
 

 
 

 
 

Město Hostivice 
Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice 

 

Č. j.:  V Hostivici, dne xx.xx.2018 

 

 
 

 

Změna č. 4 
územního plánu obce (ÚPO) 

 
HOSTIVICE 

 

Zastupitelstvo města Hostivice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 

odst. 4 stavebního zákona; § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; § 13 a přílohy č. 

7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 stavebního 

zákona 

v y d á v á  

opatřením obecné povahy č. x/2018 

Změnu č. 4 územního plánu obce Hostivice, 

 

schváleného dne 30. 6. 2005, vyhláška o závazných částech ÚPD nabyla účinnosti dne 20. 7. 2005, 

změněného změnou č. 2 ÚPO, vydanou opatřením obecné povahy č. 1/2011 dne 20. 4. 2011, které 

nabylo účinnosti dne 5. 5. 2011. Pořizování změn č. 1 a 3 bylo zastaveno. 
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ZMĚNA ÚP – VÝROKOVÁ ČÁST 
 

1 PŘEHLED MĚNĚNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 

Změnou č. 4 ÚPO Hostivice dochází k následujícím změnám ve vymezení ploch a jejich 
využití, případně v podmínkách jejich využití v jednotlivých lokalitách změny, které jsou 
vyznačeny v grafické části změny územního plánu obce. 
 
 
 
PŘEHLED LOKALIT A PŘEDMĚTŮ ZMĚNY č. 4: 
 
 

Změna č. 4 Územního plánu obce Hostivice 

Označení 
lokality 

k. ú. 
Dotčené 
pozemky 
parc. č. 

Rozloha 
lokality 

[ha] 

Funkční využití území Změna 
zastavitelné 
plochy [ha] 

Dle platného 
ÚPO 

Navrhované změnou č. 
4 

Z4-1 H 1189/43 
1189/14 

0,34 SR – sport a 

rekreace 

NK – nerušící výroba a 

komerce 

Pozn. Do projednání se 

požaduje zařadit 50 % 

výměry uvedených pozemků 

ve směru jih-sever. Ostatní 

zůstane ve funkčním využití 

SR – sport a rekreace. 

Dále pro tuto plochu bude 

uvedena podmínka 

vybudování pozemní 

komunikace dle ÚPO mezi 

ulicemi Čsl. armády a Za 

Mlýnem, vč. inženýrských 

sítí, před samotnou 

zástavbou uvedených 

pozemků. 

— 

Z4-2 L 539/4 
539/24 

0,09 SZ – sady 

zahrady 

OV – všeobecné obytné 

území 

+0,09 

Z4-3 H 447 
448 

0,19 OV – 

všeobecně 

obytné územní 

MJ - území městského 

jádra 

 

— 

Z4-4 H 1170 
1169/51 

0,41 PZ – parková 

zeleň  

OV – všeobecně obytné 

území 

 

+0,41 

Z4-5 
 

L část 76/1 cca 0,76 
 

DP – dopravní 

plochy 

IZ – izolační a 

doprovodná 

zeleň 

OP – orná půda 

Pozn. Zrušení navrhované 

přeložky silnice 

cca –0,76 

 

Z4-6 L 216/6 0,11 ZR – zeleň 

rekreační 

DP – dopravní plochy 

Pozn. Zřízení obratiště 

a zastávky. 

+0,11 
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Změna č. 4 Územního plánu obce Hostivice 
Označení 
lokality 

k. ú. Dotčené 
pozemky 
parc. č. 

Rozloha 
lokality 

[ha] 

Funkční využití území Změna 
zastavitelné 
plochy [ha] 

Z4-7 H 1052/2 
1052/3 
1171/28 

0,28 OV – 

všeobecně 

obytné území 

OS – smíšené obytné 

území 

Pozn. Podmínkou pro 

stavbu bytových domů je 

nepřekročení výškové 

hladiny okolní zástavby. 

— 

Z4-8 
L st. 689 

378/6 
0,09 OV – 

všeobecně 

obytné území 

NK – nerušící výroba a 

komerce 

— 

Z4-9 

H 1183/18 
1183/20 
1183/23 
1183/28 

1,15 IZ – izolační a 

doprovodná 

zeleň 

Závazná 

hranice pro 

řešení MÚK 

Hostivice 

VP – průmyslová výroba 

a sklady 

+1,15 

Z4-10 

L 164/17 
164/23 
164/22 
164/27 
164/28 
652 
653 
654 
655 
656 

17,91 ZR – zeleň 

rekreační 

ZPM – zeleň 

přírodní 

s funkcí ÚSES 

mimolesní 

OS-1 – smíšené obytné 

území 

Pozn. Podmínkou je závazné 

pořízení regulačního plánu 

na navrhované ploše OS-1 a 

na související ploše ZPM. 

Pozn. Požaduje se 

respektovat prvky územního 

systému ekologické stability 

ve východní části plochy.  

+12,82 

Z4-11 

L část 76/1 
část 
258/1 
část 
269/1 
část 716 
část 717 
část 
475/4 
část 473 

cca 0,17 ZR – zeleň 

rekreační 

IZ – izolační a 

doprovodná 

zeleň 

DP – dopravní 

plochy 

OP – orná půda 

DP – dopravní plochy 

(kruhová křižovatka) 

— 

Z4-12 

H část 
1244/1 
část 
1252/2 
část 
1244/1 

cca 0,07 DP – dopravní 

plochy 

DP – dopravní plochy 

(kruhová křižovatka) 

— 

Z4-13 

L část 76/1 cca 1,12 DP – dopravní 

plochy 

IZ – izolační a 
doprovodná 
zeleň 

OP – orná půda 

Pozn. Zrušení 
navrhované přeložky 
silnice 

cca -1,12 

 
H – katastrální území Hostivice 
L – katastrální území Litovice 
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2 ZMĚNY V TEXTU ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 

Text závazné části územního plánu obce Hostivice v úplném znění po změně č. 2 se 
touto změnou č. 4 mění takto: 
 
 
(1) 

V kap. C/5. Zvláštní požadavky na využití území, podnadpis Časová podmínění využití 
rozvojových ploch se vypouští tato odrážka: 

• výstavba v lokalitě č. 14(Břve) je podmíněna přeložkou silnice z Litovic na Břve 

 
(2) 

V kap. C/5. Zvláštní požadavky na využití území, podnadpis Časová podmínění využití 
rozvojových ploch se na konec textu (před podnadpis „Urbanistické studie“) vkládá 
následující věta: 

Tato podmínka rovněž neplatí pro plochu OS-1 (lokalita Z4-10), která leží v izolované 
poloze vůči zastavěnému území města. 

 

(3) 

V kap. C/5. Zvláštní požadavky na využití území se na konec kapitoly (před kapitolu C/6.) 
vkládá nový text následujícího znění: 

Další podmínky využitelnosti ploch vymezených změnou č. 4 ÚPO Hostivice: 

Pro nově vymezované funkční plochy v lokalitách změny č. 4 ÚPO Hostivice se kromě 
funkčních a prostorových regulativů platného územního plánu obce, které jsou určeny pro 
příslušný funkční typ, stanovují tyto další podmínky využitelnosti: 

lok. Z4-1 

• zástavba v této lokalitě je podmíněna předchozím vybudováním celé komunikace 
včetně inženýrských sítí, propojující ulici Čsl. armády a ulici Za Mlýnem. 
Komunikace bude vedena v souladu s jejím vymezením v platném ÚPO Hostivice 

lok. Z4-7 

• podmínkou pro danou lokalitu je, že výška nových staveb nesmí překročit výškovou 
hladinu okolní zástavby 

lok. Z4-9 

• pro specifické využití a prostorové uspořádání této plochy průmyslové výroby a 
skladů se stanovuje specifické označení VP-1. Kromě funkčních regulativů platného 
územního plánu obce je přípustné umístění zařízení pro veřejné stravování a další 
služby. Dále jsou stanoveny specifické regulativy prostorového uspořádání 
následovně: minimální podíl nezpevněných ploch 30%, maximální podíl 
zastavitelných ploch 40% 

lok. Z4-10 

• rozhodování a zástavba v této specifické ploše označené jako OS-1 – smíšené 
obytné území – je podmíněna vydáním regulačního plánu „Břve – východ“, 
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pořizovaném „na žádost“. Podmínky využití a prostorového uspořádání plochy OS-1 
jsou stanoveny v zadání regulačního plánu „Břve – východ“ 

 

(4) 

V kap. C/7. Veřejně prospěšné stavby, podnadpis I. Stavby pro dopravu se ruší následující 
veřejně prospěšné stavby: 

I/4  Přeložka silnice III/00513 a nová křižovatka, k.ú. Litovice 
I/5  Přeložka silnice III/00513 a nová křižovatka, k.ú. Litovice 
 

(5) 

V kap. C/7. Veřejně prospěšné stavby se na konec kapitoly (před kapitolu C/8. vkládá nový 
text následujícího znění: 

Změnou č. 4 ÚPO Hostivice byl doplněn seznam a vymezení veřejně prospěšných 
staveb o následující veřejně prospěšné stavby: 

• I/12 (Z4-11) – okružní křižovatka na křížení silnic III/0056 a III/00513 západně od 
Břví 

• I/13 (Z4-12) – okružní křižovatka na křížení ulic Čsl. armády a Litovické 

 

(6) 

Na konec textu Závazné části ÚPO Hostivice se vkládá nová kapitola C/9. následujícího 
znění: 

C/9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití 

Pro plochu s označením OS-1 a přiléhající část regionálního biokoridoru mezi touto plochou 
a hranicí hl. m. Prahy v jihovýchodní části řešeného území (lokalita změny Z4-10) se 
stanovuje požadavek pořízení regulačního plánu „Břve – východ“, pořizovaného „na 
žádost“ jako podmínka pro rozhodování v území.  

 

Zadání regulačního plánu „Břve – východ“ 

 
 (Obsah dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) 

 
A. Vymezení řešeného území 
B. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
C. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
D. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
F. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 
G. Požadavky na asanace 
H. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 

předpisů 
I. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
J. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
K. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění 

s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení 
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A. Vymezení řešeného území 

 
Vymezení řešeného území je graficky provedeno ve výkresu základního členění 

území územního plánu obce. Zahrnuje celé území lokality dílčí změny č. Z4-10 vymezené a 
řešené v rámci změny č. 4 ÚPO Hostivice. Toto území se skládá ze zastavitelné plochy 
OS-1 (smíšené obytné území specifické s indexem 1) a z plochy ZPM (zeleň přírodní 
s funkcí ÚSES mimolesní), která je součástí nezastavěného území. 

