlednit návaznosti na řešení související dopravní a technické 
infrastruktury.     

Změna č. 9 vymezuje jako plochu přestavby (= plochu změny v zastavěném území) lokalitu 
Z9-18 – K Točné, pro pořízení regulačního plánu. Hlavním důvodem je koncepční řešení 
dopravní obsluhy a technické infrastruktury. Tato část území včetně zastavěných ploch 
v lokalitě Na Spálence – K Točné dosud nemá odpovídající napojení na hlavní inženýrské 
sítě. 

Pro dvě vymezené plochy podmíněné pořízením regulačních plánů se doplňují dílčí 
podmínky:  

a) RP lokality Z4 – K Hodkovicům (ve Změně č. 9 označeno Z9-6) – požaduje se přeložka 
stávající trafostanice umístěná na p.č. st.1119 v k.ú. Dolní Břežany; přeložka TS je pro využití 
území nutná kvůli napojení na místní komunikaci od severu (nyní zaslepené), trafostanice 
brání logickému komunikačnímu propojení  

b) RP lokality Z17 – Nad Mlýnem (ve Změně č. 9 označeno Z9-7) – doplňuje se požadavek 
na dešťovou kanalizaci v ul. Trnková. 

 

Cg11. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení  

V souladu s ust. § 43, čl. (3) zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění se pro celé území obce 
stanovují některé podrobnější podmínky – prvky regulačního plánu. Na základě požadavku 
obce je navrženo zapracování podmínek pro oplocení – pro vnější ploty orientované do 
veřejného prostoru. Dolní Břežany se vyznačují kvalitativně vysokou úrovní veřejného 
prostoru. V daných podmínkách je účelné, aby technické podmínky obce byly promítnuty i do 
základní územně plánovací dokumentace obce. Nejedná se tedy o nové zpřísněné podmínky 
pro oplocení, ale o implementaci stávajících, jejich zapracování do ÚP, tzn. i zpřehlednění 
základních požadavků.  

Vzhledem k tomu, že uvedená regulace je podrobnější, než je standardně umožněna stupněm 
územního plánu, byl tento požadavek uveden v usnesení zastupitelstva obce o pořízení změny 
ÚP – v souladu s příslušným ustanovením stavebního zákona. 

Druhým podrobnějším prvkem, upraveným Změnou č. 9 ÚP, je požadavek na barevné řešení 
střešních krytin, fasád, oken a dveří. Nestanovují se konkrétní barvy, jen se vymezují 
podmínky, které mají vyloučit nevhodné použití ostrých, kontrastních a lesknoucích se barev. 
Jejich použití by mohlo podstatně znehodnotit celkový dojem v širším kontextu. Barevné 
řešení přísluší rovněž k podrobnějším podmínkám regulačního plánu.     

 

Ch. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zastavěné území je aktuální k datu 11. 2. 2022 nad katastrální mapou platnou k 10. 2. 2022 (k. 

ú. Lhota u Dolních Břežan), resp. k 11. 2. 2022 (k. ú. Dolní Břežany). Změnou č. 9 územního 

plánu byla hranice zastavěného území prověřena se závěrem, že oproti předchozí aktualizaci 

zakreslené v dokumentaci úplného znění po vydání Změny č. 8 dochází ke změně jejího 

vymezení v několika případech, a to z důvodu realizace zástavby (využití zastavitelných 

ploch). Nově zastavěné pozemky jsou převedeny do zastavěného území v těchto lokalitách: 

(v následujících výřezech označeno šiknou červenou šrafou) 
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Dále je do zastavěných území nově zařazeno několik staveb na lesních pozemcích v k. ú. 

Lhota u Dol. Břežan, v části Jarov. Zde je rozšíření zdůvodněno souladem s aktuálním stavem 

katastru nemovitostí: 
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Zastavěné území je přehledně znázorněno ve výkresu základního členění území. 

