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1. Důvody k pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Družec 

Obec Družec má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Družec 
(dále také jen „ÚP Družec“), vydaný dne 25. března 2014 jako opatření obecné povahy 
č. 1/2014 Zastupitelstva obce Družec a účinný dne 11. dubna 2014. V následujícím období 
byla pořízena změna č. 3 a č. 2 ÚP Družec. 

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

Pořizovatelem Zprávy je Obecní úřad Družec, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2 
stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti 
podle § 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy s výkonným pořizovatelem, právnickou 
osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, jejíž pracovníci, Ing. Ladislav Vich a 
Bc. Ladislav Vich, DiS., mají osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti 
v územním plánování č. 800017664, resp. č. 800062677 a splňují kvalifikační požadavky 
vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení Zprávy 
schválilo Zastupitelstvo obce Družec usnesením č. 4 zápisu č. 3/2021 ze dne 18. března 
2021 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. 

 

2. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 sta-
vebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných nega-
tivních dopadů na udržitelný rozvoj území. 

2.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Území obce Družec je tvořeno katastrálním územím Družec, jehož celková výměra je 
711,9173 ha z toho je: 

– zemědělský půdní fond 470,8203 ha (66,13 % výměry) 
– lesní pozemky 162,6697 ha (22,85 %) 
– vodní plochy 7,3027 ha (1,03 %) 
– zastavěné plochy 15,2418 ha a ostatní plochy 55,8828 ha (celkem 9,99 %) 
Dle údajů ČSÚ má obec Družec 1 078 obyvatel (k 1. lednu 2021). 

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

Z hlediska koncepce rozvoje území obce ÚP dělí řešené území na: stabilizované území 
(plochy stabilizované) a rozvojové území (plochy změn, zastavitelné plochy). Územní plán na 
území obce vymezil celkem 23 zastavitelných ploch o rozloze cca 25 ha.  

Z důvodu vymezení zastavitelných ploch bude nutné prověřit, zda na těchto plochách 
došlo k realizaci staveb, které jsou zapsány do katastru nemovitostí a případně provést aktua-
lizaci zastavěného území. 

I když došlo k některým realizacím staveb, např. na části plochy Z15, Z18, Z19 je za-
potřebí konstatovat, že pro další rozvoj obce je stále dostatek rozvojových ploch. 
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Územní plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního 
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití. 

Pro plochu Z14 byla pořízena územní studie „Územní studie veřejného prostranství 
Družec“ schválena dne 23. července 2018 pro možnost jejího využití. Tato územní studie 
bude sloužit jako podklad pro podrobnější rozčlenění plochy Z14 prověřené ve změně č. 
3. 

Územní plán vymezuje územní rezervu pro plochy smíšeného nezastavěného území – 
přírodní a pro plochy dopravní infrastruktury – silniční. 

Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství, jejichž součástí jsou plochy za-
hrnující veřejně přístupné plochy s upravenou zelení. 

Územní plán stanovuje koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny. 
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit a veřejně prospěšná opatření (VPO). 
Z provedené analýzy ÚP je potřeba konstatovat zejména následující nedostatky, které 

je potřeba řešit a prověřit ve změně č. 3: 

• vymezení zastavitelných ploch v zastavěném území; 

• nevhodné použití stejných funkčních ploch pro zastavěné území a mimo něj; 

• zbytečné podrobné členění ploch pro dopravu; 

• funkční využití NP – plochy přírodní – vymezení pouze za účelem zajištění 
podmínek pro ochranu přírody a krajiny (ÚSES apod.); 

• sloučit plochy pro bydlení; 

• sloučit plochy smíšené obytné – venkovské; 

• nepoužívat u návrhových ploch označení s indexem N. 

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

V době vydání ÚP Družec byla platná Politiky územního rozvoje České republiky 
(PÚR ČR). Vydaný územní plán byl v souladu s touto PÚR ČR. Řešené území je součástí 
rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“, vymezené pro řešené území 
správním obvodem statutárního města Kladno, obce s rozšířenou působností). 