  
B. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 

 
Regulační plán navrhne novou parcelaci území s ohledem na budoucí využití 

pozemků a určí využití každého takto vzniklého pozemku, v souladu se stanoveným 
využitím podle územního plánu. Podle potřeby takto určené využití dále upřesní. 

 
Zastavitelná část řešeného území je identická s plochou OS-1, která stanovuje 

následující podmínky využití území: 
 
Pro potřeby zajištění lokálního občanského vybavení regulační plán vymezí 

stavební pozemek pro mateřskou školu a případně další vybavenost místního významu, 
(např. pro obchod a služby) o celkové výměře minimálně 2 000 m2.  

 
Pro potřeby zajištění občanského vybavení celoměstského (nadmístního) významu 

regulační plán vymezí stavební pozemek o výměře minimálně 20 000 m2 (2 ha) Bude se 
jednat o občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (pro školství, zdravotnictví 
nebo sociální služby). 

 
Zbývající část zastavitelných ploch je možné využít pro rodinné bydlení ve formě 

izolovaných rodinných domů, obslužné komunikace a veřejná prostranství. Přitom musí být 
dodržena minimální výměra stavebního pozemku rodinného domu 1000 m2. Šířky 
veřejných prostranství pro umístění místních komunikací a výměry souvisejících veřejných 
prostranství musí přesahovat minimální předepsané hodnoty dle příslušných předpisů.  

 
Související plocha ZPM – zeleň přírodní s funkcí ÚSES mimolesní, která se nachází 

mezi plochou OS-1 a hranicí území města Hostivice, bude v regulačním plánu řešena 
v souladu s ÚPO a obecnými podmínkami pro využití biokoridoru s tím, že tato plocha bude 
přiměřeně využívána též pro každodenní rekreační pohyb okolních obyvatel lokality Z4-10 a 
navazující obytné zástavby Sobína. Obě sousedící obytné lokality budou přes plochu ZPM 
vhodně propojeny stezkami pro pěší a cyklistickou dopravu. Založení veřejné zeleně a 
vybudování veřejných stezek v ploše ZPM je stanoveno jako podmínka pro realizaci 
jakékoli zástavby v ploše OS-1. 

 
C. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

 
V řešeném území platí vymezení ploch a koridorů platného územního plánu obce. 

Zastavitelná část řešeného území je identická s plochou OS-1, která stanovuje následující 
podmínky prostorového uspořádání staveb: 

• trvalé bydlení bude realizováno výhradně formou zástavby izolovanými rodinnými 
domy; 

• výška staveb rodinných domů nepřekročí 9m (po výšku hřebene střechy nebo atiky 
ploché střechy); 

• výška staveb občanského vybavení nepřekročí 12m; 
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• intenzita využití pozemků rodinných domů zastavěnou plochou staveb nepřekročí 
25% výměry stavebního pozemku; 

• minimální výměra nezpevněných (zelených) ploch na stavebních pozemcích 
rodinných domů neklesne pod 55% výměry stavebního pozemku; 

• intenzita využití pozemků zastavěnou plochou staveb občanského vybavení včetně 
příslušenství nepřekročí 35% výměry stavebního pozemku; 

• minimální výměra nezpevněných (zelených) ploch na stavebních pozemcích 
občanského vybavení neklesne pod 45% výměry stavebního pozemku. 

 
 Regulační plán navrhne uliční a stavební čáry závazné pro umísťování staveb na 
pozemcích. Regulační plán stanoví regulativy pro uplatňování šikmých a plochých střech a 
pro výšku a materiály oplocení stavebních pozemků vůči veřejným prostranstvím. 
 

D. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

 
Hodnoty území specifikují územně analytické podklady, eventuálně doplňující 

průzkumy a rozbory. Stávající hodnotou území je orná půda. Nejdůležitější příležitostí 
řešeného území je jeho poloha v příměstském území, v návaznosti na stávající urbanistické 
(sídelní) a krajinné hodnoty.  

 
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

 
Dopravní infrastruktura 

 
Řešené území bude dopravně napojeno na silnici III/0056 Břve – Sobín. 
 
Parkování a odstav vozidel pro obyvatele, návštěvníky obytných souborů, 

zaměstnance a návštěvníky doplňujících zařízení lokální i celoměstské (nadmístní) 
občanské vybavenosti bude řešeno technicky i kapacitně v souladu platnými normami, 
zejména ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Přitom bude použit součinitel 
vlivu stupně automobilizace v hodnotě 1,5. Tato hodnota odpovídá počtu 600 osobních 
vozidel na 1000 obyvatel. 

 
Technická infrastruktura 

Koncepce technické infrastruktury bude respektovat platný územní plán obce. 
Odkanalizování splaškovou kanalizací bude řešeno sběračem napojeným na ČOV 
Hostivice. Alternativně se připouští možnost napojení na splaškovou kanalizaci ÚČOV 
Praha, případně na lokální ČOV, z hlediska technické proveditelnosti a ekonomické 
přijatelnosti v době zpracování regulačního plánu a přípravy záměru. Zásobování pitnou 
vodou bude zajištěno přívodním řadem z městského vodovodu. Lokalita bude napojena na 
středotlaké rozvody zemního plynu. V návaznosti na tuto koncepci bude dále provedeno: 

 

• v závislosti na konkrétním využití pozemků bude bilancována a upřesněna potřeba 
vody, elektrické energie a plynu a budou navrženy potřebné kapacity zdrojů a 
dimenze rozvodů těchto médií 

• budou upřesněny trasy vodovodů, elektrorozvodů primární sítě (22kV) a 
středotlakých plynovodů 

• v rámci zastavitelných ploch budou všechny elektrorozvody včetně telekomunikací 
navrženy v kabelovém (podzemním) vedení 

• bude navržen a stabilizován počet a umístění trafostanic a jejich výkon 

• budou upřesněny nároky na ČOV (potřebná kapacita v počtu ekvivalentních 
obyvatel), budou navrženy dimenze splaškových kanalizací gravitačních i 
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výtlačných, umístění čerpacích stanic splaškových vod, bude upřesněna a doplněna 
poloha těchto sítí 

• budou upřesněny a doplněny trasy dešťové kanalizace a jejich dimenze v závislosti 
na charakteru zástavby a možnostech vsakování, přičemž vsakování a možnost 
opětovného využití zadržených dešťových vod např. pro zalévání bude preferována 

• budou stanoveny parametry nezbytných retenčních nádrží a suchých poldrů a bude 
upřesněn způsob odvedení dešťových vod do přírodních recipientů (a to i 
v návaznosti na plánovaný biokoridor a nově budované vodní plochy). 

 
Občanské vybavení 
Viz kap. B. tohoto zadání.  
 
Veřejná prostranství 
Viz kap. B. tohoto zadání.  

 
 

F. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 

 
Regulační plán nebude vymezovat nezbytně nutné plochy a koridory pro veřejně 

prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Zajištění pozemků pro realizaci staveb 
občanského vybavení a pro veřejná prostranství bude provedeno pomocí plánovací 
smlouvy, jejíž návrh bude přílohou žádosti o vydání regulačního plánu.  

 
G. Požadavky na asanace 

 
Vzhledem k současnému stavu využití území (převážně orná půda) se 

nepředpokládá, že v území bude třeba provádět asanační úpravy. 

 
H. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních 

právních předpisů 

 
Územně analytické podklady (ÚAP) pro dané území jsou zpracovány v rámci 

správního obvodu ORP Černošice a budou zpracovateli regulačního plánu poskytnuty. Ze 
zpracovaných ÚAP nevyplývají pro řešené území a bezprostřední okolí zvláštní problémy 
k řešení. 

 
Není známo, že by vyplývaly další požadavky ze zvláštních právních předpisů. 

Rovněž se nepředpokládá výskyt přírodních jevů, které by kladly další technické 
požadavky.  

 
I. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 

 
Regulační plán podle aktuální potřeby v době zpracování může nahradit určité druhy 

územních rozhodnutí, tato skutečnost v něm musí být jasně uvedena, včetně 
odpovídajícího rozsahu a měřítka dokumentace a způsobu projednání.   

  
J. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 

 
Před vydáním regulačního plánu je nutno uzavřít mezi městem Hostivice a 

příslušnými investory plánovací smlouvu ohledně finanční spoluúčasti investorů na 
vybudování nové a nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury. Uzavření 
plánovací smlouvy a uzavření dohody o parcelaci je podmínkou vydání regulačního plánu. 
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Součástí plánovací smlouvy budou podmínky pro realizaci staveb veřejné 
infrastruktury (dopravní, technické, občanského vybavení a veřejných prostranství) a 
vymezení těch pozemků a staveb, které budou po jejich dokončení a kolaudaci předány 
městu Hostivice, případně dalším provozovatelům technické infrastruktury.  

 
 

K. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho 
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek 

výkresů a počtu vyhotovení 

 
Obsah regulačního plánu bude odpovídat příloze č. 11 k vyhlášce 500/2006 Sb. 

Regulační plán bude zpracován v základním měřítku 1:1 000, v šesti vyhotoveních. 
 
 

 

3 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A POČTU 

VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice obsahuje: 
 
a) textovou část v rozsahu xx stran (listů) 
 
b) výkresovou část, obsahující výkresy: 
 

• 01 – Výkres základního členění území 

• 02 - Hlavní výkres 

• 10 – Veřejně prospěšné stavby 
 
 
Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Hostivice obsahuje: 
 
a) textovou část v rozsahu xx stran (listů) a samostatnou přílohu – srovnávací text závazné 
části ÚPO v úplném znění po změně č. 2 v rozsahu xx stran (listů). 
 
b) výkresovou část, obsahující výkresy: 
 

• 08 – Vyhodnocení záborů ZPF 

• Studie využití a prostorového uspořádání území lokality Z4-10 

• Schéma realizace obytné zástavby v zastavitelných plochách r. 2005 – r. 2017 
 
Ostatní výkresy územního plánu obce nejsou touto změnou přímo dotčeny. 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
 

4 SROVNÁVACÍ TEXT ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚPO V ÚPLNÉM ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 4 

 
viz samostatná příloha 

 
 

5 NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÁDU 

 

5.1 uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto 
rozhodnutí 

 
bude doplněno v dalších fázích dokumentace 
 
 

5.2 uplatněné připomínky 

 
bude doplněno v dalších fázích dokumentace 
 
 

5.3 úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek 

 
bude doplněno v dalších fázích dokumentace 

 
 

6 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z HLEDISKA 

SOULADU  

6.1 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 
 
Změna č. 4 územního plánu obce Hostivice je v souladu s Politikou územního 

rozvoje (PÚR) ČR 2008 (schválena Vládou ČR dne 20.7.2009) a s její Aktualizací č. 1 
(schválena Vládou ČR dne 15.4.2015). Řešené území je zařazeno do rozvojové oblasti 
Praha (OB1), charakterizované mimo jiné silnou koncentrací obyvatelstva. Řešeného 
území změny ÚPO se netýkají žádné specifické úkoly, vyplývající pro danou rozvojovou 
oblast.  
 

