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ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTIVICE 

(výroková část) 

A. ROZSAH ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTIVICE  

(01) Změnou č. 5 Územního plánu obce Hostivice (dále též „Změna č. 5“) se mění urbanistická koncepce 

územního plánu obce. Předmětem Změny č. 5 je změna využití stabilizovaných ploch (změna funkčních 
ploch) a vymezení zastavitelných ploch.  

(02) Ostatní části územního plánu obce Hostivice (dále též „ÚPO“) nejsou měněny.  

(03) Změna č. 5 zahrnuje 6 lokalit změn uvedených v následující tabulce: 

Ozn. 
lokality 

K.ú.,  
parc,č. / st..č.  

Výměra 
(ha) 

Využití dle ÚPO Změna využití  

Z5-1 Litovice 
526 

0,2256 OV – všeobecně obytné území ŠZ – školství, zdravotní a sociální 
služby 

Z5-2 Litovice  
357/16, 
357/899 

0,3609 DP – dopravní plochy 
plocha ostatní obslužné 
komunikace 

ŠZ – školství, zdravotní a sociální 
služby 

Z5-3 Hostivice 
844/16 

0,1658 ZU – plochy zvláštního určení SR – sport a rekreace 

Z5-4 Hostivice 
37/122, st. 172 

0,0730 OV – všeobecně obytné území ŠZ – školství, zdravotní a sociální 
služby 

Z5-5 Hostivice 
844/17 

0,08590 ZU – plochy zvláštního určení IZ – izolační a doprovodná zeleň 

Z5-6 Hostivice 

1187, 1188, 
1189/16, 
1189/45 

1,1994 OS – smíšené obytné území  
SR – sport a rekreace 

ŠZ – školství, zdravotní a sociální 
služby 

(04) Pro nově vymezované plochy v lokalitách Změny č. 5 se užijí funkční a prostorové regulativy ÚPO, které 
jsou stanoveny určeny pro příslušný způsob využití (funkční typ).  

(05) Pro lokalitu Z5-1 se stanovuje další podmínka využitelnosti: 

- při výstavbě je nutné respektovat pruh v šířce 6 m od břehové hrany Jenečského potoka pro zajištění 
přístupnosti vodního toku pro údržbu.  

Z tohoto důvodu se v textové části ÚPO v textu závazné části na konci v kap. C/5 Zvláštní požadavky na 
využití území doplňuje text, který zní:  

„lok. Z5-1 

 při výstavbě je nutné respektovat pruh v šířce 6 m od břehové hrany Jenečského potoka pro zajištění 
přístupnosti vodního toku pro údržbu.“ 

B. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTIVICE 
A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

(06) Textová část Změny č. 5 má celkem 16 listů A4. 

(07) Příloha Odůvodnění Změny č. 5 TEXT ZÁVAZNÉ ČÁSTI S VYZNAČENÍM ZMĚN má celkem 13 listů. 

(08) Grafická část Změny č. 5 je provedena formou výřezů výkresů formátu A2 a zahrnuje pouze výkresy, v nichž 
se promítají jednotlivé lokality změn zahrnuté do Změny č. 5, tedy¨ 
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01 Výkres základního členění území 1 : 5 000  

02 Hlavní výkres 1 : 5 000 

(09) Grafická část Odůvodnění Změny č. 5 obsahuje výkres platného ÚPO s promítnutím jednotlivých lokalit 
změn zahrnutých do Změny č. 5 v měřítku 1 : 5 000. 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
HOSTIVICE 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Usnesením č. ZM-24/2022-20 ze dne 21. 3. 2022 Zastupitelstvo města Hostivice pořídit Změnu č. 5 
Územního plánu obce Hostivice a zkráceným postupem a schválilo její obsah.  

Další údaje o pořízení budou doplněny po projednání Změny č. 5.  

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S NADŘAZENOU DOKUMENTACÍ A CÍLI 
A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

2.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR 

Změna č. 5 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 
5 (dále též jen „PÚR ČR“). 

Změna č. 5 představuje pouze dílčí úpravu Územního plánu obce Hostivice z června 2005 ve znění 
změny č. 2 z dubna 2011. Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které mění základní koncepci rozvoje města, 
urbanistickou koncepci stanovenou ÚP, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny ani 
koordinaci rozvoje obce z hlediska širších vztahů.  

Změna č. 5 není navržena v rozporu s žádnou prioritou územního plánování dle PÚR ČR, nepředstavuje 
negativní ovlivnění udržitelného rozvoje města a vyváženého vztahu podmínek pro zdravé životní 
prostředí, pro ekonomický rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel obce.  

Z PÚR ČR vyplývají pro Změnu č. 5 dále uvedené požadavky, k nimž je doplněno vyhodnocení souladu 
s tímto požadavkem (kurzivou). 

2.1.1 Republikové priority územního plánování  

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje 
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. 
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k 
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty.  

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy poškozující přírodní, kulturní na civilizační hodnoty, narušující 
urbanistickou strukturu sídla či ráz krajiny.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy představující zábor ZPF a volné krajiny.  

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 
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Změna č. 5 neobsahuje návrhy způsobující sociální segregaci. Naopak vytváří podmínky pro doplnění 
školských, zdravotnických a sportovních zařízení, což přispěje k zlepšení podmínek pro obyvatele a jejich 
integraci. 

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

Změna č. 5 je jen dílčí úpravou ÚPO, nepředstavuje změnu komplexního přístupu k rozvoji města 
obsaženého v ÚPO.  

(16a)  Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst 
a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Změna č. 5 vytvořením podmínek pro doplnění občanské vybavenosti přispívá k posílení integrovaného 
rozvoje města a jeho spádového území. 

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

Město Hostivice není hospodářsky problémovým regionem. Požadavek není pro Změnu č. 5 relevantní.  

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství 
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Sídelní a urbanistická struktura města Hostivice není Změnou č. 5 ovlivněna.  

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

Změna č. 5 vytváří podmínky pro využití části území původní cihelny (Hliník), která sice není typickým 
brownfields, ale jde o rozsáhlou nedostatečně využívanou proluku ve městě. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany 
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability 
a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s 
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Změna č. 5 neobsahuje záměry, které ovlivňují volnou krajinu. Všechny navržené lokality změn jsou uvnitř 
zastavěného území.  

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně 
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plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny. 

Změna č. 5 neobsahuje záměry, které negativně ovlivňují prostupnost území pro živočichy a pro člověka.  
Všechny navržené dílčí změny jsou uvnitř zastavěného území. Dílčí změna Z5/05 vytváří podmínky pro 
vedení cyklostezky. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 
krajiny. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které řeší nebo ovlivňují možnost vytváření zelených pásů ve městě a ve 
volné krajině.  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Lokalita změny Z5-5 vytváří podmínky pro zajištění prostupnosti území a vedení cyklostezky  

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

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící dostupnost města a jeho propojení s okolními sídly. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Lokalita změny Z5-5 vytváří podmínky pro zajištění prostupnosti území a vedení cyklostezky  

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

Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které by mohly vést ke zhoršení imisní situace. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat 
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rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným 
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s 
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování 
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící ochranu území před důsledky přírodních katastrof. Zároveň 
neobsahuje záměry zvyšující riziko katastrof.  

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. 

Změna č. 5 neobsahuje vymezení nových zastavitelných ploch. Návrhové plochy vymezené v rámci 
Změny č. 2 mají charakter ploch přestavby a jsou vymezeny namísto stabilizovaných ploch.  

Lokalita změny Z5-1 se dotýká záplavového území Jenečského potoka, jde však pouze o změnu využití 
již v ÚPO vymezené zastavitelné plochy. Ochrana potoka je zajištěna. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a 
tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území 
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj 
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými 
podmínkami.  

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k 
dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu 
území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní 
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě 
pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, 
protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech 
regionech.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící dopravní a technickou infrastrukturu.  

Vymezení ploch po školskou, zdravotní a sportovní vybavenost vytváří předpoklad pro zlepšení situace 
v dostupnosti této vybavenosti pro obyvatel města a jeho spádového území. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Změna č. 5 je jen dílčí úpravou ÚPO, neřeší komplexní rozvoj města. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící dopravní infrastrukturu. 
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(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící technickou infrastrukturu. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů 
a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící obnovitelné energetické zdroje. 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a 
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící rozvoj bydlení. 

2.1.2 Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Hostivice je součástí rozvojové oblasti OB1 – Metropolitní rozvojová oblast Praha.  

PÚR ČR stanovuje pro rozvojovou oblast OB1 tyto úkoly pro územní plánování:  

a) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.  

b) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.  

c) Pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj. 

Změna č. 5 neobsahuje záměry vyžadující pořízení územní studie a koordinaci rozvoje s hl. městem 
Prahou ani jinými obcemi. 

Pro rozvojové oblasti stanovuje PÚR následující obecná kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 
v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve všech rozvojových oblastech a rozvojových 
osách je nutno sledovat zejména:  

a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování 
při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 

Záměry navržené ve Změně č. 5 předpokládají využití stávající infrastruktury, nevyžadují její rozvoj.  

b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové 
sociální segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům 
ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu,  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící rozvoj bydlení. 

c) nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch,  

Změna č. 5 vytváří podmínky pro využití části území původní cihelny, která sice není typickým brownfields, 
ale jde o rozsáhlou nedostatečně využívanou proluku ve městě.  

d) řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou, 
průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků a nakládání s 
odpady,  

Viz předchozí bod.  

e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center,  

Změna č. 5 neobsahuje záměry na území centra města.  

f) ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny,  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící volnou krajinu a její rekreační využití. 



ZMĚNA Č. 5 ÚPO HOSTIVICE  |  NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  |  ODŮVODNĚNÍ  

11 

g) minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území.  

Změna č. 5 neobsahuje záměry, které ovlivňují volnou krajinu. Všechny navržené dílčí změny jsou uvnitř 
zastavěného území.  

Pro rozvojové oblasti stanovuje PÚR ČR následující úkoly pro územní plánování:  

a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech 
a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. 
Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění 
aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat 
k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.  

Změna č. 5 neobsahuje záměry nadregionálního významu.  

b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně 
plánovací dokumentace krajů a obcí.  

Požadavek bude uplatněn při tvorbě nového ÚP Hostivice, pro změnu není relevantní. 

c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a 
rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, popřípadě jednotlivých katastrálních 
území, při respektování důvodů vymezení dotyčných rozvojových oblastí a rozvojových os. V 
případě rozvojových os a oblastí je možné tyto osy nebo oblasti vymezit i pouze v části 
katastrálního území.  

Požadavek se netýká ÚP v úrovni města.  

d) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích, podle konkrétních podmínek a 
možností území, zohlednit typologii obsaženou ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020.  

Požadavek se netýká ÚP v úrovni města.  

e) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích postupovat mimo jiné v souladu s 
Programy zlepšování kvality ovzduší, pokud to zmocnění pro obsah zásad územního rozvoje 
uvedené v právních předpisech umožňuje. 

Požadavek se netýká ÚP v úrovni města.  

2.1.3 Specifické oblasti 

Řešené území leží ve specifické oblasti republikového významu SOB9, ve které se projevují aktuální 
problémy republikového významu.  

SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem  

Pro SOB9 jsou stanoveny tyto úkoly pro územní plánování:  

a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích 
retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a 
zachování odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch 
lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s doprovodnou 
zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné půdy 
rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy),  

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních 
vodních prvků v krajině,  

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, 
tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování 
vody,  

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. 
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, 
zasakovacích pásů a příkopů,  
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e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení 
požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických 45 podmínek, zejm. pro 
infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s 
ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody,  

f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. 
navrhovat i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat 
zejména územní studie krajiny. 

ÚPO vytváří podmínky pro zlepšení vodního režimu a zvýšení retenční schopnosti krajiny. V ÚPO jsou 
stabilizovány plochy krajinné zeleně, vymezen je územní systém ekologické stability navazující na 
zachovalé přírodní prvky v území doplněný o interakční prvky zajišťující zvýšení podílu krajinné zeleně 
zejména na okrajích zástavby.  

Změna č. 5 neřeší záměry, které ovlivňují retenční schopnost krajiny a vodní režim. 

2.1.4 Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

Do správního území města Hostivice zasahuje plocha letecké dopravy L1 – Nová paralelní vzletová a 
přistávací dráha (VPD), vzletové a přibližovací prostory (VPP) letiště Praha – Ruzyně. 

PÚR ČR stanovuje pro plochu L1 tyto úkoly pro územní plánování: 

a) V závislosti na potřebách rozvoje letiště Praha/Ruzyně řešit územní rozvoj dotčených obcí.  

b) Řešit napojení letiště na další druhy dopravy (přednostně železniční dopravou). 

Změna č. 5 neobsahuje záměry řešící rozvoj letiště. 

2.1.5 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových 
záměrů 

Koridory a plochy technické infrastruktury vymezené v PÚR ČR do správního území města Hostivice 
nezasahují.  

2.2 Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje 

Změna č. 5 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 
2 (dále též jen „ZÚR SK“). 

Změna č. 5 představuje pouze dílčí úpravu Územního plánu obce Hostivice z června 2005 ve znění změny 
č. 2 z dubna 2011. Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které mění základní koncepci rozvoje města, 
urbanistickou koncepci stanovenou ÚP, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny ani 
koordinaci rozvoje obce z hlediska širších vztahů.  

Změna č. 5 není navržena v rozporu s žádnou prioritou územního plánování dle ZÚR SK, nepředstavuje 
negativní ovlivnění udržitelného rozvoje města a vyváženého vztahu podmínek pro zdravé životní 
prostředí, pro ekonomický rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel obce.  

Ze ZÚR Sk vyplývají pro Změnu č. 5 dále uvedené požadavky, k nimž je doplněno vyhodnocení souladu 
s tímto požadavkem (kurzivou). 

2.2.1 Stanovení priorit územního plánování Středočeského kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území 

(1) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, 
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení 
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako 
základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při 
rozhodování o změnách ve využití území. 
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Změna č. 5 obsahuje záměry vytvářející podmínky pro doplnění občanské vybavenosti a přispívá 
k posílení podmínek pro udržení sociální soudržnosti obyvatel města a k vyváženosti podmínek 
udržitelného rozvoje města. 

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

Změna č. 5 neřeší záměry z PÚR ČR a ZUR SK.  

(3) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou 
podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na 
území Středočeského kraje: 

 hospodářsky slabé regiony: Milovice - Mladá; 

Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické 
infrastruktury. 

Není relevantní pro území města Hostivice.  

(4) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na 
městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, 
Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná 
Hora, Nymburk-Poděbrady.  

Není relevantní pro území města Hostivice.  

Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vlašim, Sedlčany, Čáslav, Mnichovo 
Hradiště, Votice, Hořovice, Dobříš, Český Brod.  

Není relevantní pro území města Hostivice.  

Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice, Nové 
Strašecí a Stochov. 

Není relevantní pro území města Hostivice.  

Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, zejména Hostivice a Jesenice pro 
potřeby jejich dynamicky se rozvíjejícího spádového území. 

Změna č. 5 vytvořením podmínek pro doplnění občanské vybavenosti a přispívá tak k posílení obslužného 
potenciálu města. 

Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování 
požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy rozvoje, 
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho 
hodnot. Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraji. 

Není relevantní pro území města Hostivice.  

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

 zlepšení železničního spojení v koridoru Praha – Hostivice – Kladno; 

Změna č. 5 uvedenou trať neřeší.  

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

 zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 

 ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 
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 zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny a srůstání sídel; 

 upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; 

 vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které by mohly narušit urbanistickou strukturu sídla či ráz krajiny a ovlivnit 
volnou krajinu. Všechny navržené lokality změn jsou uvnitř zastavěného území. 

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

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

Změna č. 5 vytvořením podmínek pro doplnění občanské vybavenosti přispívá k posílení vybavení města 
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 a 
preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou 
ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území; 

Změna č. 5 obsahuje pouze záměry na změnu využití ploch v zastavěném území a vytváří tak podmínky 
pro jeho efektivní využití.  

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky 
k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech: 

-  poznávací a kongresové turistiky, 

-  cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. 
Prahy a dalších rozvojových oblastech, 

-  vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce, 

-  rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví, 

-  krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha. 

Lokalita změny Z5-5 vytváří podmínky pro vedení cyklostezky. Jiné záměry na rozvoj cestovního ruchu 
nejsou ve Změně č. 5 obsaženy. 

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, 
strategických služeb (znalostní ekonomika); 

Změna č. 5 neobsahuje záměry řešící strategické služby a jiné obory znalostní ekonomiky. 

e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové 
držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících 
ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození; 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy ve volné krajině. Všechny lokality změn změny jsou v zastavěném území. 

f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem 
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 

Není relevantní pro území města Hostivice.  

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi 
a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro 
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hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním 
území kraje. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící dopravní a technickou infrastrukturu. Využití surovinových zdrojů 
není pro Hostivici relevantní. 

(8) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování 
požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy rozvoje, 
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho 
hodnot. Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraji. 

Není relevantní pro město Hostivice.  

(9) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého, 
Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat 
dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje. 

Lokalita změny Z5-5 vytváří podmínky pro vedení cyklostezky propojující Hostivici s Prahou  

2.2.2 Rozvojové oblasti a osy republikového významu   

Správní území města je součástí rozvojové oblasti OB1 Praha ve správním obvodu ORP Černošice. ZÚR 
SK stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

(10) Vytvářet podmínky pro realizaci hlavních železničních tratí mezinárodního významu (vč. 
vysokorychlostních tratí) v nových koridorech do směrů: Ústí nad Labem, Plzeň, Brno, České 
Budějovice, a tím i vytvořit podmínky pro zlepšení regionální (příměstské) železniční dopravy na 
stávajících tratích; 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy na řešení železniční dopravy. 

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

Není relevantní pro město Hostivice.  

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

Změna č. 5 neobsahuje návrhy na rozvoj ekonomických aktivit. 

(13) Realizovat spojení Letiště Praha Ruzyně s Prahou (Veleslavín) a Kladnem kolejovou dopravou. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy na řešení železničního spojení Prahy a letiště. 

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

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící rozvoj bydlení. 

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

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící rozvoj bydlení. 

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

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící rozvoj cestovního ruchu a kongresové turistiky. 

(17) Vytvářet podmínky pro rekreaci, a to včetně potřeb obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy; 

Lokalita změny Z5-5  vytváří podmínky pro vedení cyklostezky propojující Hostivici s Prahou  

(18) Chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím hl. m. Prahy a 
zelené prstence okolo měst; 
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Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které řeší nebo ovlivňují prostupnost krajiny a možnost vytváření zelených 
klínů.  

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

Změna č. 5 neobsahuje záměry vyžadující koordinaci rozvoje s hl. městem Prahou ani jinými obcemi. 

(20) Respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území; 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy poškozující přírodní, kulturní na civilizační hodnoty.  

(21) Chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem 
zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou; 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy ovlivňující negativně ráz krajiny.  

ZÚR SK stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

(22) Zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR; 

Změna č. 5 neřeší koridory dopravy vymezené v ZÚR SK. 

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

Změna č. 5 neřeší záměry v oblasti dopravy.  

(24) Optimalizovat rozmístění železničních zastávek na regionálních tratích; 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy na řešení železniční dopravy. 

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

Změna č. 5 obsahuje pouze záměry na změnu využití ploch v zastavěném území, není v ní zahrnuto 
vymezení nových zastavitelných ploch. 

(26) Respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy ovlivňující vymezení ÚSES.  

2.2.3 Specifické oblasti  

Území města je součástí specifické oblasti SOB 9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem vymezené PÚR ČR (viz vyhodnocení v kap. 2.1.3). Tato oblast dosud 
nebyla promítnuta do ZÚR SK. 

2.2.4 Centra osídlení 

Město Hostivice je v ZÚR SK zařazeno jako nižší významné centrum.   

ZÚR stanovují pro nižší významná centra zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území, z nichž jsou pro Hostivice relevantní tyto:  

(27) Rozvíjet obslužné funkce v oblasti školství, zdravotnictví a kultury pro svá spádové území;  

Změna č. 5 obsahuje návrhy na doplnění ploch pro školství, zdravotnictví a sport a posiluje tak obslužné 
funkce pro obyvatele města i jeho spádového území.  

(28) Rozvíjet ekonomické aktivity vytvářející podmínky pro rozvoj obslužných funkcí a nabídku 
pracovních příležitostí pro svá spádová území;  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy na rozvoj ekonomických aktivit. 

(29) Chránit kulturní a přírodní hodnoty území.  
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Změna č. 5 neobsahuje návrhy negativně ovlivňující přírodní a kulturní hodnoty.  

ZÚR SK stanovují pro nižší významná centra úkoly pro územní plánování, z nichž jsou pro Hostivice 
relevantní tyto:  

(30) Zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit;  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící rozvoj bydlení a ekonomických aktivit. Obsahuje návrhy na doplnění 
ploch pro školství, zdravotnictví a sport a posiluje tak obslužné funkce pro obyvatele města i jeho 
spádového území.  

(31) Vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti vyšším uplatněním hromadné dopravy ve 
svém spádovém obvodě;  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící rozvoj dopravní obslužnosti.  

(32) Koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.  

Změna č. 5 neobsahuje záměry vyžadující koordinaci rozvoje s hl. městem Prahou ani jinými obcemi. 

2.2.5 Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a 
koridorů krajského významu  

PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU  

Letecká doprava: 

ZÚR zpřesňují rozvoj letiště Praha/Ruzyně - Letiště Václava Havla Praha, který se projeví částečně na 
území Středočeského kraje rozšířením dráhové-ho systému (plocha pro novou paralelní dráhu RWY 
06R/24L a plocha pro vzletové a přibližovací prostory - prodloužení stávající hlavní dráhy RWY 06/24), 
veřejně prospěšná stavba D300. ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

(33) Územní rozvoj obcí Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Hostouň, Jeneč, Kněževes, Pavlov, 
Tuchoměřice a Unhošť dotčených rozvojem letiště Praha/Ruzyně, bude řešen tak, aby nově 
vymezované plochy pro bydlení včetně ploch smíšených obytných a ploch veřejného občanského 
vybavení (zejména pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotní služby) nebyly zasaženy hlukem 
přesahujícím hlukové limity stanovené příslušnými předpisy pro tyto plochy, vyvolaným stávajícím 
provozem letiště i jeho navrženým rozvojem. 