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

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

Soulad a případné dopady na územní plán Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 PÚR ČR se 
požaduje prověřit v rámci pořízení změny územního plánu, jejíž požadavky na zpracování 
návrhu změny č. 3 ÚP (dále také jen „změna č. 3“) v rozsahu zadání je součástí této zprávy. 

Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského 
kraje (ZÚR Stč. kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na zá-
kladě 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, kte-
rá nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015, a usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. dubna 
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2018 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. kraje, kte-
rá nabyla účinnosti dne 4. září 2018. 

Územní plán Družec je v souladu s touto dokumentací. 
Ve sledovaném období bylo usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. července 2015 

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

Ani jedna aktualizace neřešila nic na území obce Družec.  
Dne 17. září 2018 byla schválena Územní studie krajiny správního obvodu ORP 

Kladno. Bude prověřen dopad této schválené územní studie na území obce Družec. Územní 
studie není závazná. V souladu s § 25 stavebního zákona slouží územní studie jako podklad 
pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro 
rozhodování v území. Územní studie krajiny SO ORP Kladno bude sloužit jako podklad pro 
pořizování územně plánovací dokumentace, konkrétně pro pořizování územních plánů, resp. 
změn územních plánů na území správního obvodu ORP Kladno. Řešení navržená v Územní 
studii krajiny SO ORP Kladno budou sloužit jako výchozí podklad pro zpřesnění v územně 
plánovacích dokumentacích, resp. navazujících řízeních. Od řešení navržených v Územní 
studii krajiny SO ORP Kladno se lze odchýlit, typicky pak za předpokladu, že odchylné řeše-
ní zachová původní záměr a cíle jeho řešení a naplní sledovaný veřejný zájem, a že bude řád-
ně zdůvodněno. 

2.3. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný roz-
voj území 

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

 

3. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů 

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

Určení problémů a úkolů k řešení v územně plánovací dokumentaci: 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn: 
§ střet záplavového území toku Loděnického potoka se zastavěným územím vč. TS a ČOV; 

Vymezit NRBK NK54 Pochvalovská stráň – Karlštejn - Koda 
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4. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

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

Soulad a případné dopady na územní plán Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 PÚR ČR se 
požaduje prověřit v rámci pořízení změny územního plánu, jejíž požadavky na zpracování 
návrhu změny č. 3 ÚP (dále také jen „změna č. 3“) v rozsahu zadání je součástí této zprávy. 

Ve sledovaném období bylo usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. července 2015 
schválilo Zastupitelstvem 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 
schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která 
nabyla účinnosti dne 4. září 2018. 

Územní plán Družec je v souladu ZÚR Středočeského kraje. 
 

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

Zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou dostačující. 
Rozsah zastavitelných ploch v územním plánu odpovídá předpokládanému populač-

nímu vývoji. Ve střednědobém horizontu v obci počet obyvatel patrně vzroste maximálně o 
cca 250 na celkových cca 1300 obyvatel. Přitom je žádoucí, aby další plošný rozvoj byl regu-
lován a zůstal omezen na dosavadní návrhové plochy a transformaci některých stávajících. 

 

6. Požadavky na zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu v rozsahu 
zadání změny 

6.1. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje. 

Soulad a případné dopady na územní plán Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 PÚR ČR se 
požaduje prověřit v rámci pořízení změny územního plánu, jejíž požadavky na zpra-
cování návrhu změny č. 3 ÚP (dále také jen „změna č. 3“) v rozsahu zadání je součástí 
této zprávy. 

6.2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Pro území obce Družec ze ZÚR Stč. kraje nevyplývají žádné požadavky. Územní plán 
Družec je v souladu ZÚR Středočeského kraje. 