Nadřazenou územně plánovací dokumentací je pro územní plán obce Hostivice 
dokumentace Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. O vydání této 
dokumentace rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. prosince 2011. Vydání bylo oznámeno 
veřejnou vyhláškou ze dne 4. 1. 2012. Řešené území změny ÚPO zasahuje do zájmových 
lokalit a koridorů ZÚR Středočeského kraje v lokalitě Z4-9, která leží uvnitř severní větve 
(rampy) dálniční křižovatky Exit 2 na dálnici D6. Navržené využití této plochy nijak 

../../../../../Users/Kindl/ARCHIV/PROJEKTU/DOKUMENTY/Zapy/OOP-ZM-3-v1.doc#_Toc235520586#_Toc235520586
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nekomplikuje provoz na dálnici, naopak vytváří vhodnou nabídku občerstvovacích služeb 
pro uživatele této stavby republikového významu. 

 
V obecné rovině je návrh změny s dokumentací ZÚR Středočeského kraje 

v souladu. ZÚR Středočeského kraje v současné době platí v právním stavu po vydání 
jejich 1. aktualizace. Předmětem 1. Akt ZÚR SK je řešení dálnice D3 (Praha – České 
Budějovice) a souvisejících staveb na území Středočeského kraje. 1. Akt ZÚR SK byla 
pořizována na návrh oprávněného investora - Ředitelství silnic a dálnic ČR - v souladu s § 
42 odst. 6 stavebního zákona. O vydání 1. Akt ZÚR SK rozhodlo Zastupitelstvo 
Středočeského kraje usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27.7.2015. případně doplnit 
informace o 2. aktualizaci ZÚR, pokud bude vydána 
 
Souvislosti s relevantními prioritami PÚR: 
 
(19) … Hospodárně využívat zastavěné území … 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.  
Tato priorita je naplňována prakticky ve všech lokalitách této změny, které využívají 
současně zastavěného území a tzv. „zbytkových ploch“ (např. lokalita Z4-9). Nároky na 
nové zastavitelné plochy pak představuje lokalita Z4-10, která však nabízí kontinuitu 
přiměřeného rozvoje základní funkční složky v území, tj. bydlení v jeho kvalitních formách, 
a zejména pak spojitost s rozvojem občanského vybavení veřejného (komunálního) 
charakteru (školství nebo sociální služby celoměstského významu), realizovaného 
v koordinaci veřejných a soukromých zájmů. Realizací této vybavenosti, pro kterou město 
nemá jiné využitelné plochy, dojde bezesporu k omezení negativních důsledků 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
 
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. … 
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí … 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). 
Tato priorita je naplňována v lokalitách souvisejících s úpravami dopravní infrastruktury 
v zájmu zvýšení její bezpečnosti a plynulosti, tj. lokality Z4-11, Z4-12, Z4-5 a Z4-13. 
Podpora veřejné dopravě je obsažena v lokalitě Z4-6. Změna územního plánu nenavrhuje 
žádnou novou obytnou zástavbu v blízkosti koridorů dálnic, silnic I. třídy a železnic. 
Lokalizace plochy nové obytné zástavby (Z4-10) je naopak vhodná z hlediska koridoru 
šíření hluku z provozu mezinárodního letiště Praha – Ruzyně, kdy severozápadní okraj 
města je tímto hlukem zasažen a opačná jihovýchodní část města je proto jediným 
vhodným směrem rozvoje obytné zástavby. 
 
 
Souvislosti s relevantními prioritami ZÚR: 
 
(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 
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kvalitní řešení veřejných prostranství …, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou 
… 
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické 
celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území 
…  
Území města Hostivice je významnou součástí rozvojové oblasti OB1 Praha, přičemž se 
zde koncentrují prakticky všechny infrastrukturní předpoklady a znaky této rozvojové oblasti 
(sousedství s hl. m. Prahou, silniční okruh, dálnice D6, mezinárodní letiště, železnice, 
rozvoj bydlení, rozvoj komerčních, výrobních a skladových areálů). Změny ve všech 
lokalitách, kromě lokalit dopravních staveb, vytvářejí možnosti a příležitosti k rozvoji 
občanského vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury a vhodně doplňuje základní 
městskou funkci obytnou. Současně převážně využívají zastavěného území, které 
efektivněji a úsporněji organizují. Rozvoj v dosud nezastavěném území je navrhován pouze 
v lokalitě Z4-10, která však nabízí kromě doplnění veřejné infrastruktury (občanského 
vybavení) nadmístního významu velmi kvalitní podmínky pro bydlení a urbanisticky a 
architektonicky příznivé prostředí. Změna rovněž přispívá k rozvoji přírodních a rekreačních 
funkcí, které jsou v takto intenzivně využívaném území nenahraditelné. 
 
 
 
6.2 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

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

 
Tato změna územního plánu obsahuje 12 dílčích lokalit, přičemž všechny kromě 

lokality Z4-10 lze označit za nepodstatné a nezasahující do urbanistické koncepce dle 
dosud platné územně plánovací dokumentace. 

 
Změna Z4-10 je stejně jako ostatní změny v souladu se základní koncepcí rozvoje 

území města z hlediska orientace na kvalitní bydlení jako základní složku využití území 
města, zlepšování kvality životního prostředí v jeho sídelním i přírodním rámci a na 
zlepšení podmínek pro rozvoj občanského vybavení. Zásah do urbanistické koncepce 
spočívá ve vymezení zastavitelné plochy pro bydlení a občanské vybavení v lokalitě, která 
přímo nenavazuje na dosavadní zastavěné území města. Z pohledu širší územní koncepce 
však tato lokalita navazuje na zastavěné území sídla Sobín, které je administrativní 
součástí hl. města Prahy. Mezi Sobínem a lokalitou Z4-10 je pás přírodní zeleně – součásti 
„zeleného prstence“ kolem Prahy, přičemž zástavba lokality Z4-10 je mimo jiné závazně 
podmíněna realizací (výsadbou) tohoto zeleného pásu na pozemcích investora. Zelená 
plocha tak bude sloužit nejen jako přírodní a hygienický prvek, ale také jako součást 
přístupné a extenzivně využívané plochy pro každodenní rekreaci obyvatel Sobína i 
předmětné lokality Z4-10. Jedná se tedy o integrální a společenské propojení sídelních 
částí přes vhodně dimenzovanou a upravenou přírodní a rekreační plochu, třebaže 
administrativně patří tyto části do zcela odlišných správních území. Administrativní hranice 
zde ale nehrají podstatnou roli, důležitá jsou hlediska urbanistická a krajinářská. 
Urbanistická příslušnost Sobína k „venkovské“ sídelní struktuře s centrem v Hostivici je 
podtržena zejména tím, že od hl. města Prahy ho dělí výrazný dopravní koridor – silniční 
okruh kolem Prahy. 

 
Další souvislosti a důvody související i s hlediskem ochrany nezastavěného území 

jsou uvedeny v kapitole 16. 
 
Urbanistické a architektonické hodnoty nejsou žádnou z předmětných dílčích změn 

narušovány. 
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Odůvodnění souladu změny č. 4 ÚPO Hostivice s obecnými cíli a úkoly územního 
plánování vzhledem k malému územnímu rozsahu lokalit změny a jejich vzájemné 
neprovázanosti není účelné provádět dle jednotlivých obecných ustanovení § 18 a § 19 
stavebního zákona. Samostatné odůvodnění jednotlivých dílčích změn, případně ověření 
jejich souladu s obecnými cíli a úkoly územního plánování, je provedeno v kapitole 10 
textové části, v případě lokality Z4-10 pak rovněž v kapitole 16. 
 

 
6.3 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

 
Základní data postupu pořízení změny č. 4 ÚPO Hostivice: 
 
7. 12. 2015 usnesení zastupitelstva města Hostivice o pořízení změny č. 4 ÚPO – č. ZM-

7/2015-20 
 
13. 6. 2016 usnesení zastupitelstva města Hostivice o schválení zadání změny č. 4 ÚPO 

– č. ZM-10/2016-12 
 
 
bude doplněno v dalších fázích dokumentace 

 

Změna č. 4 územního plánu obce Hostivice, pokud jde o obsah a formu 
dokumentace i postup jejího pořizování, je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů - vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území. 

 
Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována 

oprávněnou osobou. 
 
 
6.4 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 
Změna č. 4 územního plánu obce Hostivice je v souladu s požadavky zvláštních 

právních předpisů. Nezasahuje do funkce územního systému ekologické stability (ÚSES) 
ani do záplavových území.  
 

Lokality leží mimo ochranná pásma významných stávajících staveb dopravní a 
technické infrastruktury, popřípadě funkci těchto staveb žádným způsobem neomezují. 
 
 
bude doplněno v dalších fázích dokumentace 
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7 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 

VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Na základě stanoviska krajského úřadu Středočeského kraje jako orgánu 
posuzování vlivů na životní prostředí čj. 035300/2016/|KUSK ze dne 23. 3. 2016, se 
v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona požaduje zpracování vyhodnocení vlivů 
změny č. 4 ÚPO Hostivice na udržitelný rozvoj území, tj. vyhodnocení vlivů změny 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, v částech A 
až F, bez části B „Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“, 
protože orgán ochrany přírody ve svém stanovisku čj. 037784/2016/KUSK ze dne 18. 3. 
2016  významný vliv změny č. 4 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyloučil. 

 
Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře 

konkrétnosti, jakou má pořizovaná změna územně plánovací dokumentace. Vlivy se 
stanoví odborným odhadem. 

 
Důvodem požadavku vyhodnocení SEA jsou především lokality Z4-9 a Z4-10. 

Tyto lokality svým rozsahem a charakterem mohou zakládat rámec pro realizaci záměrů 
uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů. Lokalita Z4-10 je izolována od souvislé zástavby města 
Hostivice a srůstá se zástavbou sousedního sídla Sobín, které je součástí Městské části 
Praha – Zličín. Současně je částečně umístěna v ochranném pásmu přírodní památky 
Hostivické rybníky. Vzhledem k obsahu a charakteru prověřovaných lokalit se nepožaduje 
zpracování variant řešení koncepce. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze 8 cit. 
zákona orgán posuzování vlivů na životní prostředí dospěl k závěru, že koncepci je nutné 
posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb. 