Změna č. 5 neobsahuje záměry řešící rozvoj letiště. 

(34) Vytvářet územní podmínky pro napojení letiště na ostatní druhy dopravy, zejména železniční, 
především s cílem zajistit spojení s centrem hl. m. Prahy,  

Změna č. 5 neobsahuje záměry řešící napojení letiště do Prahy.  

(35) Upřesnit vymezení ploch pro rozvoj letiště Praha/Ruzyně v územních plánech obcí Hostivice a 
Dobrovíz.  

Změna č. 5 neobsahuje záměry řešící rozvoj letiště. Záměr je řešen v návrhu nového ÚP Hostivice. 

2.2.6 Opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní 
prostředí 

ZÚR SK navrhují na základě doporučení SEA následující společná prostorová opatření pro plochy a 
koridory dopravy a technické infrastruktury: 

(36) Vymezení koridorů s identifikovaným rizikem možného vlivu na ptačí oblasti nebo evropsky 
významné lokality soustavy Natura 2000 zpřesnit v rámci zpracování navazující územně plánovací 
dokumentace s cílem minimalizace vlivů na dotčené oblasti a lokality; 

(37) Vymezení koridorů liniových záměrů dopravní a technické infrastruktury, které procházejí 
záplavovým územím; směrově řešit v nejkratší možné délce v závislosti na místních podmínkách; 
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(38) Vymezení koridorů dopravní nebo technické infrastruktury, zasahujících do pásem vodních zdrojů 
1. a 2a stupně, zpřesnit v rámci navazující územně plánovací dokumentace s cílem nenarušení 
vydatnosti a jakosti dotčených zdrojů; 

(39) Vymezení koridorů dopravní nebo technické infrastruktury, zasahujících do stanovených 
dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území, zpřesnit v rámci navazující územně 
plánovací dokumentace s cílem nenarušení vydatnosti a jakosti dotčených zdrojů; 

(40) Vymezení koridorů dopravní nebo technické infrastruktury, zasahujících do stanovených 
dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území, zpřesnit v rámci navazující územně 
plánovací dokumentace s cílem minimalizace objemu zásob vázaných v ochranném pilíři stavby. 

Požadavky 36- 40 nejsou relevantní pro území města Hostivice.  

ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy a koridory 
dopravy a technické infrastruktury: 

(41) Vytvářet podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy. U záměrů, kde existuje 
potenciální vznik rizika pro lidské zdraví (vlivy hluku a znečištění ovzduší) je nutno doložit ochranu 
veřejného zdraví včetně projednání s příslušnými orgány nejpozději v rámci procesu EIA. Jedná 
se zejména o následující záměry: 

a) silniční stavby procházející v přímém kontaktu s obytnou zástavbou  

b) rozšiřování letišť 

c) železniční stavby v místech kontaktu s obytnou zástavbou  

d) výstavba nových energetických zdrojů 

V rámci přípravy jednotlivých staveb je nutno zajistit promítnutí opatření k omezení vlivů stavební 
činnosti do příslušných plánů organizace výstavby a jejich dodržování během realizace stavby.  

(42) Podmínkou realizace záměrů zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů jsou pozitivní 
výsledky hydrogeologického posudku a realizace ochranných opatření k minimalizaci vlivů na 
režim a jakost dotčených vodních zdrojů.  

(43) Podmínkou realizace záměrů procházejících záplavovým územím jsou projektová řešení 
zajišťující minimalizaci vlivů na odtokové poměry (inundační mosty) a omezením dlouhých šikmo 
trasovaných přechodů. Nepřípustná jsou taková řešení, která svým podélným sevřením údolních 
úseků omezují nebo znemožňují rozlivy povodňových průtoků ve volné krajině.  

(44) U záměrů s vysokým rozsahem zpevněných ploch požadovat vybavení dešťovými kanalizacemi 
s dešťovými zdržemi pro regulaci nárazového odtoku srážkových vod. V rámci projektové EIA je 
nutné v podrobném měřítku řešit zajištění prostupnosti liniových dopravních staveb ve smyslu 
metodiky AOPK ČR.  

(45) Báňsko-technický posudek zajisti u záměrů zasahujících do území s předpokládaným výskytem 
důlních děl (poddolované území).  

(46) V případě, že záměr zasahuje do bloků zásob výhradního ložiska a pokud územně 
environmentální nebo technické podmínky neumožňují směrovou či prostorovou korekci je 
realizace záměrů možná pouze za podmínky souhlasu MŽP a MPO s převodem části zásob do 
kategorie vázaných v důsledku stanovení ochranného pilíře. V případě průchodu trasy 
stanoveným dobývacím prostorem je nutný souhlas OBÚ.  

(47) U staveb, které vykazují potenciální významný negativní vliv na krajinný ráz (nadzemní elektrická 
vedení, silnice apod.) a které vstupují na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, vyžadovat 
pro navazující územně plánovací a projektovou dokumentaci návrh takových prostorových a 
technických řešení, která budou minimalizovat negativní vliv na krajinný ráz. 

(48) U staveb, vyžadujících zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyžadovat náhradní 
výsadbu a zalesnění.  
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Požadavky 41 – 48 se netýkají územního plánu, ale projektování a realizace staveb.  

(49) Při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40 % 
s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu. Při umístění zástavby na vysoce bonitních 
půdách se doporučuje zvážit požadavek na vyšší koeficient zeleně. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy na rozvoj logistických areálů.  

2.2.7 Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému 
ekologické stability 

ZÚR SK vymezují na území města Hostivice tyto plochy (biocentra) a koridory (biokoridory) 
nadregionálního a regionálního ÚSES krajiny: 

Kategorie Kód/číslo Název 

NRBK NK177 Údolí Vltavy – K56 

RBK RK1142 Břevská rákosina - Hostouň 

RBC RC1466 Břevská rákosina 

ZÚR stanovují pro vymezené skladebné prvky ÚSES tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území:  

(50) Respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální 
úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny;  

(51) Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory 
ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení 
schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, 
a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce 
v krajině;  

(52) Při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených 
specifickými oborovými dokumentacemi.  

ZÚR stanovují pro vymezené skladebné prvky ÚSES tyto úkoly pro územní plánování:   

(53) Zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou 
ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální 
parametry a zajištěna jejich funkčnost;  

(54) Zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních 
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové 
parametry biokoridorů. 

K požadavkům 50-54:Změna č. 5 neobsahuje návrhy dotýkající se skladebných částí ÚSES. 

2.2.8 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území  

Přírodní hodnoty území kraje 
ZÚR SK stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje 
těchto území: 

(55) Respektovat ochranu uvedených přírodních hodnot: zvláště chráněná území ochrany přírody a 
krajiny, lokality soustavy Natura 2000, mokřadní ekosystémy, plochy pro těžbu nerostných surovin, 
vodohospodářsky významná území s velkými podzemními i povrchovými zdroji pitné vody, území 
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s přírodními léčivými zdroji, krajinářsky hodnotná území, významné krajinné prvky mimo území 
CHKO, skladebné části ÚSES.  

V  území města se nachází přírodní památka Hostivické rybníky a je vymezen ÚSES na nadregionální, 
regionální a lokální úrovni. Návrhy obsažené ve Změně č. 5 tyto hodnoty neovlivňují.  

(56) Chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana 
biodiverzity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale 
udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, apod.). 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy ve volné krajině a nemá vliv na plnění krajinných funkcí. Všechny lokality 
jsou v zastavěném území. 

(57) V CHKO pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu nevyužívaných nebo nedostatečně 
využívaných ploch v zastavěném území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výjimečně a 
v souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny. 

Není relevantní pro území města Hostivice.  

(58) Při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit 
ochranu krajinného rázu.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy ve volné krajině a nemá vliv na krajinný ráz. 

(59) Výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu. Při 
umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit 
pozitivní charakteristiky krajinného rázu tento vliv hodnotit studií krajinného rázu a negativní 
dopady eliminovat. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy na umístění výškových staveb. 

(60) Vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo zvláště chráněná 
území, lokality soustavy NATURA 2000, mokřadní ekosystémy a v případě střetu posoudit vliv 
navrhovaných staveb a přijmout náležitá kompenzační a eliminační opatření. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy dopravních staveb. 

(61) Ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných forem 
turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území a navrhnout 
rekreační využití vesnických sídel. Podporovat ekologicky únosné využití vodních toků k rekreační 
a sportovní plavbě a zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště apod.) s ohledem 
na ochranu přírody, podporovat rozvoj eko- a agroturistiky. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy na rozvoj rekreačních objektů.  

(62) Podporovat rozvoj léčebných lázní, respektovat požadavky na zajištění ochrany přírodních 
léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí. 

Není relevantní pro území města Hostivice.  

(63) Vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. Při vymezování ÚSES hledat plochy 
mimo ložiska nerostů, vnik překryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen v nezbytných 
případech a při zohlednění stanovených dobývacích prostorů. Při povolování hornické činnosti 
vycházet z toho, že vymezení biocenter a biokoridorů přes ložiska nerostů není překážkou jejich 
využívání. V takových případech je nezbytné podporovat funkci ÚSES jak při samotné těžbě, tak 
při jejím ukončování a zejména rekultivaci těžbou dotčeného území, kdy dojde za předem 
stanovených podmínek k vytvoření funkčního prvku ÚSES. 

Není relevantní pro území města Hostivice. 

(64) Při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící skladebné části ÚSES. 
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(65) Při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území 
přírodních hodnot. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a 
posuzované z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA). 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy ovlivňující území přírodních hodnot. 

(66) Řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy dopravní a technické infrastruktury.  

(67) Chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, 
odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, 
mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky). 

Změna č. 5 neobsahuje vymezení nových ploch v interakci s vodními toky. Lokalita změny Z5-1 
představuje fakticky změnu využití plochy již vymezené v údolí Jenečského potoka. Ochrana potoka je 
zajištěna.  

Kulturní hodnoty území kraje 

Kulturními hodnotami území kraje se rozumí památkově chráněná území a objekty. ZÚR SK stanovují 
tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti s ochranou a 
rozvojem kulturních hodnot: 

(68) Při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chráněných území a objektů 
respektovat kulturně historické hodnoty (tj. především hodnoty urbanistické a architektonické) a 
zvažovat možné střety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy negativně ovlivňující nemovité kulturní památky a další kulturní hodnoty.  

(69) Stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch, s tím, že budou prosazovány 
trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb. 

Požadavek není řešitelný ÚPD.  

Civilizační hodnoty území kraje 

Za významné civilizační hodnoty Středočeského kraje jsou považovány: 

a) centra sídelní struktury  

b) nadmístní silniční síť tvořená dálnicemi D1, D5, D8, D11, rychlostními komunikacemi R1, 
R4, R6, R7, R10 a vyhovujícími úseky silnic I. třídy č. 3, 9, 12, 16, 18, 32 a 38. 

Změna č. 5 vytváří podmínky pro posílení občanské vybavenosti (školství, sport) Hostivice jako centra 
osídlení v rámci Středočeského kraje.  

Silniční síť není ve Změně č. 5 řešena.  

2.2.9 Vymezení cílových charakteristik krajiny  

ZÚR SK stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich: 

(70) Chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu 
krajinných prvků charakteristikou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného 
rázu. 