Změnou č. 9 územního plánu nejsou až na dvě výjimky navrženy žádné nové zastavitelné 

(rozvojové) plochy. Těmito výjimkami jsou: 

- Z9-33a – nová plocha pro bydlení náhradou za zrušení Z9-33b v jiné části téhož pozemku, ve 

stejném rozsahu 
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- Z9-17 – „výměna“ ploch ZV a OV 

 

Ostatní záměry se týkají upřesnění trasy silničního obchvatu (viz kap. Cg3. Koncepce dopravního 

řešení), změn využití zastavěných či zastavitelných ploch, změn regulativů, drobných liniových 

návrhů doplňujících prostupnost krajiny (pěší a cyklo propojení) a dalších podmínek. 

 

 

Ci. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Z hlediska širších územních vztahů nedochází řešením změny č. 9 k žádným zásahům ani 

úpravám v přeshraničních vztazích k sousedním obcím (hl. m. Praha – MČ Praha 12 a Praha 

Zbraslav, Libeř, Ohrobec a Zlatníky-Hodkovice).  

 
 

Cj. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ  

Zpracovaný návrh změny č. 9 je v souladu se schválenou Zprávou o uplatňování ÚP. Splnění 

pokynů a požadavků vyplývajících ze Zprávy a způsob jejich zapracování je uvedeno 

v příslušných kapitolách textové části odůvodnění.  
 

 

 

Ck. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S 
ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Ve změně č. 9 územního plánu Dolních Břežan se takové záležitosti nevyskytují. 
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Cl. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Cl1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond 

Nároky na vynětí ze ZPF pro lokality navrhované změnou č. 9 ÚP jsou vyčísleny v tabulce, 
která je hodnotí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), kultur, 
výměr a vztahu k zastavěnému území. Vzhledem k předmětu řešení nejsou vyhodnocovány 
všechny řešené lokality. Z celkového počtu řešených ploch podléhá vyhodnocení jen malá 
část. V následující tabulce jsou uvedeny všechny plochy (návrhy) řešené Změnou č. 9, 
s barevným podkladem a zvýrazněním vyhodnocovaných ploch.  

 

  



Stránka 48 z 59 

 

č. plochy 
v ZÚ / 
mimo 

výměra 
m2 

z toho: 
návrh využití                                            

(kód plochy stav → kód plochy návrh) 
druh poz. využití dle KN BPEJ 

třída 
ochr. 

Pozn. 

k. ú. Dolní Břežany   

Z9-5 ZÚ 124   DS → BI1 (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-6 mimo 27352    → doplnění podmínky do zadání RP         
doplnění podmínky do zadání RP, nejde o 
novou zastavitelnou plochu 

Z9-7 mimo 29560   → doplnění podmínky do zadání RP         
doplnění podmínky do zadání RP, nejde o 
novou zastavitelnou plochu 

Z9-8a ZÚ 1284   OM, BH → PV (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-8b ZÚ 1950   SC → PV (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-11a ZÚ 1386   ZV → OS (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-11b ZÚ 249   ZV → OS (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-18 ZÚ 13262   → podmínka RP         
nová podmínka pořízení RP zastavitelné 
plochy 

Z9-19 ZÚ 496   BI1 → DS         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-20 ZÚ 6399   OV, DS → OV, DS (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-21 ZÚ 4473   OV → OV (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-22a ZÚ 5638   OV, ZV, PV → OV, PV, DS, ZV (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-22b  ZÚ/mimo 1627 1583 PV, ZV, BI1 → BI1, ZV, OS         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

  mimo   1256  PV, ZV, BI1 → BI1, ZV, OS orná půda   5.12.13 III.   

  mimo   327  PV, ZV, BI1 → BI1, ZV, OS orná půda   5.11.10 I.   

Z9-26a       → cyklotrasa         liniové označení cyklotrasy, bez záboru ZPF 

Z9-26b ZÚ 1142   ZV, OH → DS, DS1 (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-31 ZÚ 366   ZV → BI1 (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-33a ZÚ 1517   NZs → BI1  ovocný sad   5.12.13 III.   

Z9-33b ZÚ 1521 1085 BI1 → NZs (zrušení návrhu) ovocný sad   5.12.13 III. změna využití, "zrušení" zastavitelnosti 

  ZÚ   436 BI1 → NZs (zrušení návrhu) ovocný sad   5.14.00 I.   