 
Vzhledem k potenciálnímu negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného 

zdraví orgán posuzování vlivů na životní prostředí stanovuje pro zpracování 
vyhodnocení SEA následující požadavky: 

 

• vyhodnotit vlivy ploch na okolí, vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví (především vliv 
ploch na přírodní památku Hostivické rybníky, zvýšenou dopravní a hlukovou zátěž, 
způsob napojení izolovaných oblastí na technickou a dopravní infrastrukturu, 
znečišťování ovzduší, změny v uspořádání krajiny, krajinný ráz a zábor ZPF, vliv na 
vody a odtokové poměry atd.), 

• stanovit, za jakých podmínek jsou vlivy uvedené v předchozím textu přípustné, příp. 
navrhnout kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit nebo zcela 
eliminovat,  

• požaduje se zohlednit obdržená vyjádření dotčených orgánů z hlediska ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví k návrhu zadání změny č. 4, 

• požaduje se klást důraz na vyhodnocení kritérií definovaných v příloze č. 8 zákona 
č. 100/2001 Sb., 

• variantní řešení není požadováno, postačí vyhodnocení k tzv. nulovému stavu. 
 
 Ve vyhodnocení SEA se požaduje vypracovat kapitolu závěry a doporučení 
včetně návrhu stanoviska SEA dotčeného orgánu s uvedením jednoznačných závěrů, 



Změna č. 4 územního plánu obce Hostivice – návrh pro společné jednání 
 

 

 

Ing. arch. Zdeněk Kindl 
 

stránka 18 z 35 

zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých 
návrhových ploch a schválení změny č. 4 jako celku, popřípadě budou navrženy a 
doporučeny podmínky nutné k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví. 

 
ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z DOKUMENTACE VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE 
ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTIVICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí 
je zpracována podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1 - Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah 

k jiným koncepcím 
 
V kapitole jsou nejprve uvedeny základní údaje o návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce 
Hostivice, jako jsou důvody k pořízení, vymezení řešeného území, přehled měněných částí 
územního plánu a stručné zdůvodnění změn. Poté jsou stručně prezentovány koncepce, ke 
kterým má návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice vztah. 
 
2 - Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního 

prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 
 
V rámci kapitoly byl hodnocen soulad navrhovaných změn územně plánovací dokumentace 
města Hostivice s relevantními cíli ochrany životního prostředí, stanovenými ve 
strategických dokumentech na národní a krajské úrovni. Pro hodnocení na obou úrovních 
byly vybrány relevantní koncepce národní i krajské úrovně s identifikací relevantních cílů 
ochrany životního prostředí. Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že za 
stanovených podmínek není Změna č. 4 ÚPO Hostivice v rozporu s relevantními cíli 
ochrany životního prostředí stanovenými ve strategických dokumentech na národní a 
krajské úrovni. 
 
3 - Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho 

předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací 
dokumentace 

 
Obsahem této kapitoly je popis základních charakteristik jednotlivých složek životního 
prostředí v plochách dotčených návrhem Změny č. 4 ÚPO Hostivice a v jejich blízkém okolí. 
Součástí této kapitoly je také předpokládaný vývoj území bez provedení koncepce.  
 
V případě, že by návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice nebyl schválen 
a nerealizoval se, bylo by nejdůležitějším aspektem zachování zemědělské půdy dotčené 
návrhem změny Z4-10, tedy ochrana ZPF. V případě zachování stávajícího stavu by vývoj 
životního prostředí pokračoval ve stávajících trendech a nedošlo by k předpokládanému 
rozvoji města Hostivice. 
 
4 - Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně 

plánovací dokumentace významně ovlivněny 
 
Za charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatňováním Změny č. 4 ÚPO 
Hostivice potenciálně významně ovlivněny, půdu a územní systémy ekologické stability 
(ÚSES). Významný negativní vliv navrhovaných změn územního plánu na půdu lze 
očekávat ve změnové ploše Z4-10. S ohledem existenci veřejného zájmu na záboru ZPF 
lze tento vliv na půdu považovat za akceptovatelný. Potenciální významný pozitivní vliv na 
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územní systémy ekologické stability bude souviset s podmínkou, že před realizací zástavby 
v dané lokalitě bude na pozemcích investora založen pás přírodní zeleně, rozložením 
a druhovou skladbou odpovídající funkci regionálního biokoridoru. 
 
5 - Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním 

územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na 
zvláště chráněná území a ptačí oblasti 

 
Změna č. 4 Územního plánu obce Hostivice nebude mít významný negativní vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 ani na zvláště chráněná 
území. 
 
6 - Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně 

plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, 
kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a 
přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské 
zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, 
ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví 
architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi 
uvedenými oblastmi vyhodnocení 

 
Vlivy návrhu Změny č. 4 územního plánu Hostivice na jednotlivé složky životního prostředí 
a obyvatelstvo se převážně pohybují v oblasti mírně negativních, neutrálních až významně 
pozitivních vlivů. Mírně negativní vlivy bude mít implementace územního plánu hlavně na 
půdu a vzhledem k částečnému umístění změnové plochy do ochranného pásma PP 
Hostivické rybníky také na faunu a flóru. Výjimkou je plocha Z4-10, jejíž vlivy na půdu jsou 
hodnoceny jako významně negativní, avšak s ohledem existenci veřejného zájmu na 
záboru ZPF lze tento vliv na půdu možno považovat za akceptovatelný.  
 
Na základě zkušeností zpracovatele a řady dříve provedených hodnocení vlivů záměrů 
(projektů) a koncepcí na veřejné zdraví lze, s ohledem na charakter a rozsah navrhovaných 
změn územního plánu, důvodně předpokládat, že implementace Změny č. 4 ÚPO Hostivice 
nebude mít významné negativní vlivy na zdraví obyvatel a že v důsledku navrhovaných 
změn územního plánu nedojde k vyhodnotitelnému zvýšení rizika akutních nebo 
chronických zdravotních účinků. 
 
Hodnocený návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice byl předložen pouze v jedné 
variantě. Celkově je možno shrnout, že pozitivního vlivy návrhu Změny č. 4 Hostivice na 
životní prostředí a veřejné zdraví převažují nad vlivy negativními. 
 

7 - Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých 
metod vyhodnocení včetně jejich omezení. 

 

Předkládaný návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice je zpracován invariantně. 
Zpracovatel Vyhodnocení tedy hodnotil pouze předložený návrh, který porovnával, tam, kde 
to bylo možné a účelné, s takzvanou nulovou variantou.  
 

Předkladatel i zpracovatel Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice poskytli zpracovateli 
Vyhodnocení dostatečné množství relevantních údajů pro jeho zpracování. Podobně jako 
v případě jiných návrhů územních plánů nebo jejich změn nebyly k dispozici podrobné 
údaje o konkrétním budoucím využití jednotlivých ploch, nicméně tato skutečnost neměla 
na Vyhodnocení vliv. 
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8 - Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci 
všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní 
prostředí 

 
Přehled navrhovaných opatření je zpracován v tabulkové formě a zahrnuje jednak opatření 
(doporučení) cílená na jednotlivé změnové plochy návrhu Změny č. 4 ÚPO Hostivice a 
jednak obecná opatření a doporučení pro všechny typy funkční ploch územního plánu. 
Protože orgán ochrany přírody ve svém stanovisku vyloučil významný vliv Změny č. 4 ÚPO 
Hostivice na chráněná území soustavy Natura 2000, nebyla pro tato území opatření pro 
předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných záporných vlivů navržena. 
 
9 - Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního 

prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru 
variant řešení 

 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice byl předložen pouze v jedné variantě řešení. Na základě 
zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do návrhu 
Změny č. 4 ÚPO Hostivice  a s ohledem na hodnocení provedená v předchozích kapitolách 
bylo konstatováno, že návrh změnových ploch ve většině případů není v rozporu s 
požadavky na ochranu životního prostředí. Pokud byly u některých změnových ploch 
identifikovány potenciální negativní vlivy na životní prostředí, byla navržena opatření na 
snížení těchto vlivů. 
 
10 - Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní 

prostředí 
 
V kapitole jsou navrženy dva ukazatele (indikátory) pro sledování vlivu Změny č. 4 
Územního plánu obce Hostivice na životní prostředí: rozloha ohnisek biodiverzity  a rozloha 
zemědělské půdy (ZPF). 
 
11 – Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z 

hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 
 
Z hlediska minimalizaci negativních vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce 
Hostivice na životní prostředí jsou navrženy jak konkrétní požadavky k jednotlivým 
změnovým plochám odpovídající návrhům opatření uvedeným v kapitole A8, tak požadavky 
obecného charakteru. 
 
12 - Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 
 
Jedná se o tuto kapitolu, která přináší stručné netechnické shrnutí části A Vyhodnocení 
vlivů návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Hostivice na udržitelný rozvoj. 
 
 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 
 
I. Vyhodnocení vlivů změn územního plánu na zlepšování územních podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a jejich soulad 
 
S ohledem na rozlohu a charakter navrhovaných změn funkčního využití ploch územního 
plánu je možno konstatovat, že Návrh Změny č. 4 Územního plánu obce (ÚPO) Hostivice 
bude mít na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad převážně pozitivní vliv. 
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Z obsahu a závěrů jednotlivých částí tohoto hodnocení, včetně posouzení vlivů na životní 
prostředí, vyplývá, že předložený návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice je zpracován korektně 
a s ohledem na potenciální vlivy možného budoucího využití změnových ploch územního 
plánu, pro které navrhovaná změna vytváří předpoklady. Návrh změny územního plánu 
definuje také podmínky a doporučení, která mají přispět k zajištění podmínek pro udržitelný 
rozvoj území a současně umožnit rozvoj města podle aktuálních potřeb. 
 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice vytváří, v rozsahu odpovídajícím navrženým změnovým 
plochám, předpoklady pro budoucí rozvoj řešeného území, který bude zárukou zachování a 
postupného zlepšování hospodářských podmínek a soudržnosti společenství obyvatel 
obce. Zlepšení hospodářských podmínek bude dosaženo například nabídkou nových ploch 
pro rozvoj výroby, služeb drobných podnikatelských aktivit, ve kterých mohou vzniknout 
nová pracovní místa, nebo zlepšením dopravní infrastruktury. Ke zlepšení podmínek pro 
soudržnost obyvatel přispěje vymezení rozvojových ploch pro novou obytnou výstavbu a 
občanskou vybavenost nebo vyčlenění ploch pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň. 
 