Ve správním území města Hostivice jsou vymezeny 2 krajinné typy: krajina sídelní (SO1) a krajina 
relativně vyvážená (NO1). Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které by mohly ovlivnit kvality těchto krajinných 
typů. 

(71) Rozvíjet retenční schopnost krajiny. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící zvýšení retenční schopnosti krajiny. Tím, že lokality změn 
představují změny využití ploch v zastavěném území, nezpůsobuje změna potenciální zhoršení 
odtokových poměrů a retenčních schopností krajiny.  
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(72) Respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy ve volné krajině. Všechny lokality změn jsou v zastavěném území.   

(73) Preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před 
vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině.  

Změna č. 5 obsahuje návrhy na změny využití ploch v zastavěném území včetně proluk. Nejsou v ní 
vymezeny nové zastavitelné plochy v krajině. 

(74) Cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a 
intenzifikaci chatových lokalit.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy na rozvoj chatových lokalit. 

(75) Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které by mohly ovlivnit cenné architektonické a urbanistické znaky města  

(76) Výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu krajinného 
rázu.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy na umístění výškových staveb. 

(77) Při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní 
charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady 
eliminovat.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy ve volné krajině a nemá vliv na krajinný ráz.  

ZÚR stanovují úkol pro územní plánování: 

(78) Upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech na 
základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního území. 

Změna č. 5 je pouze dílčí úpravou platného ÚPO, upřesnění a vymezení požadavků na ochranu kvalit 
jednotlivých krajin je řešeno v návrhu nového ÚP Hostivice. 

Ve správním území města Hostivice jsou vymezeny 2 krajinné typy: krajina sídelní (SO1) a krajina 
relativně vyvážená (NO1). ZÚR SK stanovují pro tyto krajinné typy následující zásady pro plánování změn 
v území a rozhodování o nich: 

Krajina sídelní 

(79) Vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny.  

(80) Změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny a likvidovat či znehodnocovat její 
existující krajinářské a kulturně historické hodnoty.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které mohou ovlivnit obytný standard v sídlech a kvality tohoto krajinného 
typu. 

Krajina relativně vyvážená 

(81) Dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch.  

(82) Změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení 
vyváženého stavu.  

Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které mohou poměr ekologicky stabilních a labilních ploch a kvality tohoto 
krajinného typu. 

Do správního území města zasahuje vymezení koridorové vazby v krajině – návrh systému přírodně 
rekreačních vazeb území Prahy a Středočeského kraje. ZÚR SK stanovují pro koridorové vazby tyto 
zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
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(83) Zajištění zejména přírodních, ekologických, vodohospodářských a rekreačních vazeb správního 
území hl. m. Prahy a jeho zázemí.  

(84) Koridory jsou v návrhu ZÚR vyznačeny jejich osou – osa by měla být promítnuta v ÚPD dotčených 
obcí do pásu, vyjádřeného plochou s rozdílným způsobem využití typu – plochy smíšené 
v nezastavěném území. Pokud osu představuje vodoteč, měla by být dle možnosti v těžišti pásu. 
Minimální šířka pásu by kromě odůvodněných případů neměla klesnout pod 100 m. 

Změna č. 5 je pouze dílčí úpravou platného ÚPO, upřesnění a vymezení požadavků na ochranu kvalit 
jednotlivých krajin je řešeno v návrhu nového ÚP Hostivice. 

2.2.10 Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního 
významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY V OBLASTI DOPRAVY  

Železniční doprava 

 D208 – koridor železniční tratě č. 120: úsek Jeneč – Letiště Praha/Ruzyně 

 D209 – koridor železniční tratě č. 120: úsek Ruzyně – Kladno (Dubí), přeložky a zdvoukolejnění 
tratě 

Letecká doprava 

 D300 – Plocha rozvoje Letiště Praha/Ruzyně 

Územní plán ponechává jako VPS koridor pro realizaci záměrů na prodloužení stávající dráhy. Záměr 
stavby paralelní dráhy, vymezený ve 2. aktualizaci ZÚR Středočeského kraje byl rozsudkem 
Krajského soudu ze dne 24. 6. 2020 zrušen. Dotčené plochy jsou v ÚP vymezeny jako územní 
rezerva. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ – ÚSES 
Nadregionální biokoridor 

 NK 177 – Údolí Vltavy – K56 
Regionální biocentrum 

 RC 1466 – Břevská rákosina 

Regionální biokoridor 

 RK 1142 – Břevská rákosina - Hostouň 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy řešící výše uvedené veřejně prospěšná stavby a veřejně prospěná 
opatření.  

2.2.11 Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně 
plánovací činnosti obcí 

Požadavky na koordinaci ploch a koridorů VPS a VPO: 

Požadavky ZÚR SK na koordinaci územně plánovací činnosti jsou v ZÚR souhrnem ustanovení 
z ostatních kapitol. Vyhodnocení je provedeno výše.  

2.2.12 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)  

ZÚR SK nestanovuje pořadí změn, uvádí však priority v oblasti veřejných investic, směřujících zejména 
do dopravní infrastruktury. Tyto prioritní záměry jsou členěny na investice státu (železnice, nadřazená 
silniční síť) a investice kraje (silnice II. třídy). Správního území města Hostivice se dotýká: 
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 modernizace trati Praha – Kladno (rychlodráha) s odbočnou větví na Letiště Praha/Ruzyně 
(ta je v celém rozsahu na území hl. m. Prahy) – VPS s označením D209. 

Změna č. 5 neřeší uvedené dopravní spojení Prahy a letiště  

2.3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování  

2.3.1 Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v § 18 
stavebního zákona 

Ze stavebního zákona vyplývají následující cíle územní plánování. Vyhodnocení souladu Územního plánu 
Hostivice s cíli ÚP je uvedeno kurzivou.   

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 
hospodářský potenciál rozvoje. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry 
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných 
zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území 
a míru využití zastavěného území. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, 
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková 
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního 
ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková 
funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení 
a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v 
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu 
veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 

Změna č. 5 neobsahuje návrhy, které by byly v rozporu s cíli územního plánování.  

Změna č. 5 respektuje všechny uvedené cíle územního plánování dle stavebního zákona. Vzhledem k 
územnímu i věcnému rozsahu v ní obsažených návrhů charakter území a nevytváří předpoklad výrazných 
změn v území. 

2.3.2 Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 
stavebního zákona 

Ze stavebního zákona vyplývají následující úkoly pro územní plánování. Vyhodnocení souladu Územního 
plánu Hostivice s úkoly ÚP je uvedeno kurzivou.   

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
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b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a 
veřejných prostranství 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení a pro rozvoj 
rekreace a cestovního ruchu 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy 
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie 
a památkové péče 

Změna č. 5 respektuje všechny uvedené úkoly územního plánování dle stavebního zákona. Vzhledem k 
územnímu i věcnému rozsahu v ní obsažených návrhů nemění charakter území a nevytváří předpoklad 
výrazných změn v území. 

Změna č. 5 byla zpracována v souladu s výše uvedenými úkoly. Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 
předcházelo posouzení vlivu navrhovaných změn na hodnoty území, na koncepci rozvoje města 
stanovenou v ÚPO a na rozvojové potřeby v širších souvislostech.  

Změna č. 2 obsahuje všechny náležitosti dané stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.  

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územního 
rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 
odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí, popíšou a posoudí 
možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky územního rozvoje, územního 
rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu a rozumná náhradní řešení s 
přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto posouzení jsou stanoveny v 
příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Změna č. 2 není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, neboť ve stanovisku Krajského 
úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 1. 3. 2022, č.j. 
025356/2022/KUSK byl vyloučen možný negativní vliv Změny č. 5 na životní prostředí. Lokality soustavy 
NATURA 2000 se na území města nevyskytují.  
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2.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 

Změna č. 5 splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Chrání a 
vzájemně koordinuje veřejné zájmy, spočívající zejména v zajištění funkčního, harmonického a 
udržitelného rozvoje území a v ochraně přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 

Změna č. 5 je zpracována a pořízena v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 
19 stavebního zákona. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly ÚP je obsaženo v kapitole 2.3. Odůvodnění 
ÚP.  

Změna č. 5 splňuje požadavky na obsah změny územního plánu a jejího odůvodnění stanovené v § 43 
stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů.  

V souladu s § 158 stavebního zákona byla Změna č. 5 zpracována osobou, která má oprávnění k výkonu 
vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Osobou oprávněnou k výkonu pořizovatelské činnosti za pořizovatele Městského úřadu Hostivice je 
PRISVICH, s.r.o., Nad Orionem 140, 252 06 Davle, zastoupenou Ing. Ladislavem Víchem.  

2.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

Změna č. 2 je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, což je doloženo 
doručenými stanovisky dotčených orgánů.  

Bude doplněno pořizovatelem po projednání Změny č. 2.  

3. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

K návrhu obsahu změny č. 5 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství stanovisko ze dne 1. 3. 2022, č.j. 025356/2022/KUSK v němž vyloučil možný negativní vliv 
Změny č. 5 na životní prostředí a na lokality soustavy NATURA 2000 (ty se se na území města 
nevyskytují). Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno.  

4. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Vyhodnocení vlivů na Změny č. 5 na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno (viz výše). Stanovisko 
tedy nebylo vydáno. 

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

Vyhodnocení vlivů na Změny č. 5 na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno (viz výše). Stanovisko 
tedy nebylo vydáno.  
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6. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ 
VARIANTY 

K odst. (01) a (02): 

Změna č. 5 je zpracována v rozsahu stanoveném v dokumentu Obsah změny č. 5 územního plánu obce 
Hostivice, který byl schválen Zastupitelstvem města Hostivice dne 21. 3. 2022 usnesením č. ZM-24/2022-
20. Na základě požadavků uvedené ve schváleném Obsahu změny č. 5 územního plánu obce Hostivice 
zahrnuje Změna č. 5 celkem 6 lokalit změn. Změny se týkají jen urbanistická koncepce ÚPO, tedy změny 
způsobu využití, resp., funkčního využití ploch.  

Navržené změny směřují zejména k vytvoření podmínek pro zlepšení vybavenosti města v oblasti školství 
a zdravotnictví a sportu. Rozvoj vybavenosti v těchto oblastech souvisí s vytvářením podmínek pro 
udržení příznivých podmínek pro sociální soudržnost obyvatel města jeho spádového území. Potřebu 
školské sportovní vybavenosti podtrhuje fakt, že Hostivice je městem s velmi příznivými ukazateli věkové 
struktury resp. městem mladých lidí. Průměrný věk k 31. 12. 2021 byl 39,7, index stáří (počet seniorů na 
65 let na 100 dětí do 14 let) činil 80,3, což je poměrně výjimečné. 

Ostatní části ÚPO nejsou měněny. 

K odst. (03):  

Lokalita Z5-1 

Jde o změnu využití návrhové lokality Z2-8, která byla vymezena v rámci Změny č. 2 ÚPO. Plocha se 
nachází při ulici 9. května (parc. č. 526, k.ú. Litovice).  

Dosavadní využití dle ÚPO je  OV – všeobecně obytné území. 

Nově se navrhuje způsob využití ŠZ – školství, zdravotní a sociální služby. 

Důvodem pro změnu je vytvoření podmínek pro výstavbu mateřské školy Jenečku, která obslouží nové 
rezidenční plochy v této části města. Hostivice jsou městem s nárůstem obyvatel. Z důvodu dostupnosti 
Prahy a rovněž z důvodu pracovních příležitostí ve vlastní Hostivici a v sousední Jenči se do města stěhují 
mladí lidé s dětmi (viz výše). Je tedy nezbytné rozšířit síť školských zařízení. 