Z9-34 ZÚ 2293   DS → OVv (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-35 ZÚ 1668   SC → SC (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-36 ZÚ 27554   BI1 → BI1 (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-37 ZÚ 2352   BI1 → BI1 (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-38 ZÚ 490   NZ → BI1 (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 
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č. plochy 
v ZÚ / 
mimo 

výměra 
m2 

z toho: 
návrh využití                                            

(kód plochy stav → kód plochy návrh) 
druh poz. využití dle KN BPEJ 

třída 
ochr. 

Pozn. 

Z9-39a mimo 3562 1511 ZO → DS  (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   332 ZO → DS  (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   1719 DS → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

Z9-39b mimo 8757 1870 ZO → DS  (upřesnění) orná půda   5.26.01 III.   

  mimo   671 ZO → DS  (upřesnění) orná půda   5.26.04 IV.   

  mimo   1874 ZO → DS  (upřesnění) ttp, orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   1287 ZO → DS  (upřesnění) ttp, orná půda   5.26.01 I.   

  mimo   3055 DS → ZO (upřesnění) orná půda   5.26.01 III.   

  mimo   1161 DS → ZO (upřesnění) orná půda   5.26.04 IV.   

  mimo   2816 DS → ZO (upřesnění) ttp, orná půda   5.11.00 I.   

Z9-39c mimo 1466 372 ZO, NZ → DS  (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   1094 DS → ZO (upřesnění) ttp, orná půda   5.26.01 I.   

  mimo   94 DS → ZO (upřesnění) orná půda   5.60.00 I.   

  mimo   686 DS → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

Z9-39d mimo 403 193 ZO, NZ → DS  (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   210 DS → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

Z9-39e mimo 14034 3876 ZO → DS  (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   5873 DS → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   1387 NZ → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   2654 NZ → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   244 NZ → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

Z9-39f mimo 31677 6635 ZO, NZ → DS  (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   4817 ZO, NZ → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   11066 DS, NZ → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   2721 NZ → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   5713 NZ → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   725 NZ → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

Z9-39g mimo 6122 577 ZO, NZ → DS  (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   234 ZO, NZ → DS  (upřesnění) ovocný sad   5.11.00 I.   

  mimo   122 ZO, NZ → DS  (upřesnění) ost. pl. neplodná půda       

  mimo   530 ZO → DS  (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   
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č. plochy 
v ZÚ / 
mimo 

výměra 
m2 

z toho: 
návrh využití                                            

(kód plochy stav → kód plochy návrh) 
druh poz. využití dle KN BPEJ 

třída 
ochr. 

Pozn. 

  mimo   53 ZO → DS  (upřesnění) ovocný sad   5.11.00 I.   

  mimo   189 ZO → DS  (upřesnění) ost. pl. neplodná půda       

  mimo   3625 NZ → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   164 NZ → ZO (upřesnění) ovocný sad   5.11.00 I.   

  mimo   125 NZ → ZO (upřesnění) ost. pl. neplodná půda       

  mimo   503 DS → ZO (upřesnění) orná půda   5.11.00 I.   

  mimo   584 DS → ZO (upřesnění) ovocný sad   5.11.00 I.   

  mimo   578 DS → ZO (upřesnění) ost. pl. neplodná půda       

Z9-39 ∑   72140   DS, ZO, NZ → ZO, DS  (upřesnění)           

Z9-40 ZÚ 21127   VL → VL (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

                    

k. ú. Lhota u Dolních Břežan   

Z9-1 ZÚ 244   ZV → DS (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-2 ZÚ 100   RI1 → DS (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-3 ZÚ 376   RI1 → DS (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-4 ZÚ 115   BI5 → DS (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-10 ZÚ 120   BI1 → DS (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-13       → regulativ NL (rozhledna)         regulativ plochy RZV 

Z9-17 ZÚ 2515 1627 ZV, OV → OV orná půda   5.15.00 II.   