Zčásti negativní vliv budou mít navrhované změny územního plánu na podmínky pro 
příznivé životní prostředí. S ohledem na potřeby města se nebylo možné vyhnout záboru 
zemědělské půdy, neboť plochy pro bytovou výstavbu, které jsou k dispozici, pro 
předpokládaný budoucí rozvoj města nedostačují. Za relativně pozitivní z hlediska vlivů na 
životní prostředí lze považovat skutečnost, že většinu ploch zabíraných pro bydlení budou 
tvořit zahrady rodinných domů a značnou část ploch pro občanskou vybavenost plochy 
veřejné zeleně. S uplatněním návrhu změny územního plánu jsou spojeny také některé 
kladné vlivy na životní prostředí, jako je například odstranění fragmentace pozemků 
související s původně uvažovanou výstavbou křižovatek, výsadba veřejné zeleně, výsadba 
izolační zeleně, realizace biokoridoru a podobně. V posledním případě se jedná o založení 
zeleného pásu při hranici s územím hl. m. Prahy jako součásti budoucího regionálního 
biokoridoru. 
 
II. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí 
 
S ohledem na skutečnosti zjištěné v rámci zpracování tohoto Vyhodnocení vlivů návrhu 
Změny č. 4 ÚPO Hostivice na udržitelný rozvoj, a to včetně vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, a přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování 
a stavebním řádu (Část A Vyhodnocení) a posouzení vlivů v částech C až F Vyhodnocení 
ve smyslu 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, lze konstatovat následující: 
 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Hostivice nebude mít významný vliv na udržitelný rozvoj území 
a schválením návrhu a jeho následnou implementací nevznikne nebezpečí ohrožení 
příznivých podmínek pro současné nebo budoucí generace. Navrhované změny budou pro 
město přínosem a pozitiva navrhovaných změn významně převáží nad jejich možnými 
negativními dopady. 
 

 
 

8 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ (STANOVISKO 

SEA) 

 
bude doplněno v dalších fázích dokumentace po obdržení stanoviska krajského 
úřadu 
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9 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 SZ ZOHLEDNĚNO, 

S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 

PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 
bude doplněno v dalších fázích dokumentace po obdržení stanoviska krajského 
úřadu 

 
 

10 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 

VARIANTY 

 
Návrh změny č. 4 ÚPO Hostivice byl na základě požadavků zadání zpracován 

invariantně.  
 
Zdůvodnění jednotlivých lokalit a předmětů změny č. 4 ÚPO Hostivice: 
 
 
Lokalita Z4-1  (k.ú. Hostivice): 
 

Jedná se o změnu využití části zastavitelné plochy uvnitř městské zástavby typu SR – sport 

a rekreace na zastavitelnou plochu typu NK – nerušící výroba a komerce, která se stane 

součástí již vymezené zastavitelné plochy NK při ulici Čsl. armády. Předmětná změnová 

lokalita má výměru cca 0,34 ha. Cílem je možnost umístění zařízení služeb většího rozsahu 

ve vymezené zvětšené ploše NK, přičemž tento zájem soukromého investora je nově 

podmíněn předchozím vybudováním celé komunikace včetně inženýrských sítí, propojující 

ulici Čsl. armády a ulici Za Mlýnem ve veřejném zájmu. Komunikace bude vedena po 

pozemku téhož investora, v souladu s jejím vymezením v platném ÚPO Hostivice.  

 
 
Lokalita Z4-2  (k.ú. Litovice): 
 

Změna způsobu využití pozemku parc. č. 539/4 k.ú. Litovice o výměře 678 m2 z využití typu 

SZ – sady, zahrady a školky na využití typu OV – všeobecně obytné území za účelem 

možnosti umístění stavby pro bydlení. Pozemek se stane součástí plochy typu OV 

navazující na jeho východní hranici. Změna využití na návrh vlastníka pozemku neodporuje 

charakteru území a vhodně doplňuje obytnou zástavbu při ul. 9. května v Jenečku. 

Předpokládaný zábor ZPF je vyhodnocen v kap. 15. 

 

 

Lokalita Z4-3  (k.ú. Hostivice): 
 

Část stabilizované plochy typu OV – všeobecně obytné území, zahrnující objekt 

občanského vybavení na nároží ulic Litovická a V Lukách se mění na typ plochy MJ – 

území městského jádra. Důvodem je umožnit zde provoz zařízení sociální péče, resp. 

lůžkového zdravotnického zařízení, přičemž tento typ využití je v plochách typu OV 
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nepřípustný. V plochách typu MJ není předmětný způsob využití vyloučen. Výměra lokality 

činí cca 0,18 ha. 

 
 
Lokalita Z4-4  (k.ú. Hostivice): 
 

Jedná se o změnu uvnitř městské zástavby na výměře 4558 m2 (0,46 ha), spočívající 

v náhradě části plochy PZ – parkově upravená zeleň plochou typu OV – všeobecně obytné 

území. Využití typu OV navazuje na východním okraji předmětné lokality. Parkově 

upravená zeleň bude i bez této lokality vymezena v dostatečně širokém pásu podél 

Litovického potoka, přičemž dojde k logickému zarovnání hranice mezi veřejnou parkově 

upravenou zelení a územím pro obytnou zástavbu. Navrhované řešení rovněž respektuje 

vlastnické vztahy, tj. hranici mezi pozemky ve vlastnictví města Hostivice a soukromých 

subjektů. 

 
 
Lokalita Z4-5  (k.ú. Litovice): 
 

Jedná se o zrušení navrhované lokální přeložky úseku silnice III/00513 západně od Břví 

v souvislosti se změnou dopravního řešení na křížení silnic III/0056 a III/00513 – viz též 

odůvodnění lokality Z4 – 11. 

 
 
Lokalita Z4-6  (k.ú. Litovice): 
 

Jedná se o změnu využití části plochy typu ZR – zeleň rekreační na plochu typu DP – 

dopravní plochy za účelem možnosti zřízení autobusového obratiště se zastávkou u 

stávajícího sportovního areálu v Břvích. Výměra lokality je cca 0,11 ha.  

 
 
Lokalita Z4-7  (k.ú. Hostivice): 
 

Část plochy typu OV – všeobecně obytné území o výměře cca 0,28 ha se mění na plochu 

typu OS – smíšené obytné území. Důvodem je možnost umístění bytového domu v souladu 

se zájmem vlastníka pozemku, přičemž v typu ploch OV je umísťování nových bytových 

domů nepřípustné a v typu OS je toto možné. Podmínkou pro danou lokalitu je, že výška 

nových staveb nesmí překročit výškovou hladinu okolní zástavby. 

 
 
Lokalita Z4-8  (k.ú. Litovice): 
 

Jedná se o změnu využití části plochy typu OV – všeobecně obytné území o výměře 890 

m2 na plochu typu NK – nerušící výroba a komerce, která se stane součástí stávající 

plochy NK při ulici Čsl. armády (stávající čerpací stanice pohonných hmot 

s příslušenstvím). Změna respektuje vlastnické vztahy k pozemkům a vytváří možnost 

nerušícího rozšíření stávajících služeb.  

 
 
Lokalita Z4-9  (k.ú. Hostivice): 
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Jedná se o racionální využití vnitřní plochy o výměře cca 1,15 ha v rámci mimoúrovňové 

křižovatky (MÚK) Hostivice mezi dálnicí D6 a severní rampou křižovatky. Plocha je 

přístupná ze stávající okružní křižovatky, která je již pro tento účel vybavena zaslepeným 

ramenem. V dosud platném ÚPO je plocha součástí území uvnitř „závazné hranice pro 

řešení MÚK Hostivice“, bez dalšího bližšího určení. Vzhledem k tomu, že MÚK je již 

realizována a nemá další územní ani technické nároky, je možné plochu uvnitř její rampy 

využít pro vhodnou zástavbu, za předpokladu vhodného dopravního napojení, které je 

rovněž již vyřešeno a vybudováno. Vhodným způsobem využití je typ VP – průmyslová 

výroba a sklady, přičemž vlastník pozemku požaduje rozšířit možnosti využití o „zařízení 

pro stravování a další služby“, které by byly využívány širokou veřejností, cestující po 

dálnici D6. Specifické regulativy navrhované plochy s označením VP-1 obsahují rovněž 

snížení minimálního podílu nezpevněných ploch (vůči standardu ploch typu VP) z 35% na 

30% a zvýšení maximálního podílu zastavitelných ploch z 35% na 40%. Vzhledem k poloze 

lokality mimo urbanistickou strukturu města a potřebě efektivního využití této plochy např. 

pro dostatek parkovacích míst jsou tyto specifické regulativy odůvodnitelné a přijatelné. 

 
 
Lokalita Z4-10 (k.ú. Litovice): 
 

Touto lokalitou je vymezováno poměrně rozsáhlé zastavitelné území na jihovýchodním 

okraji správního území města při hranicích se Sobínem (část hl. m. Prahy). Tato plocha o 

výměře cca 12,83 ha je vymezena ve specifickém typu OS-1 – smíšené obytné území 

s podmínkou závazného pořízení regulačního plánu, kde další podmínky využití a 

prostorového uspořádání budou stanoveny v regulačním plánu, pořizovaném „na žádost“. 

Závazné požadavky na tento regulační plán jsou uvedeny v jeho zadání, které je obsaženo 

v kap. 2 této změny územního plánu obce. Hlavním důvodem pro vymezení této plochy je 

zajištění kontinuity územního rozvoje města a možnost lokalizace potřebných zařízení 

občanského vybavení celoměstského (nadmístního) významu typu střední školy nebo 

domova pro seniory. Vedle toho budou vytvořeny podmínky pro vysoce kvalitní obytnou 

zástavbu formou rodinných domů na velkých pozemcích, v kontaktu s kvalitním a 

upraveným přírodním prostředím. Součástí a podmínkou realizace záměru je rovněž 

založení zeleného pásu při hranici s územím hl. m. Prahy, který je součástí budoucího 

regionálního biokoridoru – v souladu s jeho vymezením v dosud platném ÚPO Hostivice. 

 

Další podrobná odůvodnění k této dílčí změně jsou uvedena v kapitolách 11 a 16.  

 
 
Lokalita Z4-11 (k.ú. Litovice): 
 

Na stávajícím křížení silnic III/0056 a III/00513 západně od Břví je v zájmu zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti dopravy navrhována možnost umístění okružní křižovatky. Okružní 

křižovatka je z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy vhodnější než stávající průsečná 

křižovatka a rovněž vhodnější než v územním plánu navrhované rozdělení do dvou 

křižovatek tvaru „T“ s nově navrhovanými úseky (lokálními přeložkami) silnic III. třídy v okolí 

křižovatky. Návrhy předmětných lokálních přeložek bude možné zrušit, což přispěje 

k úspornosti a šetrnosti navrhovaného dopravního řešení – viz též lokality Z4-5 a Z4 – 13. 
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Lokalita Z4-12 (k.ú. Hostivice): 
 

Změna spočívá v možnosti umístění městské okružní křižovatky na křížení ulic Čsl. armády 

a Litovické v zájmu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. 