Dílčí změna se týká plochy v údolí Jenečského potoka. Zástavba této plochy byla již odsouhlasena 
v rámci Změny č. 2 ÚPO. Ve Změně č. 5 je zachován požadavek na odstup zástavby od potoka z důvodu 
ochrany vodního toku a jeho zpřístupnění pod údržbu. 

Lokalita Z5-2  

Jde o změnu využití plochy při ulici Ve vilkách (parc. č. 357/16 a 357/899 k.ú. Litovice). 

Dosavadní využití dle ÚPO je DP – dopravní plochy a plochu a plochy ostatní obslužné komunikace. 

Nový způsob využití je ŠZ – školství, zdravotní a sociální služby. Nová plocha je vymezena jako 
návrhová. 

Důvodem pro změnu využití a vymezení návrhové plochy je vytvoření podmínek pro umístění objektu 
záchranné služby, lékařských ordinací a další služeb a pro zajištění nezbytné úrovně zdravotnických 
služeb pro obyvatele města a jeho spádového území. Záchranná služba sídlí nyní v objektu Sokolovny, 
což není ideální. 

Plocha je aktuálně využívána jako točna autobusů ROPID/IDSK. S tímto subjektem byla možnost využití 
řešené plochy pro záchrannou službu a další obslužné funkce předjednáno. Z pohledu veřejné dopravy 
jsou dle jejího provozovatele výhodnější průjezdné zastávky na ulici Čsl. armády a Západní. 

Lokalita Z5-3  

V lokalitě je navržena změnu využití části stabilizované plochy na pozemku parc. č. 844/16 k.ú. Hostivice. 

Dosavadní využití dle ÚPO je ZU – plochy zvláštního určení. 

Nově se navrhuje způsob využití SR – sport a rekreace. 
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Na pozemku je dnes pumptrackové hřiště. Změna je tedy provedena z důvodu uvedení ÚPO do souladu 
se skutečným využitím pozemku, které je žádoucí udržet. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel města a 
vysokého podílu mladých lidí (viz výše uvedené údaje o věkové struktuře) je třeba vytvářet a stabilizovat 
podmínky pro různorodé volnočasové vyžití. 

Lokalita Z5-4 

Týká pozemku parc. č. 371/22 a st. 172 k.ú. Hostivice. 

Dosavadní využití dle ÚPO je OV – všeobecně obytné území. 

Nově se navrhuje způsob využití ŠZ – školství, zdravotní a sociální služby. 

Důvodem je požadavek na rekonstrukci a rozšíření objektu obvodního oddělení Policie ČR v Litovické 
ulici. Podmínky využití a prostorového uspřádání stanovené ÚPO pro plochy se způsobem využití OV 
neumožňují rekonstrukci a dostavbu budovy tak, aby Policie ČR měla odpovídající prostory. Udržení 
služebny Policie ČR je ve městě žádoucí pro zajištění bezpečnosti a prevence kriminality.  

Z hlediska urbanistické je změna umožňující intenzivnější zastavění pozemku ev. zvýšení budovy 
přijatelné, pozemek je v nárožní poloze ulic Litovická a Mládežnická. 

Lokalita Z5-5 

Jde o změnu využití plochy na parc. č. 844/17 k.ú. Hostivice. 

Dosavadní využití dle ÚPO je se způsobem využití ZU– plochy zvláštního určení. 

Navrhovaný způsob využití je IZ – izolační a doprovodná zeleň. Nová plocha je vymezena jako 
návrhová. 

Důvodem je integrace předmětného pozemku do systému zeleně a vytvoření podmínek pro realizaci pěší 
a cyklistické stezky. 

Lokalita Z5/06  

Jde o změnu využití návrhové lokality bez označení a plochy Z2-15, která byla vymezena v rámci Změny 
č. 2 ÚPO v lokalitě Hliniště (parc. č. 1187, 1188, 1189/16, 1189/45, k.ú. Hostivice). 

Dosavadní využití dle ÚPO je OS – smíšené obytné území a SR – sport a rekreace.  

Navrhovaný způsob využití je ŠZ – školství, zdravotní a sociální služby. Nová plocha je vymezena jako 
návrhová. 

Důvodem pro změnu je vytvoření podmínek pro výstavbu základní školy vč. zázemí, která zajistí 
potřebnou kapacitu základních škol ve městě. Hostivice jsou městem s nárůstem obyvatel a 
s převažujícími mladými obyvateli. Předpokládá se nárůst poptávky po místech v základních školách, 
které stávající škola pravděpodobně nepokryje. 

Uvedené předpoklady se promítají i do Strategického plánu města Hostivice 2020-2035. Rozvoj 
předškolního a základního školství je jedním ze strategických cílů (cíl 3.1 v oblasti Kvalita života ve městě). 
K tomuto cíli je přiřazeno opatření 3.1.1 Rozvíjet kapacity škol ve městě v návaznosti na demografický 
vývoj. 

K odst. (04) a (05):  

Všechny nové plochy se budou řídit podmínkami (regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání) 
stanovenými v platném ÚP, k žádným změnám nedochází.  

Pro lokalitu Z5-1 je stanovena specifická podmínka týkající se přístupnosti Jenečského potoka z důvodu 
údržby koryta. 

K odst. (06) - (09): 

V odstavcích jsou uvedeny údaje o textové a grafické části v souladu s platnou legislativou upravující 
obsah ÚPD. Podstatné je, že dokumentace výrokové části Změny č. 5 obsahuje jen výkresy, v nichž se 
promítají lokality změn. 
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7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Ve Změně č. 5 jsou navrženy pouze změny využití již zastavitelných ploch, vymezení návrhových ploch 
namísto stabilizovaných ploch a změna využití stabilizovaných ploch. Změna č. 5 tak přispívá 
k účelnému a intenzivnímu využití zastavěného území a k efektivnímu využití veřejných investic do 
dopravní a technické infrastruktury. 

Změna č. 5 neobsahuje vymezení nových zastavitelných ploch na úkor pozemků zemědělského 
půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z pohledu aktuálně užívané terminologie 
by bylo možné všechny návrhové plochy označit jako plochy přestavby. Platný ÚPO je byl ale vydán 
v roce 2005, tedy ještě v době účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., a s pojmem plochy přestavby nepracuje.  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch není zpracováno.  

8. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Všechny dílčí změny obsažené ve Změně č. 5 jsou lokalizovány v zastavěném území města Hostivice. 
Žádná z nich se nedotýká hranic správního území města a nevyvolává potřebu koordinace územního 
plánování se sousedními obcemi a s Hlavním městem Prahou.  

9. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ NEBO 
VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V 
ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM 

Změna č. 5 je pořizována postupem dle § 55a, její obsah byl definován usnesením Zastupitelstva města 
č. ZM-24/2022-20 ze dne 21. 3. 2022. 

Zastupitelstvo v uvedeném usnesení rozhodlo o obsahu Změny č. 5 následovně: 

Lokalita Z5-1 

Stávající využití dle platného ÚPO: OV – všeobecně obytného území 

Požadované využití změnou č. 5: ŠZ – školství, zdravotnictví, sociální služby, komunální vybavenost. 

Záměr výstavby mateřské školy v Jenečku na pozemku parc. č. 526, k.ú. Litovice. 

Lokalita Z5-2 

Stávající využití dle platného ÚPO: DP – plochy dopravního vybavení 

Požadované využití změnou č. 5: ŠZ – školství, zdravotnictví, sociální služby, komunální vybavenost 

Záměr výstavby objektu pro záchrannou službu, ordinace lékařů a případně další služby na pozemcích 
parc. č. 357/16 a 357/899, k.ú. Litovice. 

Lokalita Z5-3 

Stávající využití dle platného ÚPO: ZU – plochy zvláštního určení 

Požadované využití změnou č. 5: SR – sportovní a rekreační území 

Na pozemku parc. č. 844/16, k.ú. Hostivice, je umístěna pumptracková dráha. 

Lokalita Z5-4 

Stávající využití dle platného ÚPO: OV – všeobecně obytného území 

Požadované využití změnou č. 5: ŠZ – školství, zdravotnictví, sociální služby, komunální vybavenost 
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Rekonstrukce a rozšíření objektu Policie ČR na pozemcích 371/22 a st. 172, k.ú. Litovice. 

Lokalita Z5-5 

Stávající využití dle platného ÚPO: ZU – plochy zvláštního určení 

Požadované využití změnou č. 5: PZ – parkově upravená zeleň 

Na pozemku parc. č. 844/17, k.ú. Hostivice, umožnit pěší a cyklistické propojení. 

Lokalita Z5-6 

Stávající využití dle platného ÚPO: OS – smíšené obytné území, SR – sportovní a rekreační území  

Požadované využití změnou č. 5: ŠZ – školství, zdravotnictví, sociální služby, komunální vybavenost 

Vymezení plochy pro budoucí školu na pozemcích parc. č. 1187, 1188, 1189/16, 1189/45, k.ú. Hostivice. 

Všechny uvedené požadavky byly do návrhu Změny č. 5 zapracovány – viz kap. 6 Odůvodnění.  

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

Změna č. 5 neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR SK.  

11. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

11.1 Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 

Ve Změně č. 5 jsou navrženy změny využití již zastavitelných ploch, vymezení návrhových ploch (z 
pohledu platné legislativy mají charakter ploch přestavby) namísto stabilizovaných ploch a změna využití 
stabilizovaných ploch. Žádná z dílčích změn nepředstavuje nový předpokládaný zábor 
zemědělského půdního fondu. Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 
tudíž nebylo zpracováno.  

11.2 Vyhodnocení předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkcí 
lesa 

Ve Změně č. 5 jsou navrženy změny využití již zastavitelných ploch, vymezení návrhových ploch 
charakteru ploch přestavby namísto stabilizovaných ploch a změna využití stabilizovaných ploch. Žádná 
z dílčích změn nepředstavuje nový předpokládaný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Vyhodnocení předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa tudíž nebylo zpracováno.  
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POUČENÍ 
Proti Změně č. 5 Územního plánu obce Hostivice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

Změna č. 5 Územního plánu obce Hostivice vydaná formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou byla oznámena (§ 173 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád). 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Klára Čápová      Ing. Jiří Kučera 
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Územní plán obce Hostivice – textová část  
 

 

ZPRACOVATELÉ PROFESÍ: 
koordinace úkolu 

Ing. arch. Zdeněk Kindl 
 
urbanismus 

Ing. arch. Zdeněk Kindl 
Ing. Libor Bolda 
Ing. arch. Zuzana Hubrtová 
Ing. Jana Kalertová 

 
doprava 

Ing. arch. Zdeněk Kindl 
Ing. Libor Bolda 

 
vodní hospodářství 

Ing. Anna Horejšová 
Ing. Michaela Přenosilová 

 
energetika 

Ing. Tomáš Zrna 
Ing. Michaela Přenosilová 
Václav Perný 

 
telekomunikace 

Milan Černý 
Václav Perný 

 
zeleň, krajina, životní prostředí 

Ing. Libor Bolda 
 
ochrana ZPF, grafická spolupráce 

Ing. Libor Bolda 
Ing. arch. Zuzana Hubrtová 
Ing. Jana Kalertová 

 
digitální mapové podklady 

Ing. Jan Voříšek 
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V následujícím textu závazné části ÚPO Hostivice jsou úpravy vyplývající ze Změny č. 5 
znázorněny následovně  
 
1. Změny představující vkládaný text červeným podtrženým písmem. Příklad: územní plán 
 
2. Změny představující rušený text červeným přeškrtnutým písmem. Příklad: územní plán 

 
  



ZMĚNA Č. 5 ÚPO HOSTIVICE   |   TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 
 

5 

ZÁVAZNÁ ČÁST ÚPO HOSTIVICE 

Pozn.: Z původního textu ÚPO z r. 2005 byly vypuštěny popisné a neaktuální části.  