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

Určení problémů a úkolů k řešení v územně plánovací dokumentaci: 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn: 
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§ střet záplavového území toku Loděnického potoka se zastavěným úze-
mím vč. TS a ČOV; 

Vymezit NRBK NK54 Pochvalovská stráň – Karlštejn - Koda 

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

vebního zákona, kterým bylo vyhověno Zastupitelstvem obce Družec usnesením 
č. 3 ze dne 15. prosince 2021, jsou vymezeny tyto záměry k prověření návrhem 
změny č. 3 ÚP (označení záměrů je v souladu s grafickou Přílohou č. 2 Zprá-
vy): 

Označení 
lokality k. ú. pozemek 

parc. č. 
Výměra 

v m2 Současné využití plochy dle ÚP Navrhované využití plochy 

Z3-1 Družec 93 1545 ZS – plochy systému sídelní 
zeleně – zeleň soukromá 
a vyhrazená 

BVC – plochy bydlení venkovské-
ho typu v rodinných domech v 
centru obce 

Z3-2 Družec 636/12 4261 VZN – plochy výroby a skla-
dování – zemědělská výroba 

VDN – plochy výroby a skladování 
– drobná a řemeslná výroba 

Z3-3 Družec st. 271 
846/7 

1613 RI – plochy rekreace – plochy 
staveb pro rodinnou rekreaci 

BVN1 – plochy bydlení v rodinných 
domech/1000 

Z3-4 Družec 166/2 1175 RI – plochy rekreace – plochy 
staveb pro rodinnou rekreaci 

BVN2 – plochy bydlení v rodinných 
domech/800 

Z3-5 Družec 381/4 
381/5 
381/7 
st. 471 

1266 BV – plochy bydlení – min. 
velikost pozemku 1000 m2. 

BV – plochy bydlení – min. velikost 
pozemku 600 m2. 

Z3-6 Družec 880/4 
st. 592/1 

878/4 

1064 VD – plochy výroby 
a skladování – drobná a ře-
meslná výroba 

BV – plochy bydlení venkovského 
typu v rodinných domech 

Z3-7 Družec 121/4 894 ZS – plochy systému sídelní 
zeleně – zeleň soukromá 
a vyhrazená 

BV – plochy bydlení venkovského 
typu v rodinných domech 

6.4.2. podněty obce Družec k prověření možnosti jejich řešení návrhem změny č. 3, 
uplatněných podle § 44 písm. a) stavebního zákona a schválených Zastupitel-
stvem obce Družec usnesením č. 3 ze dne 15. prosince 2021 (označení záměrů 
je v souladu s grafickou Přílohou č. 2 Zprávy): 

I. Pozemek parc. č. 991/1, k.ú. Družec, náhon k býv. mlýnu, prověřit 
umístění plochy pro lávku pro pěší, zhruba proti uličce na pozemku 
parc. č. 958 jako veřejně prospěšnou stavbu (lokalita Z3-8). 

II. Pozemek parc. č. 636/4, k.ú. Družec, sběrný dvůr, zařadit do kategorie 
ploch, pro výstavbu jakékoli účelové stavby (garáže, sklady, drobná vý-
roba apod.) (lokalita Z3-9). 

III. Pozemek parc. č. 614/3, k.ú. Družec, zařadit do kategorie ploch, pro vý-
stavbu jakékoli účelové stavby (garáže, sklady, drobná výroba apod.) 
(lokalita Z3-10). 

IV. Pozemek parc. č. 621/1, k.ú. Družec, zařadit do kategorie ploch, pro vý-
stavbu jakékoli účelové stavby (garáže, sklady, drobná výroba apod.) 
(lokalita Z3-11). 

V. Pozemek parc. č. 975/3, k.ú. Družec, zařadit do kategorie ploch, pro vý-
stavbu jakékoli účelové stavby (garáže, sklady, drobná výroba apod.) 
(lokalita Z3-11). 
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VI. Pozemek parc. č. 198/1, k.ú. Družec, zařadit do kategorie ploch, pro vý-
stavbu jakékoli účelové stavby pro obec (garáž, sklad, parkování, místo 
pro kontejnery na separovaný odpad, hasičárna atd.) (lokalita Z3-12). 

VII. Na pozemku parc. č. 226/50, k.ú. Družec, umístit cestu pro pěší (lokali-
ta Z3-13). 

VIII. V zastavěné části obce snížit min. plochu pozemku pro výstavbu RD na 
600 m2. 

IX. Zahrady v zastavěné části (ZS – plochy systému sídelní zeleně – zeleň 
soukromá a vyhrazená) převést na pozemky pro výstavbu RD (plochy 
bydlení). 