 
 
Lokalita Z4-13 (k.ú. Litovice): 
 

Jedná se o zrušení navrhované lokální přeložky úseku silnice III/00513 západně od Břví 

v souvislosti se změnou dopravního řešení na křížení silnic III/0056 a III/00513 – viz též 

odůvodnění lokality Z4 – 11. 

 
 
 
 
 

11 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Analýza a prognóza základního demografického vývoje 
 

Demografický vývoj města Hostivice zaznamenal dle statistických údajů velmi 
výrazný nárůst počtu obyvatel pro roce 1990 až do současnosti, přičemž nejrychlejší růst 
byl zaznamenán mezi léty 2004 až 2008, jak dokládají následující tabulkové údaje a graf.  

 
Vývoj počtu obyvatel města Hostivice 1991 – 2016 (stav k 31.12. příslušného roku): 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

3 997 4 012 4 005 4 069 4 079 4 085 4 111 4 215 4 364 4 495 4 699 4 811 4 915 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5 158 5 607 6 174 6 752 7 074 7 275 7 436 7 506 7 647 7 743 7 933 8 109 8 244 
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Sledovanou veličinou je počet obyvatel dle evidence obyvatel přihlášených 

k trvalému pobytu, která má nejpodrobnější možnost sledování vývoje. Nevýhodou je 
nezachycení obyvatel, kteří ve městě bydlí, ale nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. Počet 
těchto obyvatel zejména v bezprostředním zázemí hl. m. Prahy je obecně rostoucí a 
relativně velmi vysoký. Možnost porovnání nabízí údaj z celostátního sčítání obyvatel ke dni 
26. 3. 2011, které nabízelo dobrovolnou možnost vyplnění údaje o obvyklém pobytu. Počet 
obyvatel s obvyklým (tj. trvalým i „pouze“ obvyklým pobytem) byl touto formou zjištěn na 
hodnotě 8 224 obyvatel, což je o 771 více, než odpovídá v té době aktuálnímu počtu dle 
evidence obyvatel. Znamená to, že v současné době lze odůvodněně odhadovat, že 
v Hostivici bydlí okolo 9 100 – 9 500 obyvatel s obvyklým pobytem (navýšení o 10% až 
15% oproti evidenci obyvatel přihlášených k trvalému pobytu).  

 
Nárůst počtu obyvatel v Hostivici je dosahován převážně migrací (rozdíl mezi 

přistěhovalými a vystěhovalými), přirozená měna (rozdíl mezi narozenými a zemřelými) se 
na něm podílí pouze z malé části, a to v důsledku zvyšování střední délky života. Oba 
„zdroje“ přírůstku obyvatel ale znamenají nároky na nové byty a domy v zastavitelných 
plochách pro bydlení. 

 
Prognóza budoucího vývoje počtu obyvatel je založená na předpokladu prolongace 

vývoje předchozího vychází z porovnání hodnot z r. 2008 do současnosti. Předchozí strmý 
nárůst z let 2004 – 2008 znamenal průměrný nárůst 479 trvale hlášených obyvatel / rok. 
Tento nárůst již zřejmě do budoucna nelze očekávat. Pravděpodobné je ale pokračování 
vcelku stabilního tempa nárůstu od roku 2008 do roku 2016, které činí v průměru 146 trvale 
hlášených obyvatel / rok. Při zahrnutí odhadu nepřihlášených, ale bydlících obyvatel, 
kterých v uvedeném období interpolačně přibylo cca 450, činí reálný roční přírůstek 
v posledních letech cca 200 obyvatel. S touto hodnotou je tedy třeba počítat i do budoucích 
let. 

 
Důležité je porovnání realizace zástavby na zastavitelných plochách vymezených od 

roku 2005 územním plánem obce Hostivice až do současnosti s nárůstem počtu obyvatel 
v uvedeném období. Přitom je možné konstatovat, že rostoucí počet obyvatel je s novými 
plochami a novou zástavbou takřka beze zbytku spojen. Přístavby, nástavby nebo zástavba 
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proluk má zanedbatelný význam. Nárůst počtu obyvatel (včetně nepřihlášených) za období 
2005 – 2016 je cca 3 400. V tomto období byla realizována obytná zástavba na cca 29 ha 
vymezených zastavitelných ploch (viz následující kapitolu a příslušné grafické schéma). 
Tomu odpovídá průměrná hustota osídlení na nových plochách 117 obyvatel / ha. Tato 
hodnota je reálná vzhledem k poměrně častému zastoupení řadových forem zástavby na 
malých pozemcích. Do budoucna by ale bylo vhodné vzhledem k vymezování lokalit blíže 
k hranicícm přírodního prostředí s ohledem na ochranu krajinného rázu využívat pouze 
drobnější formy zástavby (izolované RD) na větších pozemcích. Tomu by odpovídala, 
včetně uplatnění občanského vybavení a dostatku veřejných prostranství a veřejné zeleně, 
hustota zhruba poloviční, tj. cca 60 obyv. / ha rozvojové plochy. 

 
Územní plánování vychází ze střednědobé perspektivy 10 – 15 let. Při výše 

uvedeném předpokladu každoročního nárůstu počtu obyvatel města o 200 a dnešním 
počtem všech obyvatel cca 9 300 to znamená prognózu navýšení počtu obyvatel o 1 000 
každých pět let, tj.: 

r. 2022  10 300 obyv. 
r. 2027  11 300 obyv. 
r. 2032  12 300 obyv. 

 
Pro následující desetileté období do r. 2027 znamená předpokládaný nárůst o 2 000 

obyvatel potřebu existence 33 ha vymezených rozvojových ploch s převažující funkcí 
bydlení. Pro nejbližších 5 let je potřeba logicky poloviční, tj. cca 16,5 ha. Následující 
kapitola a grafické schéma dokládají, že ÚPO v platném právním stavu obsahuje reálně 
využitelné zastavitelné plochy v rozsahu cca 19 ha, to je právě jen na nejbližších 5 – 7 let. 
Vzhledem k potřebě zajištění kontinuity územního rozvoje a zahájení včasné přípravy 
investic, včetně zajištění koordinace veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, je 
v současné době vhodné a odůvodněné vymezit touto změnou ÚPO další významnější 
lokalitu pro rozvoj bydlení a občanského vybavení. 

 
 
 
 

Vyhodnocení využitelnosti dosud vymezených zastavitelných ploch pro bydlení a 
zdůvodnění potřeby vymezení nové plochy s označením Z4-10 

 
Dosud platný územní plán obce vymezil v roce 2005 poměrně značnou výměru 

zastavitelných ploch pro bydlení – celkem 56,64 ha. Některé z těchto ploch jsou již 
v původním ÚPO označeny jako stávající, neboť v té době již měly vydaná územní 
rozhodnutí, nebyly vyhodnocovány z hlediska záborů ZPF apod., což odpovídalo tehdy 
používané metodice a zvyklostem. Ve skutečnosti však tyto plochy zastavěné nebyly a 
nevázaly tedy ani žádné přítomné ani trvale bydlící obyvatelstvo. Z hlediska současné 
metodiky a ve vztahu k účelu této kapitoly je nutné tyto případy považovat za plochy, které 
v roce 2005 byly teprve zastavitelné (viz výkres Odůvodnění – „Schéma realizace obytné 
zástavby v zastavitelných plochách r. 2005 – r. 2017“). 

 
Z rozboru těchto ploch vyplývá, že k jejich zastavění v průběhu uplynulých 12 let 

došlo na 28,94 ha, tedy na cca 51 % vymezené výměry. Roční průměrné tempo zastavění 
je tedy 28,94 / 12 = 2,41 ha / rok.  

 
Dosud nezastavěné plochy, které jsou ve fázi stavební realizace, již vydaných 

územních rozhodnutí a stavebních povolení nebo přípravy dokumentací a investic (ve 
schématu vyznačeny zelenou a modrou barvou), mají celkovou výměru 17,02 ha. Při 
dosavadním tempu zastavění, o jehož snížení vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi 
není reálné uvažovat, budou tyto plochy zastavěny za 17,02 / 2,41 = 7,06, tedy za 7 let.  
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Zbývající vymezené zastavitelné plochy, které zatím nevykazují výraznější 

investorskou přípravu, zaujímají celkovou rozlohu 10,68 ha. Z této rozlohy je ale třeba 
realisticky odečíst výměru ploch označených ve schématu A – C, která činí celkem 8,86 ha. 
Velká plocha v Jenečku (A) o rozloze 6,83 ha se nachází ve vzdálenosti pouhých 300m od 
osy plánované paralelní vzletové a přístávací dráhy (VPD) letiště Praha – Ruzyně, přičemž 
tato dráha byla jako záměr nadmístního významu v rámci nadřazené územně plánovací 
dokumentace (Zásady územního rozvoje Středočeského kraje) stabilizována až v roce 
2012. Uvedenou plochu (A) je tedy možné z hlediska rozvoje obytné funkce považovat za 
nevhodnou až nevyužitelnou. Plocha má dle stávajícího ÚPO smíšené využití s obytnou 
funkcí a je pravděpodobné, že obytná funkce zde nebude zastoupena vůbec nebo 
minimálně. Nadměrnou hlukovou zátěž ponesou rovněž další plochy s označením B a C, a 
to nejen z důvodu zvýšení intenzit a přiblížení leteckého provozu, ale též provozu po 
stávajícím hlavním silničním průtahu městem – ulici Čsl. armády. Rovněž u těchto ploch se 
všeobecným a smíšeným využitím není předpoklad výraznějšího uplatnění obytné funkce. 
Znamená to, že z dosud vymezených zastavitelných ploch bez výraznější dosavadní 
investorské přípravy zbývá jen několik drobných lokalit o celkové výměře 1,82 ha, které 
nevytvářejí příležitost pro významnější developerský projekt. 