 

C/1.  Vymezení závazné části územního plánu 

Závazná část územního plánu obce je vyjádřena ve formě regulativů, obsahujících 
závazná pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umísťování staveb, využití 
území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání. Závazná část obsahuje: 

 

 urbanistickou koncepci 

Limitujícími prvky návrhu jsou především stávající dopravní a infrastrukturní liniové 
stavby se svými ochrannými pásmy (železnice, silnice II. a III. třídy, elektrorozvody VN, 
plynovody a ostatní zařízení).  

Významným omezujícím prvkem je systém ekologické stability území (ÚSES) a 
ochranné pásmo přírodní památky Hostivické rybníky (PP Hostivické rybníky). Do koncepce 
zasahuje i liniový prvek Litovického potoka, protékajícího územím. Důležité omezení 
představuje kvalitní zemědělská půda, která se v převažující míře vyskytuje v řešeném území. 

Širší urbanistická struktura se skládá ze čtyř urbanistických souborů: Hostivice, Litovic, 
Břvů a Jenečka. Jednotlivé části jsou propojené historickými vazbami v jeden urbanistický 
celek, ale každá z nich si stále udržuje charakteristický vzhled i funkci. Lze pozorovat jednotlivé 
vlny rozvoje sídla, které se zpravidla nepodařilo realizovat tak, aby byly v naprostém souladu 
s původní zástavbou. Hostivice se svým velkým náměstím zůstává centrem sídelního souboru. 
Návrh ÚP se současně snaží posílit roli menších center v jednotlivých částech města. 

Územní plán prověřil možnost navržení rozvojových ploch pro funkci bydlení na ploše 
navazující západně na souvislou zástavbu Břvů v prostoru severně od silnice Sobín – Hájek a 
v prostoru západně od litovické tvrze, který je dosud platným územním plánem vymezen pro 
sportovní a rekreační využití. 

Jako zastavitelné území byl navržen prostor mezi Jenečkem a rudenskou tratí. Bylo 
navrženo využití, které zohledňuje limity v území. V souvislosti s definitivní polohou BIS dráhy 
ruzyňského letiště, trasou „rychlodráhy“ Praha – Kladno a dálnice D6 s křižovatkou je 
upřesněno vymezení a využitelnost severní průmyslové zóny, přičemž pro zachování odstupu 
výrobních a komerčních ploch od ploch určených k bydlení je navrženo rozšíření zeleně tak, 
aby dokonale splňovala izolační funkci. 

Územní plán prověřil i další plochy pro využitelnost k zastavění. Šlo zejména o vojenské 
areály (u nádraží, Hájek) a o bývalou cihelnu. Jednotlivá území jsou detailně popsána v 
kapitole B/f textové části. 

Tvorba krajiny se opírá o plán ÚSES (územního systému ekologické stability) a 
vyznačuje se návrhem poměrně velkého rozsahu ploch pro zalesnění nebo změnu na přírodní 
formy veřejně přístupné zeleně. Předmětem změn jsou i plochy v bezprostředním okolí letiště, 
kde jsou navrženy trvalé travní porosty. 

 

 využití ploch a jejich uspořádání 

viz též hlavní výkres č. 2 – Funkční využití území 

Území města je členěno výraznými předěly na čtyři části. 
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 území severně železniční tratě Praha – Kladno je po výstavbě dálnice D6 s 
MÚK Hostivice významnou rozvojovou oblastí pro další ekonomické aktivity 

 nejvýznamnější část města se rozkládá mezi železniční tratí a Litovickým 
potokem (osou je karlovarská silnice), železniční trať na Zličín odděluje od 
obytného území komerční zónu Palouky s obytnou osadou 

 třetí částí je území jižně Litovického potoka 

 čtvrtou části je relativně izolované území Břve (oddělené lesem a rybníky) 

Hlavním územím celoměstského významu zůstane Husovo náměstí a jeho okolí. 
Územní plán navrhuje další centra lokálního významu v Litovicích a v Jenečku. Břve trvale 
zůstanou oddělenou částí města, která nebude stavebně spojena s ostatní zástavbou. 

Nejčetnější a nejdůležitější vazby má město Hostivice na hlavní město Prahu. Územní 
plán řeší zejména vazby dopravní, a to jak pro hromadnou dopravu, tak pro dopravu 
individuální. 

Územní plán západně sousedící obce Jeneč předpokládá v koridoru stávající 
železniční tratě (severně Jenečského potoka) realizaci hlavní obslužné, resp. sběrné místní 
komunikace, která by umožnila propojení aktivit na východním obvodě města na MÚK Jeneč 
na R6. Tato komunikace by měla být již na území Hostivice (za tratí na Rudnou) napojena na 
stávající silnici II/606. 

 

 limity využití území včetně stanovených záplavových území 

Limity využití území vyplývají z omezujících faktorů přírodních a technických prvků v 
území. Další limity jsou vyjádřeny v závazných regulativech, která vymezují pravidla pro 
umísťování staveb při konkrétním územním a stavebním řízení na konkrétních pozemcích. 
Tato pravidla se týkají funkčního využití (rozhodnutí o přípustnosti určitého druhu stavby 
vzhledem k jejímu účelu a vlivům na okolí) a prostorové regulace, která z hlediska ochrany 
estetických (prostorově – kompozičních), kulturních a ekologických hodnot stanovuje pravidla 
pro prostorové utváření staveb a souborů. 

Omezujícími prvky přírodního charakteru jsou plochy přírodní zeleně, zejména prvky 
územního systému ekologické stability, dále vodní toky a plochy včetně ochranných pásem 
vodotečí, plochy zamokřené a plochy chráněné podle zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Pro město Hostivice je zpracován povodňový plán, který v povodí Litovického 
potoka vychází z neaktuálního výkresu záplavových území a v údolí Jenečského potoka pouze 
z odhadu záplavových území. V obci Hostivice je stanoveno zátopové území pouze na 
Litovickém potoce. 

Omezujícími prvky technického charakteru jsou všechna vyznačená ochranná a 
bezpečnostní pásma stávajících i navrhovaných staveb dopravní a ostatní technické 
infrastruktury. Stavební činnost v těchto ochranných pásmech podléhá vyjádření správce 
chráněné infrastrukturní stavby a je většinou upravena oborovými předpisy. Důležité omezení 
pro rozvoj města je letiště Praha – Ruzyně. Hluková a bezpečnostní ochranná pásma, třebaže 
ještě nejsou vyhlášena příslušnými územními rozhodnutími, budou značně ovlivňovat rozvoj v 
západní části města. 

 

 vymezení zastavitelného území 

viz hlavní výkres č. 2 – Funkční využití území 

 zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení 

viz příslušné výkresy a hlavní zásady uvedené v textové části ÚPO 
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 další regulační prvky a zásady dle následujících kapitol C/2. až C/8. 

 

C/2.  Regulace funkčního využití 

Navrhované využití posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti rozhoduje stavební 
úřad v příslušném řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek. 

Užívání dosavadních staveb a zařízení a dosavadní využití území, které není v souladu 
se schválenými regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území, je nadále 
přípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle § 129 až 131 stavebního zákona 
(nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení). 

Pro potřeby jednoznačného výkladu funkčních regulativů se zavádí následující definice 
pojmů: 

hlavní funkce jednotlivých funkčních typů = určení  

Vyjmenované činnosti (druhy zástavby) musí být v dané funkční ploše územně převažující. 
Ostatní přípustné využití nesmí být v konfliktním vztahu vůči určení (hlavní funkci) funkční 
plochy. 

těžká doprava  

Obsluha objektů nebo areálů nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 6t. 

Řešené území se člení na území a plochy s různými předpoklady a podmínkami pro 
jejich využití. Tyto podmínky jsou určeny v následujících regulativech funkčního využití území 
a jsou vymezeny v hlavním výkresu č. 2 – Funkční využití území. 

Pro celé řešené území jsou nepřípustné tyto funkce a jevy: 

 skladování a skládkování nebezpečného odpadu, skladování s výjimkou sběru odpadu 
vzniklého na území města 

 výroby a technologie znečišťující povrchové a podzemní vody 

Pro zastavěné území (vymezení k návrhovému horizontu) jsou dále nepřípustné: 

 výroby a technologie, u nichž škodlivé účinky (hluk, exhalace, prašnost) přesahují 
hranice areálu 

Pro stávající a navrhované zóny s obytnou funkcí jsou dále nepřípustné: 

 zdroje hluku přesahující hygienickou normu pro obytné území 

 výroby a technologie obtěžující zápachem a exhalacemi obytnou funkci na okolních 
pozemcích 

 aktivity s předpokladem velkého obratu zboží a potřebou časté dopravní obsluhy 

Pro čistě obytná území jsou nepřípustné (viz též tabulku regulativů funkčního využití 
polyfunkčních území): 

 jakékoliv obtěžující zdroje hluku 

 jakékoliv stacionární zdroje zápachu a exhalací s výjimkou stávajících malých kotelen 
na pevná a kapalná paliva 

 jakékoliv komerční aktivity, které předpokládanou hranicí svého atrakčního obvodu 
přesahují hranice zóny 

 jakékoliv aktivity, které přímo nesouvisejí s obsluhou a funkcí obytné zóny 

Uliční členění navržené mezi návrhovými plochami shodného funkčního využití je 
pouze směrné. 
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Z hlediska funkčního využití je území obce rozděleno na plochy polyfunkční a 
monofunkční, označené ve výkresu funkčního využití ploch příslušnou barvou a písmenným 
kódem. Jedná se o následující plochy: 

Polyfunkční území: 

 OC – čistě obytné území  

 OV – všeobecné obytné území  

 OS – smíšené obytné území  

 MJ – území městského jádra  

 NK – území nerušící výroby, služeb a komerce  

 ŠZ – školství, zdravotnictví, sociální služby, komunální vybavenost  

 SR – sportovní a rekreační území  

 IR – individuální rekreace  

 VP – území průmyslové výroby a skladů  

 ZR – zeleň rekreační 

Způsob využití těchto polyfunkčních (smíšených) území je vymezen v následujících 
regulativech, které směrně stanovují hlavní funkci daného území (určení) a závazně jeho 
nepřípustné využití. Ostatní nevyjmenované činnosti a způsoby využití jsou podmínečně 
přípustné za předpokladu souhlasného vyjádření zastupitelstva města ke konkrétnímu 
záměru. 