  ZÚ   888 ZV, OV → ZV ost. pl. 
zeleň, jiná 

plocha 
    

změna využití plochy RZV (záměna v rámci 
pozemku) 

Z9-23       → cyklostezka         liniové označení cyklotrasy, bez záboru ZPF 

Z9-24       → cyklotrasa         liniové označení cyklotrasy, bez záboru ZPF 

Z9-27 ZÚ 108   DS → RI2 (stav),cesty, žel. přejezdy         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 

Z9-30 ZÚ 1683   RI2 → RI1         drobná změna využití (RI2 → RI1) 

Z9-41 ZÚ 122   NZ → BI1 (stav)         soulad se stavem v ZÚ, není to zábor ZPF 
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Zábory ZPF jsou v rámci Změny č. 9 navrženy jen v minimálním rozsahu. Protože nejde ve všech 
případech (dle označení v předchozí tabulce) o standardní typy záborů, jsou vysvětleny zde: 

Z9-22b Upřesnění zastavitelné plochy Z5-1 (BI) v souladu s parcelací zanesenou v KN (viz 
obrázek s podkladem platného ÚP). Západní část plochy se mění z PV na BI, resp. ZV, ve 
východní části se pruh dosud určený pro BI připojuje k ploše OS. Je zřejmé, že fakticky 
nedochází k novému záboru, ale jen ke změně využití částí zastavitelných ploch vlivem 
upřesnění: 
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Z9-33a, Z9-33b „Výměna“ zastavitelné plochy BI určené pro jeden rodinný dům za stejně 
velkou plochu na opačné straně stejného pozemku. Nová zastavitelná plocha Z9-33a je 
kompenzována zrušením zastavitelnosti plochy Z9-33b. Pozemek v kultuře „ovocný sad“ je 
v zastavěném území. Z hlediska záborů ZPF nedojde žádné újmě. 

 

Z9-17 Upřesnění, resp. výměna navrženého funkčního využití plochy v zastavěném území 
v k. ú. Lhota u Dolních Břežan. Dochází k záboru ZPF části plochy dosud vedené jako 
veřejná zeleň (ZV) pro občanské vybavení – plánovanou stavbu skladu v areálu archivu 
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MŠMT. Zábor je částečně kompenzován změnou využití plochy OV v jižní části pozemku – 
nově pro ZV (viz obrázek).  

 

 

Z9-39 Upřesnění již dříve stabilizovaného silničního obchvatu Dolních Břežan podle 
vektorového podkladu připravované stavby. Konkretizovaná trasa se částečně liší od dosud 
stabilizovaného koridoru v platném územním plánu, z toho důvodu jsou částečně odlišné 
úseky (které dosud nebyly vymezeny pro dané funkce) vyhodnoceny jako nové zábory ZPF 
pro DS (plochy dopravní) a ZO (zeleň ochranná a izolační). Pro ilustraci rozdílů dosavadní 
stabilizované a aktualizované trasy je v následujících výřezech doložen zákres projektu 
(hnědá barva) na podkladu platného územního plánu (zesvětlený hlavní výkres): 
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Obr.: Obchvat obce - severní část 
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Obr.: Obchvat obce - střední část 

 

Obr.: Obchvat obce - jižní část 
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Ostatní plochy nejsou vyhodnocovány, neboť jde v naprosté většině případů o aktualizaci 
stavu v souladu s katastrem nemovitostí (již realizovaná zástavba na dříve zastavitelných 
plochách), nebo jsou to jiné záměry bez vlivu na zábory (liniové vyznačení cyklotras, 
podmínky regulačních plánů, apod.). 

Vyhodnocení záborů ZPF je dokumentováno obvyklými tabulkami: 

 
Tabulka 1 PŘEHLED DOTČENÝCH DRUHŮ POZEMKŮ ROZVOJOVÝMI PLOCHAMI V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 

Id. plochy 
Orná   
půda 

Zahrada 
Trvalý 
travní 
porost 

Ovocný   
sad 

Vodní 
plocha 

Lesní 
pozemek 

Ostatní 
plocha 

ZPF 
celkem 

Celkový 
součet 

k. ú. Dolní Břežany                 

Z9-22b 0,1583             0,1583 0,1583 

Z9-33a       0,1517       0,1517 0,1517 

Z9-33b (zrušení)               0,0000 0,0000 

Z9-39 6,9304   0,131 0,0748     0,1014 7,1362 7,2376 

                    

k.ú. Lhota u Dolních Břežan  

Z9-17 0,1627           0,0888 0,1627 0,2515 

                    