 
Město Hostivice se vyznačuje specifickou polohou těsně za hranicí hl. m. Prahy, 

v blízkosti mezinárodního letiště, Pražského silničního okruhu, dálniční radiály D6 a 
příměstské železnice Praha – Kladno. Je samozřejmou součástí rozvojové oblasti OB-1 
(rozvojová oblast Praha), vymezené v Politice územního rozvoje (PÚR) ČR a zpřesněné 
v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. V rámci této rozvojové oblasti 
zaujímá Hostivice z výše uvedených důvodů mimořádné místo a je tedy neustálým středem 
zájmu stavebních investorů o příležitosti v oblasti průmyslových, skladových a komerčních 
areálů, ale ještě více v oblasti developerských projektů nízkopodlažních a rodinných forem 
bydlení v relativně svébytném a vybaveném městě, s dostupným a kvalitním přírodním a 
rekreačním zázemím. Na těchto projektech je závislý a je s nimi svázaný (např. pomocí 
plánovacích smluv) rozvoj veřejné městské infrastruktury, zejména kapacita a kvalita 
technické infrastruktury, zlepšování a doplňování infrastruktury dopravní a budování 
kvalitního a dostatečně kapacitního veřejného občanského vybavení komunálního typu 
(školství, zdravotnictví, sociální služby a péče o rodiny, veřejná správa, kultura, ochrana 
obyvatelstva). Příprava takovýchto projektů je založena na principu dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území a koordinace jejich 
záměrů – v souladu s cíli územního plánování obsaženými v § 18 odst. 2 a 3 stavebního 
zákona. Příprava takovýchto projektů je časově velmi náročná, nejen projekčně a 
investorsky, ale také z důvodu nutnosti dosažení dohod o participaci developerů na rozvoji 
veřejné infrastruktury. Z praxe vyplývá, že doba mezi stabilizací rozvojové plochy pro 
developerský záměr v územním plánu, což je první a zásadní předpoklad pro zahájení 
přípravy jakéhokoli záměru, a zahájením stavební činnosti na této ploše trvá zpravidla 5 i 
více let. Město má však již nyní aktuální potřeby budování nových kapacit veřejného 
občanského vybavení, zejména v oblasti základního a středního školství nebo péče o 
seniory, které se všechny nepodaří uspokojit v souvislosti s již probíhajícími nebo 
připravovanými developerskými projekty (plochy označené ve schématu zelenou a modrou 
barvou o výměře cca 17 ha) nebo menšími lokalitami pro individuální výstavbu.  

 
Na základě výše uvedeného je možné shrnout, že návrh vymezení smíšené 

zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení a veřejného občanského vybavení v lokalitě Z4-10 o 
výměře 12,83 ha je možné z hlediska požadavků § 55 odst. 4 stavebního zákona odůvodnit 
těmito dvěma zásadními důvody: 

 
1) Mimořádně atraktivní poloha města v rámci rozvojové oblasti OB-1 Praha 

vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR Středočeského kraje zajišťuje reálnou 
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poptávku a využitelnost všech vhodně vymezených zastavitelných ploch pro 
bydlení. To dosvědčuje i dosavadní územní a demografický vývoj města. 
Z hlediska postupu přípravy jednotlivých záměrů a zajišťování koordinace 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území je nutné zajistit kontinuitu 
procesu územního rozvoje. Bez vymezení nové rozvojové plochy v současné 
době by po cca 5 – 7 letech došlo k zastavění ploch dosud vymezených, a 
pokud by teprve poté byly hledány a vymezovány plochy další, byl by územní 
rozvoj na stejnou další dobu přerušen – s negativními důsledky zejména 
v omezení nebo přerušení rozvoje veřejné infrastruktury. 
 

2) Vymezení zastavitelné plochy v lokalitě Z4-10 bude závazně spojeno 
s podmínkou zajištění pozemků (v rámci této lokality) pro realizaci zařízení 
občanského vybavení nekomerčního (komunálního) charakteru 
celoměstského významu, např. středního školství nebo péče o seniory o 
výměře těchto pozemků min. 2 ha. Prostředkem k tomu je podmínka 
závazného pořízení regulačního plánu, schvalovaného zastupitelstvem města 
a zadání tohoto RP, které je obsaženo v této změně územního plánu a které 
stanovuje základní požadavky na funkční a prostorové řešení lokality. Město 
v současné době nemá a v jiných lokalitách s již pokročilým stavem přípravy a 
jinými dohodami s investory možnost účinně řešit deficit v rozsahu ploch pro 
veřejné občanské vybavení. 

 
Ilustraci možného řešení zástavby v lokalitě Z4-10 obsahuje zvláštní výkres 

zařazený do části Odůvodnění této změny ÚPO – „Ideová studie urbanistického řešení 
lokality Z4-10“. Tento výkres neobsahuje závazné budoucí uspořádání území, vychází však 
ze stanoveného poměru jednotlivých způsobů využití plochy a ze stanovených způsobů a 
hodnot prostorové regulace.  
 
 
 

12 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

Z hlediska širších vztahů v území navrhovaná změna nevyvolává potřebu změn 
územních plánů okolních obcí v rámci koordinace územních plánů. Navrhovanou změnou 
se nemění, naopak potvrzuje platná základní koncepce územního rozvoje města Hostivice, 
orientovaná zejména na rozvoj obytné funkce s odpovídající veřejnou infrastrukturou.  

 
Politikou územního rozvoje (PÚR) ČR 2008 (schválena Vládou ČR 20. 7. 2009) je 

řešené území zařazeno do rozvojové oblasti Praha (OB1), charakterizované mimo jiné 
silnou koncentrací obyvatelstva. Řešeného území změny ÚP se netýkají žádné specifické 
úkoly, vyplývající pro danou rozvojovou oblast.  
 

Priority územního plánování z hlediska krajské územně plánovací dokumentace 
obsahují Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. Řešené území změny ÚPO 
nezasahuje do zájmových lokalit a koridorů ZÚR Středočeského kraje. V obecné rovině je 
návrh změny s dokumentací ZÚR Středočeského kraje v souladu. 

 
Vyhodnocení souladu s prioritami PÚR a ZÚR v jejich aktuálním znění je provedeno 

v kapitole 6.1 této dokumentace. 
 

Návrh změny ÚPO rovněž splňuje obecné požadavky vyplývající z dokumentu 
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje aktualizovaného v roce 2009. 
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13 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Všechny požadavky pro zpracování návrhu změny, obsažené ve schváleném 
zadání, jsou ve změně č. 4 ÚPO Hostivice splněny. Zadání neobsahovalo požadavek na 
zpracování variant řešení. Zadání obsahuje požadavky na provedení konkrétních změn, 
které jsou v dokumentaci odpovídajícím způsobem včetně odůvodnění zapracovány. 

 
  

14 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM 

POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Změna č. 4 územního plánu obce Hostivice neobsahuje záležitosti nadmístního 
významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. 
 

 
 
 

15 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 

LESA 

 
 
Přehled navržených záborů ZPF změnou č. 4 ÚPO Hostivice: 

k.ú.:

celkem
z toho 

ZPF

2 všeobecně obytné území 0,09 0,09 0,09 0,09

4 všeobecně obytné území 0,41 0,41 0,41 0,05 0,36

10 plochy smíšené obytné 12,83 12,61 12,52 0,09 10,69 1,92

11
plochy silniční dopravy - 

okružní křižovatka
0,17 0,09 0,09 0,09

13,50 13,20 12,61 0,59 10,92 2,28

V.
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NAVRHOVANÉ ZÁBORY 

CELKEM  
 
Přehled navrženého rušení záborů ZPF odsouhlasených v dosud platném ÚPO 
Hostivice: 

k.ú.:

celkem
z toho 

ZPF

5 rušená silniční přeložka 0,76 0,76 0,76 0,60 0,16

13 rušená silniční přeložka 1,12 1,07 1,07 1,07

1,88 1,83 1,83 1,67 0,16
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Ostatní lokality změny č. 4 ÚPO Hostivice nevyvolávají nároky na nové zábory ZPF. 
V případě změn v podmínkách využití již dříve vymezených zastavitelných ploch se způsob 
využití těchto ploch zásadně nemění. 
 
 
 

Změnou č. 4 ÚPO Hostivice nedochází v žádném případě k záborům pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
 
 

16 PROKÁZÁNÍ EXISTENCE JINÝCH VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ PŘEVAŽUJÍCÍCH NAD 

VEŘEJNÝM ZÁJMEM NA OCHRANU ZPF  

 
Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o ochraně zemědělského půdního fondu) lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Tyto jiné veřejné zájmy lze v daném 
případě formulovat následovně, přičemž použité pořadí neurčuje význam jednotlivých 
veřejných zájmů a argumentů: 
 
PROKÁZÁNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU NA ZÁBORU ZPF V LOKALITĚ Z4-10: 
 
 
1) Veřejný zájem na založení a realizaci prvku ÚSES nadmístního významu 
 
Součástí změny ÚPO je podmínka, že před realizací zástavby v dané lokalitě bude na 
pozemcích investora a v šíři dle územního plánu (135 m) založen (realizován) pás přírodní 
zeleně, rozložením a druhovou skladbou odpovídající funkci regionálního biokoridoru. 
Tento biokoridor bude současně sloužit jako přírodní a rekreační zázemí navrhované 
smíšené obytné zástavby a rovněž převážně obytné zástavby, která bezprostředně 
navazuje na sousedním území hl. m. Prahy v k.ú. Sobín. Předmětný biokoridor je součástí 
„zeleného prstence“ kolem hl. m. Prahy, který je jednou z priorit ZÚR hl.m. Prahy a ZÚR 
Středočeského kraje. Jeho využití pro každodenní rekreaci obyvatel okolního území není 
na překážku jeho funkci přírodní, naopak zaručuje jeho kontrolu a údržbu.  
 