X. Pozemky parc. č. 867/1, 872, 875, 876/1, 877/1, 878/1 a 880/13, k.ú. 
Družec, v plochách NP – plochy přírodní - trvalé travní porosty, převést 
na pozemky pro výstavbu RD (plochy bydlení) (lokalita Z3-14). 

XI. V rozvojových územích určených pro výstavbu RD stanovit, aby na 
min. ploše 1000 m2 (v jedné části je 800 m2) mohl být umístěn RD o 1 
bytové jednotce. 
RD o 2 byt. jednotkách musí mít min. plochu pozemku 2000 m2 a RD o 
3 byt. jednotkách min. 3000 m2. 

XII. V údolí kolem Kačáku na plochách NP – plochy přírodní - trvalé travní 
porosty, využit též pro výstavbu rybníků a vodních ploch. 

XIII. U novostaveb v rozvojových plochách prověřit úpravu podmínek pro-
storového uspořádání – suterén + přízemí + 2. NP (bez podkroví). 

XIV. U všech ploch s rozdílným způsobem využití u „Podmíněně přípustné 
využití ploch:“ vypustit větu „za podmínky souhlasu tohoto využití 
obecním zastupitelstvem“. 

XV. Prověřit systém místních komunikací v obci. 

6.5. Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 
stavebního zákona 
Ze Zprávy o uplatňování ÚP Družec vyplývají požadavky z bodu 2 a 4. 

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

6.7. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

6.7.1. Požadavky na urbanistickou koncepci 
Změnou č. 3 se požaduje prověřit dopad nově navrhovaných změn na urbanistickou 
koncepci stanovenou vydaným ÚP Družec. 

6.7.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury 
Změnou č. 3 se požaduje prověřit dopad nově navrhovaných změn na koncepci do-
pravní infrastruktury stanovenou vydaným ÚP Družec. 
Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury 
Změna č. 3 bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruk-
tury, včetně příslušných ochranných pásem. 
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Vodohospodářské sítě 
Požadavky se nestanovují. 
Zásobování zemním plynem 
Požadavky se nestanovují. 
Zásobování elektrickou energií 
Požadavky se nestanovují. 
Nakládání s odpady 
Požadavky se nestanovují. 

6.7.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 
Změnou č. 3 se nepředpokládají nové skutečnosti, které by se projevily na plošné 
a prostorové uspořádání krajiny řešené v ÚP Družec. 
Změnou č. 3 se nepožaduje vymezit plochy, ve kterých se vylučuje umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

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

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
Změnou č. 3 se nepředpokládá dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Žádné 
požadavky se nestanovují. 

Ochrana ovzduší 
Změnou č. 3 nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. 

6.7.5. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
Změnou č. 3 nebudou dotčeny zájmy obrany a bezpečnosti státu. 
Požadavky na ochranu veřejného zdraví 
V řešeném území Změnou č. 3 se požaduje dodržování veškerých hygienický předpisů. 
Požadavky na požární a civilní ochranu 
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Z hlediska zájmů požární a civilní ochrany bude změna dle potřeby obsahovat: 
1. požadavek na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle 

charakteru jejich požárního nebezpečí vyplývajícího z požadavků ČSN o požární 
bezpečnosti staveb. 

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

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

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

Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin 
V řešeném území se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor 
ani výhradní ložisko, které by bylo nutné respektovat. 
Požadavky na geologické stavby území 
Požadavky na geologické stavby se nestanovují. 
Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 
S ohledem na charakter změny č. 3 se požadavky nestanovují. 
Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují. 

6.8. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich vyu-
žití, které bude nutno prověřit 

Žádné požadavky se nestanovují. 

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

Dle potřeby budou Změnou č. 3 do ÚP Družec doplněny nebo z něj vypuštěny, popř. 
upraveny, veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 
Změna č. 3 nepožaduje plošné asanační zásahy v území. 