Celkový 
součet 7,2514 0 0,131 0,2265 0 0 0,1902 7,6089 7,7991 

 

Tabulka 2 ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PODLE JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH A TŘÍDY OCHRANY 

Id. 
plochy 

Poloha 
v zast. 
území 

Druh pozemku 
/ využití dle KN 

návrh využití (kód plochy 
stav → kód plochy návrh) 

BPEJ 
Třída 

ochrany 
Výměra 

(ha) 
Poznámka 

k. ú. Dolní Břežany 

Z9-22b mimo orná půda PV, ZV, BI1 → BI1, ZV, OS 5.12.13 III. 0,1256   

  mimo orná půda PV, ZV, BI1 → BI1, ZV, OS 5.11.10 I. 0,0327   

Z9-33a ZÚ ovocný sad NZs → BI1  5.12.13 III. 0,1517   

Z9-33b ZÚ ovocný sad BI1 → NZs (zrušení návrhu) 5.12.13 III. 0,1085 změna využití, 
"zrušení" 

zastavitelnosti 
  ZÚ ovocný sad BI1 → NZs (zrušení návrhu) 5.14.00 I. 0,0436 
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Id. 
plochy 

Poloha 
v zast. 
území 

Druh pozemku 
/ využití dle KN 

návrh využití (kód plochy 
stav → kód plochy návrh) 

BPEJ 
Třída 
ochra

ny 

Výměra 
(ha) 

Poznámka 

Z9-39a mimo orná půda ZO → DS  (upřesnění) 5.11.00 I. 0,1511   

  mimo orná půda ZO → DS  (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0332   

  mimo orná půda DS → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,1719   

Z9-39b mimo orná půda ZO → DS  (upřesnění) 5.26.01 III. 0,187   

  mimo orná půda ZO → DS  (upřesnění) 5.26.04 IV. 0,0671   

  mimo ttp, orná půda ZO → DS  (upřesnění) 5.11.00 I. 0,1874   

  mimo ttp, orná půda ZO → DS  (upřesnění) 5.26.01 I. 0,1287   

  mimo orná půda DS → ZO (upřesnění) 5.26.01 III. 0,3055   

  mimo orná půda DS → ZO (upřesnění) 5.26.04 IV. 0,1161   

  mimo ttp, orná půda DS → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,2816   

Z9-39c mimo orná půda ZO, NZ → DS (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0372   

  mimo ttp, orná půda DS → ZO (upřesnění) 5.26.01 I. 0,1094   

  mimo orná půda DS → ZO (upřesnění) 5.60.00 I. 0,0094   

  mimo orná půda DS → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0686   

Z9-39d mimo orná půda ZO, NZ → DS  (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0193   

  mimo orná půda DS → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,021   

Z9-39e mimo orná půda ZO → DS  (upřesnění) 5.11.00 I. 0,3876   

  mimo orná půda DS → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,5873   

  mimo orná půda NZ → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,1387   

  mimo orná půda NZ → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,2654   

  mimo orná půda NZ → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0244   

Z9-39f mimo orná půda ZO, NZ → DS (upřesnění) 5.11.00 I. 0,6635   

  mimo orná půda ZO, NZ → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,4817   

  mimo orná půda DS, NZ → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 1,1066   

  mimo orná půda NZ → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,2721   

  mimo orná půda NZ → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,5713   

  mimo orná půda NZ → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0725   

Z9-39g mimo orná půda ZO, NZ → DS  (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0577   

  mimo ovocný sad ZO, NZ → DS  (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0234   

  mimo 
ost. pl. / 

neplodná půda 
ZO, NZ → DS  (upřesnění)     0,0122 

  

  mimo orná půda ZO → DS  (upřesnění) 5.11.00 I. 0,053   

  mimo ovocný sad ZO → DS  (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0053   

  mimo 
ost. pl. / 

neplodná půda 
ZO → DS  (upřesnění)     0,0189 

  

  mimo orná půda NZ → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,3625   

  mimo ovocný sad NZ → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0164   

  mimo 
ost. pl. / 

neplodná půda 
NZ → ZO (upřesnění)     0,0125 

  