 
2) Veřejný zájem na vytváření kvalitního obytného a krajinného prostředí, kvalitní 
urbanistické a krajinářské koncepce, dotvoření a naplnění dlouhodobě sledované a 
platné územně plánovací koncepce 
 
Z hlediska širší urbanistické a krajinářské koncepce bez ohledu na správní hranice hl. m. 
Prahy a Středočeského kraje logicky vzniká útvar sídel Hostivice – Břve – Sobín s přírodní 
památkou Hostivických rybníků ve svém středu. Sobín, ačkoli je administrativně součástí hl. 
m. Prahy a městské části Praha – Zličín, z tohoto pohledu je spíše součástí této sídelní 
struktury i proto, že od Prahy je fyzicky oddělen trasou Pražského silničního okruhu. 
Rovněž nízkopodlažní a spíše venkovský charakter zástavby Sobína odpovídá příměstské 
zástavbě města Hostivice a osady Břve. Uvedenou koncepci navrhovaný záměr podpoří a 
dotvoří umístěním nové smíšené obytné lokality, umístěné mezi zakládaným biokoridorem 
a územím sportu a rekreace na plochách přírodního charakteru, které se nachází západně 
od navrhované lokality směrem do Břví. Toto využití dotváří a naplňuje urbanistickou 
koncepci, platnou již v dosavadním územním plánu, neboť předmětná lokalita i území 
západně od ní je v platném územním plánu města Hostivice určeno jako ZR – zeleň 
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rekreační, tj. zeleň s převážně mimoprodukční funkcí. Dle současně platné a používané 
metodiky MINIS (minimální standard územně plánovací dokumentace) se jedná o plochy 
nezastavěného území – rekreace na plochách přírodního charakteru. Východní okraj území 
při hranicích s Prahou je určen pro průchod regionálního biokoridoru a „zeleného prstence“ 
o šíři 135 m. V souvislosti s prokázáním potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro 
rozvoj bydlení v rámci území města Hostivice a nemožností využití ploch již dříve 
vymezených, které je odůvodněno v samostatné kapitole části Odůvodnění této změny 
ÚPO, je vhodnější, aby zeleň s rekreačním a sportovním využitím byla umístěna mezi 
přírodními a rekreačními plochami přírodní památky Hostivických rybníků a navazovala na 
stávající sportovní areál Břve. Nová smíšená obytná zástavba je pak lépe umístěna 
v lokalitě, která přes pás biokoridoru navazuje na zastavěné území Sobína. Vzhledem k již 
platné územně plánovací koncepci území mezi Břvemi a Sobínem, která zde v celém 
rozsahu stanovuje rekreační, tj. mimoprodukční využití, by nemělo být rozhodující, že 
navrhovaná obytná zástavba, která umožní celou koncepci realizovat, je umístěna ve 
východní části území převážně na I. třídě ochrany ZPF, zatímco nezastavěná plocha 
rekreační zeleně se nachází v západní části území převážně na III. třídě ochrany ZPF.  
 
Otázka využitelnosti jiných zastavitelných ploch dosud vymezených v platném ÚPO 
Hostivice je podrobně řešena v samostatné kapitole Odůvodnění (kapitola 11). Na tomto 
místě, v souvislosti s odůvodněním navrhovaných záborů ZPF, lze konstatovat, že dosud 
vymezené i potenciální rozvojové plochy navazující západně na zastavěné území jsou 
rovněž převážně na zemědělské půdě nejvyšších tříd ochrany. Kromě toho je západní část 
správního území města výrazně postižena hlukem z letecké dopravy, který bude ještě 
narůstat v souvislosti s rozšířením kapacity mezinárodního letiště Václava Havla a 
vybudováním tzv. paralelní vzletové a přistávací dráhy, jejíž koridor leží blíže k centru 
města Hostivice. Z toho důvodu bude nutné v novém územním plánu přehodnotit směry 
urbanistického rozvoje města, zejména rozvoje jeho obytných částí. 
 
Charakter uvažované zástavby v lokalitě Z4-10 bude nízkopodlažní, bydlení bude výhradně 
ve formě izolovaných rodinných domů na parcelách o minimální výměře 1000 m2, 
maximální výška zástavby bude 9m, max. koeficient zastavění stavebních pozemků bude 
25% a minimální podíl nezpevněných (zelených) ploch na stavebním pozemku rodinného 
domu bude 55%. Další podmínky zastavitelnosti včetně kompletní parcelace a využití 
jednotlivých pozemků stanoví regulační plán, jehož zadání je součástí této změny 
územního plánu. Tato změna územního plánu stanoví pořízení regulačního plánu jako 
podmínku pro rozhodování v území. 
 
Navrhovaná změna ÚPO je v souladu s „Programem rozvoje města (PRM) Hostivice“ 
(aktualizace schválena v r. 2015), kde je stanoven cíl vytvoření relativně vyvážené krajiny 
(společně se sousedními obcemi) s rekreačním a sportovním potenciálem využitelným i pro 
obyvatele Prahy.  
 
Konkrétní řešení navrhované zástavby využije principy, které pro obdobné případy 
doporučuje „Studie hodnocení krajinného rázu – Hostivice“, zpracovaná Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze v roce 2014 (centrální „náves“ s možností vodního prvku, 
větší objemy staveb kolem ní, drobnější zástavba s většími zahradami na okrajích plochy).  
 
 
3) Veřejný zájem na vybudování veřejné infrastruktury – veřejného občanského 
vybavení nadmístního (celoměstského) významu 
 
Navrhované využití předmětné lokality pro smíšenou obytnou funkci je zvoleno proto, aby 
až v úrovni regulačního plánu mohlo dojít k podrobnějšímu prověření a lokalizaci ploch pro 
rodinné bydlení, obslužné komunikace, veřejnou zeleň a zařízení občanského vybavení. 
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Zadání regulačního plánu, obsažené ve změně územního plánu obce, stanoví poměry, 
resp. výměry jednotlivých způsobů využití a další zásady funkční a prostorové regulace. 
Převažující způsob využití budou izolované rodinné domy v klidném obytném prostředí. 
V žádném případě nebudou přípustné jakékoliv rušící provozy, které s obytnou funkcí 
nesouvisejí a mohou s ní být v rozporu. Konkrétní řešení zástavby bude samozřejmě 
splňovat ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. ohledně výměr veřejných prostranství a šířek 
pozemků pro umístění veřejných komunikací. Samozřejmou podmínkou realizace zástavby 
bude též odpovídající technická a dopravní infrastruktura včetně všech vyvolaných investic. 
Lokalita bude vzhledem ke své obytné kapacitě maximálně soběstačná po stránce 
občanského vybavení lokálního významu. Závazně bude stanoveno vymezení plochy o 
výměře min. 2 000 m2 pro umístění mateřské školy, event. dalšího drobného zařízení 
obchodu nebo služeb lokálního významu. Realizace lokálního občanského vybavení bude 
podmínkou pro realizaci obytné zástavby. Dále bude závazně stanoveno vymezení plochy 
– pozemku o výměře min. 20 000 m2 (2 ha) pro umístění vhodného zařízení veřejné 
infrastruktury – veřejného občanského vybavení nadmístního (celoměstského) 
významu. Rovněž pro toto zařízení budou stanoveny vhodné funkční a prostorové 
regulativy tak, aby byl zachován nízkopodlažní a drobný charakter zástavby s dostatečným 
zastoupením zeleně na stavebním pozemku. Jako vhodné využití se jeví např. domov pro 
seniory, případně nerušící zařízení pro rekreační a sportovní využívání nebo zařízení 
středního školství. Všechny tyto způsoby využití jsou v souladu s potřebami města, 
vyjádřenými v PRM (programu rozvoje města) Hostivice (aktualizace 2015). Veřejný zájem 
je spatřován v tom, že město Hostivice nemá dostatek vlastních pozemků ani ploch 
vymezených pro navrhovaný účel vzhledem ke svému dosavadnímu a potenciálnímu 
územnímu rozvoji. Vymezení na jiných místech by bylo sice teoreticky možné (např. 
změnou územního plánu s možností předkupního práva), ale prakticky a realizačně 
nedosažitelné. Pouze stanovením této podmínky pro nově vymezovanou 
zastavitelnou plochu v územním plánu a řešením vlastnických a realizačních 
podmínek plánovací smlouvou v úrovni regulačního plánu je možné realizaci 
potřebných zařízení občanského vybavení města v reálné budoucnosti zajistit. 
 
Přiložený výkres – „Studie využití a prostorového uspořádání území lokality Z4-10“, který je 
součástí Odůvodnění této změny ÚPO – je ilustrací možného urbanistického řešení 
předmětného území za předpokladu splnění podmínek, které tato změna ÚPO včetně 
zadání regulačního plánu pro danou lokalitu stanovuje. Studie je zpracována projektantem 
investora, který záměr v dané lokalitě připravuje v koordinaci s městem Hostivice a s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů (dle § 18 odst. 2 
stavebního zákona). Konečné řešení stanoví teprve budoucí zpracovaný, řádně projednaný 
a zastupitelstvem města vydaný regulační plán. 
 
 
PROKÁZÁNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU NA ZÁBORU ZPF V DALŠÍCH LOKALITÁCH: 
 
Lokalita Z4-2 
 
Navržený zábor ZPF I. třídy ochrany je velmi malý (cca 900 m2). Jedná se o trvalý travní 
porost, který je jinak obtížně přístupný a zemědělsky obhospodařovatelný. Plocha je 
součástí proluky ve stávající obytné zástavbě, není vhodná pro intenzivní zemědělskou 
činnost a nebyla ani historicky k tomuto účelu využívána. Převažující veřejný zájem je 
spatřován v účelné organizaci území s ohledem na využití okolních ploch, zatímco veřejný 
zájem na ochraně ZPF nejvyšší bonity je výrazně snížen malou výměrou a nepřístupností 
plochy, a tím nemožností intenzivní zemědělské činnosti. 
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Lokalita Z4-11 
 
Navržený zábor ZPF I. třídy ochrany je velmi malý (cca 900 m2), rozdělený do 4 malých 
ploch v segmentech stávající průsečné křižovatky silnic III. třídy. Na těchto silnicích je 
poměrně intenzivní doprava a stávající průsečná křižovatka je nebezpečná. Vhodným 
řešením je úprava na křižovatku okružní, která však vyžaduje rozšíření do uvedených 
malých segmentů, které jsou součástí okolních lánů orné půdy. Převažující veřejný zájem 
je dán požadavky na řešení bezpečnosti dopravy na této křižovatce. Veřejný zájem na 
ochraně ZPF nejvyšší bonity je snížen malou výměrou a polohou děleného záboru. Zábor 
by se měl týkat 4 „rohů“ v okolních obhospodařovaných lánech orné půdy o jednotlivé 
výměře kolem 200 m2. Tato dílčí změna územního plánu obce funkčně souvisí se změnou 
dosud platné dopravní koncepce, která obsahuje návrh přeložek silnic III. třídy a rozdělení 
předmětné křižovatky na 2 křižovatky tvaru „T“. Zábor ZPF v lokalitě Z4-11 o výměře cca 
0,09 ha pro okružní křižovatku tedy umožní zrušit již odsouhlasené zábory na přeložkách 
silnic v lokalitách Z4-5 a Z4-13, kde předpokládaná výměra záborů ZPF nejvyšší kvality 
byla cca 1,67 ha, tedy výrazně vyšší. Změna proto směřuje k výrazné úspoře záborů ZPF 
nejvyšších bonit a naplňuje tak přímo zásady a principy její ochrany dle příslušného 
zákona. 
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POUČENÍ 

 
Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek. Do 
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Městském úřadu 
v Hostivici. Dokumentace bude rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na oficiálních webových stránkách města Hostivice – www.hostivice.cz. 
  
 

ÚČINNOST 
 
Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení 
veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 …………......…………… …………......…………… 
 Jaroslav Kratochvíl Mgr. Tomáš Müller
 starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 

Vyvěšeno dne: ………………..                               Sejmuto dne:………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
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