6.10. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

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

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

Změna č. 3 bude zpracována v souladu s ustanoveními stavebního zákona v digitální 
podobě. Obsah územně plánovací dokumentace a způsob jejího zpracování bude od-
povídat ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
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Změna č. 3 bude obsahovat textovou a grafickou část, včetně textové a grafické části 
odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
Textová část návrhu změny č. 3 bude zpracována formou doplnění/vypuštění rele-
vantních kapitol textové části platného ÚP Družec (kapitoly, které nejsou Změnou č. 3 
dotčeny, nebudou do textové části návrhu změny č. 3 zařazeny a zůstávají nadále plat-
né v původním znění); textová část odůvodnění bude vycházet z přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. 
Grafická část návrhu změny č. 3 zahrne výkresy (případně jejich aktuální výřezy) 
dle struktury a členění v platném ÚP Družec, grafická část odůvodnění zahrne výkresy 
ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkresy budou zpracovány v měřítku 
a v pojetí shodném s grafickou částí platného ÚP Družec. Názvy výkresů budou pře-
vzaty z odpovídajících výkresů platného územního plánu. 
Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemovitostí, 
která bude převedena do měřítka 1 : 5000 s ponecháním parcelních čísel. 
Návrh i odůvodnění změny č. 3 budou odevzdány ve 2 vyhotovení pro společné jed-
nání a jednou pro veřejné projednání, po vydání (čistopis) pak ve 5 vyhotovení, vše 
bude odevzdáno také 1× na CD ve zdrojových (editovatelných) souborech a v PDF. Po 
vydání změny č. 3 bude vyhotoven ÚP Družec zahrnující úplné znění po vydání změ-
ny č. 3 se záznamem o účinnosti v 5 vyhotovení. 
 

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

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný roz-
voj území se nestanovují. Změna č. 3 nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území. 

Řešené území Změnou č. 3 nezasahuje do evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí soustavy Natura 2000. 

Tato kapitola bude upřesněna na základě stanoviska příslušného dotčeného orgánu, 
kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

Pokud krajský úřad ve svém stanovisku k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Družec 
uplatní požadavek na zpracování posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí (tzv. 
SEA dle cit. zákona č. 100/2001 Sb.), nebo pokud nevyloučí významný vliv na evropsky vý-
znamnou lokalitu či ptačí oblast (území NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), budou požadavky na vyhodnocení vlivů 
změny č. 3 ÚP Družec na udržitelný rozvoj území formulovány ve smyslu § 47 odst. 3 sta-
vebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem v rámci úpravy návrhu zprávy o uplat-
ňování ÚP Družec na základě výsledků projednání před jeho schválením. 

V případě uplatnění požadavku na vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚP Družec na život-
ní prostředí bude toto zpracováno oprávněnou osobou podle přílohy stavebního zákona jako 
část A. vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚP Družec na udržitelný rozvoj území. 

V případě, že nebude vyloučen závažný vliv změny č. 3 ÚP Družec na území NATU-
RA 2000, bude vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 zpracováno oprávněnou osobou 
jako část B. vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚP Družec na udržitelný rozvoj území. 

Kompletní obsah vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚP Družec na udržitelný rozvoj úze-
mí bude odpovídat příloze č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a bude odevzdán společně s ná-
vrhem změny č. 3 ÚP Družec ve 2 vyhotovení včetně souborů PDF a zdrojových. 
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8. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu 

Vzhledem k rozsahu a charakteru změny č. 3 se zpracování variant nepožaduje. 
 

9. Návrh na pořízení nového územního plánu 

Na základě provedeného vyhodnocení uplatňování Územního plánu Družec se poříze-
ní nového územního plánu nenavrhuje. 

 

10. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních do-
padů na udržitelný rozvoj území 

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

 

11. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Žádné návrhy se neuplatňují. 
 

12. Grafické přílohy zprávy o uplatňování územního plánu Družec 

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

Příloha č. 2: Vymezení lokalit změn Z3-1 až Z3-14 na podkladě koordinačního výkresu 
ÚP Družec po změně č. 2, bez měřítka 
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