  mimo orná půda DS → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0503   

  mimo ovocný sad DS → ZO (upřesnění) 5.11.00 I. 0,0584   

  mimo 
ost. pl. / 

neplodná půda 
DS → ZO (upřesnění)     0,0578 

  

k. ú. Lhota u Dolních Břežan 

Z9-17 ZÚ orná půda ZV, OV → OV 5.15.00 II. 0,1627   

  ZÚ 
ost. pl. / zeleň, 

jiná plocha 
ZV, OV → ZV     0,0888 

změna využití plo-
chy RZV (záměna      
v rámci pozemku) 
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Orientační vyčíslení navrácených ploch (zrušení dřívějších záborů)  

Z9-33b ZÚ ovocný sad BI1 → NZs (zrušení návrhu) 5.12.13 III. 0,1085 změna využití, 
"zrušení" 

zastavitelnosti 
  ZÚ ovocný sad 

BI1 → NZs (zrušení 
návrhu) 

5.14.00 I. 0,0436 

  

Půdy I. tř. ochrany celkem 6,4932   
Půdy II. tř. ochrany celkem 0,1627   
Půdy III. tř. ochrany celkem 0,7698   
Půdy IV. tř. ochrany celkem 0,1832   
Půdy V. tř. ochrany celkem 0   
Plochy bez BPEJ (ostatní - nezemědělské, vodní plochy) 0,1902   
Celkový součet - ZPF 7,6089   
Plochy lesní - PUPFL  0   
Celkový součet všech záborů (včetně ostatních ploch a záborů lesa) 7,7991   

 
Poznámka k odůvodnění ploch: 

Jak je patrné z předchozího vysvětlení, zábory ZPF jsou navrženy pouze výjimečně a u všech 
čtyř lokalit se jedná o upřesnění dřívějších návrhů, nebo výměnu s kompenzací zrušením 
zastavitelné plochy. U plošně největšího záboru Z9-39 (upřesnění silničního obchvatu) jde 
většinou o plochy na nejkvalitnějších - chráněných půdách I. třídy, které lze odejmout jen 
výjimečně. V daném případě jde o opodstatněný záměr z těchto důvodů: 

– změna územního plánu nevymezuje nové zastavitelné plochy pro bydlení, vybavenost, 
komerci apod., právě tak jako tomu bylo v předchozích změnách (obec důsledně dbá, 
aby byla stále držena základní koncepce stanovená územním plánem bez 
postupného dalšího navyšování ploch) 

– naprostá většina veškerých návrhů (i v předchozích změnách ÚP) se týká změn využití 
zastavěných/zastavitelných ploch, úpravy regulativů a dalších podmínek využití 

– z výše uvedeného je zřejmé, že vyhodnocovaný návrh záborů ZPF je výjimečný a 
navržený s vědomím zvýšené ochrany I. třídy BPEJ 

– fakticky nejde o novou zastavitelnou plochu, ale o upřesnění dopravní plochy, tzn. 
veřejný zájem – odůvodněný zapracováním aktualizované trasy silničního obchvatu 
obce. 

 

 

Cl2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 

k plnění funkcí lesa 

Změna č. 9 nenavrhuje žádnou plochu pro zábory PUPFL. V pásmu 50 m od okraje lesa se 
nachází pouze lokalita Z9-22b. Ochranné pásmo lesa je patrné ve výkresu předpokládaných 
záborů půdního fondu (č. 05).  
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Cm. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 

Bude doplněno v další fázi pořízení změny. 

 

 

Cn. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK A STANOVISEK 

Cn1. Vyhodnocení stanovisek k návrhu změny územního plánu po veřejném projednání 

Bude doplněno v další fázi pořízení změny.  

 

 

Cn2. Vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu dle § 52 odst. 3 
stavebního zákona 

Bude doplněno v další fázi pořízení změny. 

 

 

 

 

 

 

D.GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU  

04 Koordinační výkres – výřez v měř. 1 : 5 000 (formát A0) 

05 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – měř. 1 : 5 000 (formát A0) 

 

 

Pozn.:  Výkres širších vztahů není obsažen, Změnou č. 9 není měněn 

  

 

 

 