OC – čistě obytné území 

určení: 

bydlení ve všech formách zástavby (rodinné domy individuální, řadové, skupinové, stávající 
bytové domy), nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a 
kvalitou bydlení vymezeného území, veřejná zeleň, dětská hřiště 

nepřípustné využití: 

nově navrhované bytové domy 

zařízení pro výrobu, skladování a velkoobchod 

jakákoliv zařízení technické, dopravní a veřejné vybavenosti, jejichž atrakční okruh a význam 
přesahuje hranice vymezeného území 

plochy a zařízení pro individuální rekreaci 

OV - všeobecné obytné území 

určení: 

bydlení ve všech formách zástavby (rodinné domy individuální, řadové, skupinové, bytové 
domy) v klidové obytné zóně s oplocenými zahradami pro individuální rekreaci a doplňkovou 
pěstební funkci, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a kvalitou bydlení 
vymezeného území, veřejná zeleň, dětská hřiště 

nepřípustné využití: 

nově navrhované bytové domy s výjimkou lokality „Ke stromečkům“, kde jsou bytové domy v 
kategorii OV přípustné 

větší zařízení pro ubytování, stravování, obchod a ostatní služby, u nichž lze předpokládat 
rušivý vliv na základní obytnou funkci (hlučnost, prašnost, exhalace, nutnost časté dopravní 
obsluhy, nutnost obsluhy těžkou dopravou) 

zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení 

zařízení pro výrobu, skladování a velkoobchod 
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jakákoliv zařízení technické a dopravní vybavenosti, jejichž atrakční okruh a význam přesahuje 
hranice vymezeného území 

zahrádkářské a pěstební plochy a zařízení s provozem hlučné mechanizace nebo vyžadující 
obsluhu těžkou dopravou 

plochy a zařízení pro individuální rekreaci 

MJ - území městského jádra 

určení: 

území uvnitř historické zástavby města se smíšenou funkcí pro umístění veřejné vybavenosti, 
objektů pro kulturu, školství a administrativu, ploch k bydlení, malých ubyt. zařízení i nerušících 
podnikatelských aktivit lokálního významu, obsahuje veřejnou zeleň 

nepřípustné využití: 

průmyslová výroba, sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy nebo obsluhy 
těžkou dopravou 

plochy a zařízení pro individuální rekreaci 

OS - smíšené obytné území 

určení: 

obytné území uvnitř zástavby města se smíšenou funkcí pro umístění veřejné vybavenosti a 
dalších podnikatelských aktivit v libovolném poměru k bydlení, pokud ostatní využití není v 
hygienickém rozporu s funkcí bydlení 

nepřípustné využití: 

průmyslová výroba, sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy nebo obsluhy 
těžkou dopravou 

lůžková zdravotnická zařízení 

plochy a zařízení pro individuální rekreaci 

NK - území nerušící výroby, služeb a komerce 

určení: 

plochy a zařízení pro nerušící výrobu, sklady, velko a maloobchod, stravování a další služby, 
pokud nevyžadují obsluhu těžkou dopravou a na hranicích areálu nemají negativní hygienické 
vlivy na okolí, související technická a dopravní vybavenost (parkoviště) 

nepřípustné využití: 

bydlení (s výjimkou bytu správce) 

zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení 

jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by svými 
negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí 

plochy a zařízení pro individuální rekreaci 

ŠZ - školství, zdravotnictví, sociální služby, komunální vybavenost 

určení: 

veřejná, technická a dopravní vybavenost komunálního charakteru (městský úřad, městská a 
státní policie, zařízení CO, ambulantní zdravotnická zařízení, školy, školky a jesle, zařízení 
sociální péče) 

nepřípustné využití: 

bydlení (s výjimkou bytu správce)  

průmyslová výroba, sklady, velkoobchod  

zařízení pro sport a rekreaci s výjimkou zařízení pro sport tvořících součást školských zařízení  

plochy a zařízení pro individuální rekreaci 
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SR - sportovní a rekreační území 

určení: 

krytá a otevřená zařízení pro sport, rekreaci a zábavu, doprovodné služby (veřejné stravování, 
obchod) a vybavenost (parkoviště) 

nepřípustné využití: 

bydlení (s výjimkou bytu správce)  

zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení  

plochy a zařízení pro individuální rekreaci  

průmyslová výroba, sklady, velkoobchod 

IR - území individuální rekreace 

určení: 

chaty a domky pro pobytovou rekreaci  

drobná hřiště pro neorganizovaný sport lokálního významu 

nepřípustné využití: 

zařízení a areály průmyslové výroby, skladů a komerce s odpovídající technickou a dopravní 
vybaveností včetně možnosti obsluhy těžkou dopravou, bydlení (s výjimkou bytu správce)  

zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení 

VP - území průmyslové výroby a skladů 

určení: 

zařízení a areály průmyslové výroby, skladů a komerce s odpovídající technickou a dopravní 
vybaveností včetně možnosti obsluhy těžkou dopravou, administrativa komerčního charakteru, 
malo- a velkoobchod, doprovodná veřejná nebo vyhražená vybavenost, parkoviště a 
manipulační plochy 

nepřípustné využití: 

bydlení (s výjimkou bytu správce)  

zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení  

plochy a zařízení pro individuální rekreaci 

ZR – zeleň rekreační 

určení: 

veřejně přístupná zeleň s rekreační funkcí, drobné stavby a zařízení pro sport a volný čas, 
malá zařízení pro veřejné stravování, parkoviště pro návštěvníky areálu 

nepřípustné využití: 

bydlení (s výjimkou bytu správce)  

zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení  

plochy a zařízení pro individuální rekreaci  

průmyslová výroba, sklady, velkoobchod 

Monofunkční území: 

 TV – plochy technického vybavení (hasičská zbrojnice, sběrné dvory, technické služby)  

 DP – plochy dopravního vybavení  

 ZU – plochy zvláštního určení  

 PZ – parkově upravená zeleň  

 IZ – izolační a doprovodná zeleň  

 HR – hřbitovy  

 SZ – sady, zahrady  

 LE – lesy  
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 LO – louky a pastviny (TTP)  

 OP – orná půda  

 ZPM – zeleň přírodní s funkcí ÚSES mimolesní  

 ZPL – zeleň přírodní s funkcí ÚSES lesní  

 ZO – zeleň obytná  

 VO – vodní toky a plochy 

Funkční využití těchto ploch je jednoznačně dáno jejich názvem. Malá dětská hřiště a 
přírodní sportoviště s drobnou architekturou lze umísťovat podle místních podmínek do ploch 
parkově upravené nebo mimolesní zeleně. Přípustné jsou též místní pěší cesty. 

V monofunkčních plochách je přípustné vedení dálkových inženýrských sítí. 

C/3.  Prostorová regulace 

Regulace hmotové struktury (prostorová regulace) slouží k zachování kvality obytného 
prostředí města ve smyslu estetickém, kulturním a krajinářském. Vztahuje se na všechny 
funkční plochy zástavby pro celé řešené území v návrhovém období (do r. 2015) tak, jak jsou 
uvedeny v grafické části návrhu ÚP obce Hostivice. 

Pro stavební činnost podléhající stavebně správnímu řízení jsou předepsány na 
funkčních plochách určených k zastavění minimální podíl (procento) nezpevněných ploch 
(zeleně) na pozemku a maximální výška objektu. 

MIN. PODÍL NEZPEVNĚNÝCH PLOCH, MAX. PROCENTO ZASTAVĚNÍ: 

Podíl nezpevněných ploch je vyjádřen minimálním procentem zeleně (nezpevněné 
plochy umožňující vsakování dešťových vod) na pozemku pro individuální výstavbu nebo v 
jednotlivém areálu, přičemž zbytek plochy mohou tvořit stavební objekty a zpevněné plochy 
(parkoviště, chodníky, manipulační plochy). Za nezpevněné plochy se nepovažují zelené 
střechy a terasy nad konstrukcemi staveb. Zatravňovací dlaždice se započítávají do ploch 
zpevněných. V některých případech je jako nepřekročitelný ukazatel uvedeno též maximální 
procento zastavění stavebními objekty (objekty vystupující min. 1m nad terén). 

OBYTNÉ PLOCHY - OC, OV, OS 

1)  OC - plochy čisté bytové výstavby v bytových domech – min. podíl nezpevněných ploch 
60%, max. procento zastavění 30%  

2)  OV - plochy všeobecně obytné výstavby v rodinných domech – min. podíl 
nezpevněných ploch 55%, max. procento zastavění 30%  

3)  OS - plochy smíšené obytné – min. podíl nezpevněných ploch 50%, max. procento 
zastavění 30% 

Regulativ minimálního podílu nezpevněných ploch nebude uplatňován v plochách OC 
– čistě obytného území – v lokalitě sídliště Na Pískách tak, aby bylo možné vybudovat nová 
parkovací stání (např. ze zatravňovacích dlaždic) pro uspokojení potřeby stávajících bytů a 
zlepšit nevyhovující situaci s parkováním v této lokalitě. 

ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO JÁDRA – MJ 

min. podíl nezpevněných ploch 45% 

NERUŠÍCÍ VÝROBA A KOMERCE – NK 

min. podíl nezpevněných ploch 35%, max. procento zastavění 30%; v případě zajištění 
nadpolovičního počtu parkovacích míst formou krytých garáží nebo na objektech je možné 
max. procento zastavění zvýšit na 40% 
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PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY – VP  

min. podíl nezpevněných ploch 35%, max. procento zastavění 35% 

SPORT A REKREACE – SR 

min. podíl nezpevněných ploch 30%, max. procento zastavění 40% 

KOMUNÁLNÍ VYBAVENOST – ŠZ 

min. podíl nezpevněných ploch 50%, max. procento zastavění 30% 

TECHNICKÁ VYBAVENOST – TV 

je řešeno samostatně ve stavebním řízení 

 

VÝŠKA ZÁSTAVBY: 

Maximální výška zástavby je dána výškou nejvyššího bodu hlavní hmoty objektu 
(hřebene nebo vrcholu sklonité střechy, horní hrany atiky ploché střechy, atp.) a je vztažena k 
nejvyššímu bodu stávajícího rostlého terénu bezprostředně souvisejícího pozemku, na kterém 
objekt stojí 

OBYTNÉ PLOCHY – OC, OV, OS 

1.  OC, OV – rodinné domy a ostatní objekty s plochou střechou (do 20°) 9m, se šikmou 
střechou (20° a více) 12m; bytové domy s plochou střechou (do 20°) 12m, se šikmou 
střechou (20° a více) 15m; uvnitř stávající zástavby nepřekračovat současnou 
výškovou hladinu objektů v daném území (funkční ploše)  

2.  OS – plochy smíšené obytné – objekty s plochou střechou (do 20°) 10m, se šikmou 
střechou (20° a více) 13m; uvnitř stávající zástavby nepřekračovat současnou 
výškovou hladinu objektů v daném území (funkční ploše)  

3.  Na stávající budovy s plochou střechou lze doplnit šikmou střechu o sklonu vyšším než 
10% tak, aby budova nebyla zvýšena o více než 5m; tato možnost je omezena pouze 
na budovy postavené a zkolaudované před schválením platného územního plánu obce 
Hostivice (30. června 2005) 

ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO JÁDRA – MJ 

max. výška – objekty s plochou střechou (do 20°) 10m, se šikmou střechou (20° a více) 13m; 
uvnitř stávající zástavby nepřekračovat současnou výškovou hladinu objektů v daném území 
(funkční ploše), případné nároky na vyšší objekty (stožáry, komíny) budou řešeny max. do 
výše 5 m nad výškou hlavní hmoty objektu 

NERUŠÍCÍ VÝROBA A KOMERCE – NK 

max. výška 13,5m, případné nároky na vyšší objekty (stožáry, komíny) budou řešeny max. do 
výše 6m nad výškou hlavní hmoty objektu 

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY – VP 

max. výška 13,5m, případné nároky na vyšší objekty (stožáry, komíny) budou řešeny max. do 
výše 6m nad výškou hlavní hmoty objektu 

SPORT A REKREACE – SR 

u krytých sportovišť – řešit individuálně u otevřených sportovišť – max. výška 7,5m s výjimkou 
tribun, osvětlení apod. 

ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, KOMUNÁLNÍ VYBAVENOST – ŠZ 

max. výška 15m 
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DOPRAVNÍ VYBAVENOST – DP 

max. výška 6m 

TECHNICKÁ VYBAVENOST – TV 

bude řešeno individuálně ve stavebním řízení 

Konkrétní zpřesnění prostorových regulativů zástavby může být provedeno v 
podrobnější územní dokumentaci (regulační plány). 

C/4.  Hlavní architektonické zásady pro novou výstavbu a přestavbu 
objektů 

Při návrhu nové soustředěné obytné zástavby (rodinné domy) bude respektována 
historická hodnota středu města a okolí památkově chráněných objektů a souborů. Nové 
průmyslové a komerční zóny musí být (spolu s návrhem izolační zeleně) navrženy tak, aby 
opticky nerušily původní historicky cenné prostředí. 

Mimo zástavbu města budou respektovány historické cesty, tvořící páteř dochované 
kulturní krajiny. Novou výstavbu je nutno uvádět do souladu s dochovaným krajinným rázem. 

C/5.  Zvláštní požadavky na využití území 

Výstavba v ochranných pásmech komunikací a liniových staveb technické 
infrastruktury podléhá stanoviskům správců komunikací a zařízení. 

Kolem všech přírodních vodotečí je nutno zachovat volný a nezastavěný pruh 
ochranného pásma ve vzdál. min. 15 m od břehové čáry. Výjimky může v odůvodněných 
případech povolit vodoprávní úřad. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou 
likvidovány vsakem na pozemku stavebníka na základě kladného hydrogeologického 
posouzení vsaku. Všechny nově budované objekty budou napojeny na veřejnou splaškovou 
kanalizaci a veřejné vodovodní řady, s výjimkou lokality Z2-1 (bývalý vojenský palpost, funkce 
změněna na NK – nerušící výroba, služby a komerce), kde je vzhledem k odlehlosti lokality 
přípustné řešit likvidaci splaškových vod jímkou na vyvážení. 

U lokalit ležících u silnic I., II. a III. třídy se k územnímu řízení doloží objektivizace 
hlukové zátěže obyvatel. V území, kde budou překračovány hygienické limity hluku, nebudou 
navrženy objekty k bydlení. Při realizaci dopravních staveb bude zajištěno splnění 
hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, popř. v chráněném 
venkovním prostoru. 

Podmínky pro využívání ploch zvláštního určení: 

PLOCHY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ – ZU 

zahrnují zájmy Ministerstva obrany ČR v řešeném území: 

 západní areál v Hájku, k.ú.Litovice  

 východní areál v Hájku, k.ú.Litovice  

 areál Břve, k.ú.Litovice  

 areál dvou vojenských bytových domů v Kmochově ulici, k.ú.Hostivice  

 areál v Jiráskově ulici, k.ú.Hostivice 

U výše uvedených ploch je nutné k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
nutné stanovisko VUSS Praha (Vojenská ubytovací a stavební správa).  

V těchto plochách lze povolit pouze stavby schválené Ministerstvem obrany ČR. 
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Časová podmínění využití rozvojových ploch: 

Využití nových rozvojových ploch je nutné časově koordinovat s dalšími záměry v 
území. 

 výstavba v lokalitě č. 6 (východně od lokality Sadová II) je podmíněna 
vybudováním obslužné komunikace po jižném okraji zástavby města 

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

 výstavba v lokalitách č. 43 a 45 (komerční zóny) je podmíněno realizací silnice 
R6 včetně navrhované křižovatky (MÚK Hostivice) 

Rozvojové plochy se budou zastavovat vždy směrem od zastavěného území k hranicím 
zastavitelného území tak, aby zástavba kontinuálně navazovala na stávající objekty. Tato 
podmínka neplatí v lokalitách č. 43, 44 a 45 (komerční zóny) v případě, že umísťovaná 
zástavba bude obousměrnou obslužnou komunikací napojena na navrhovanou MÚK 
Hostivice. 

Urbanistické studie: 

Vydání územního rozhodnutí v rozvojových lokalitách č. 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 
30, 31, 43 a 45 je podmíněno schválením urbanistické studie řešící celou rozvojovou lokalitu. 
To se netýká územních rozhodnutí na dálková vedení inženýrských sítí. 

Zvláštní regulativ pro všeobecně obytné území – OV a čistě obytné území - OC: 

Ve všeobecně obytném a čistě obytném území se stanovuje minimální přípustná 
výměra parcel pro rodinné domy 600 m2. Tato podmínka se netýká stávajících parcel o menší 
výměře, na kterých mohou být rodinné domy umisťovány. Ploty nesmí být ve všeobecně 
obytných a čistě obytných plochách řešeny jako monolitické, neprůhledné. Udržované živé 
ploty jsou přípustné. 

Zvláštní regulativ pro plochy 12 a 14: 

V lokalitách 12 a 14 bude vymezeno minimálně 15% celkové plochy jako veřejná zeleň, 
park. Tyto plochy se zahrnují do bilance nezpevněných ploch podle regulativů pro území OC 
a OV. 

Zvláštní regulativy pro plochu 12: 

Je přípustné pouze umístění samostatně stojících rodinných domů; řadové rodinné 
domy a bytové domy jsou nepřípustné. V části lokality jižně od prodloužení ulice Chrtínské 
jsou přípustné stavební parcely o výměře nejméně 1200 m2, stavba může zaujímat nejvýše 
350 m2. Přípustná výška domu je 9 metrů (přízemí a obytné podkroví). V části lokality severně 
od prodloužení ulice Chrtínské jsou přípustné parcely o výměře nejméně 1000 m2, ostatní 
regulativy platí podle základních regulativů pro čistě obytné území. 

Zvláštní regulativ pro rozvojovou plochu č. 30: 

V rozvojové ploše č. 30 bude umístěn pás izolační zeleně o šíři nejméně 30 metrů na 
východním okraji v návaznosti na obytnou lokalitu č. 18 a o šíři nejméně 50 metrů na severním 
okraji v návaznosti na Jenečský potok. Tyto pásy izolační zeleně se započítávají do bilance 
nezpevněných ploch podle regulativu pro území nerušící komerce. 

Zvláštní regulativ pro lokalitu č. 46: 

V lokalitě 46 se areálová zeleň (nezpevněné plochy) přednostně umisťuje podél 
karlovarské silnice a podél smíchovské železniční trati. 

Podmínka napojení na veřejnou technickou infrastrukturu: 

Realizace jakékoli nové zástavby je podmíněna napojením na veřejnou technickou 
infrastrukturu včetně kanalizace a ČOV, s výjimkou lokality Z2-1 (bývalý vojenský palpost, 



ZMĚNA Č. 5 ÚPO HOSTIVICE   |   TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 
 

15 

nové určení na plochu NK – nerušící výroba, služby a komerce), kde je vzhledem k odlehlosti 
lokality přípustné řešit likvidaci odpadních vod jímkou na vyvážení. 

Podmínka zajištění parkovacích a garážovacích míst: 

Realizace nové obytné zástavby je podmíněna zajištěním min. dvou parkovacích nebo 
garážovacích stání na jednu bytovou jednotku, vyjma lokality „Ke Stromečkům“; pro ostatní 
typy zástavby bude závazně dodržována příslušná ČSN. 

Další podmínky využitelnosti ploch vymezených změnou č. 2 ÚPO Hostivice: 

Pro nově vymezované funkční plochy v lokalitách změny č. 2 ÚPO Hostivice se kromě 
funkčních a prostorových regulativů platného územního plánu, které jsou určeny pro příslušný 
funkční typ, stanovují tyto další podmínky využitelnosti: 

lok. Z2-1 

 podmínkou přestavbového využití lokality je vyřešení likvidace odpadních vod, 
vzhledem k odlehlosti lokality je přípustným řešením jímka na vyvážení  

 v souvislosti s novým využitím bude předem ověřena potřeba asanace území bývalého 
vojenského palpostu 

lok. Z2-2 

 lokalita je zastavitelná až po zajištění kapacity čištění odpadních vod stavbou propojení 
kanalizace od ČOV Hostivice na kanalizaci hl. m. Prahy nebo zkapacitněním ČOV 
Hostivice  

 podmínkou pro rozhodování v dané lokalitě je předchozí pořízení a schválení možnosti 
využití územní studie, která ověří podmínky zastavitelnosti z hlediska ochrany 
krajinného rázu a navrhne vymezení pásu izolační zeleně o dostatečné šíři podél 
severní, západní a jižní hranice lokality, přičemž tato izolační zeleň bude vymezena 
nad rámec minimální plochy zeleně stanovené regulativem pro plochu s daným 
funkčním využitím; v rámci územní studie bude dále navržen způsob nerušící dopravní 
obsluhy; lhůta pro pořízení územní studie se stanovuje do 31.12.2015 

lok. Z2-5 

 respektovat ochranné pásmo vodního toku Jenečského potoka 

lok. Z2-7 

 v rámci územního řízení staveb pro bydlení bude prokázáno splnění hygienických limitů 
hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, z hlediska možného zatížení hlukem z letecké dopravy  

 lokalita je zastavitelná až po zajištění kapacity čištění odpadních vod stavbou propojení 
kanalizace od ČOV Hostivice na kanalizaci hl. m. Prahy nebo zkapacitněním ČOV 
Hostivice 

 vzhledem k potřebě zachování a ochrany přírodě blízkých území je přípustná pouze 
zástavba rodinnými domy s max. procentem zastavění 15%, max. výškou zástavby 9m, 
výhradně se šikmou střechou (20° a více)  

 respektovat ochranné pásmo vodního toku Jenečského potoka 

lok. Z2-8 

 v rámci územního řízení staveb pro bydlení bude prokázáno splnění hygienických limitů 
hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, z hlediska možného zatížení hlukem z letecké dopravy  

 lokalita je zastavitelná až po zajištění kapacity čištění odpadních vod stavbou propojení 
kanalizace od ČOV Hostivice na kanalizaci hl. m. Prahy nebo zkapacitněním ČOV 
Hostivice  
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 vzhledem k potřebě zachování a ochrany přírodě blízkých území je přípustná pouze 
zástavba rodinnými domy s max. procentem zastavění 15%, max. výškou zástavby 9m, 
výhradně se šikmou střechou (20° a více)  

 respektovat ochranné pásmo vodního toku Jenečského potoka 

lok. Z2-9 

 v rámci územního řízení staveb pro bydlení bude prokázáno splnění hygienických limitů 
hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, z hlediska možného zatížení hlukem z letecké dopravy  

 lokalita je zastavitelná až po zajištění kapacity čištění odpadních vod stavbou propojení 
kanalizace od ČOV Hostivice na kanalizaci hl. m. Prahy nebo zkapacitněním ČOV 
Hostivice 

lok. Z2-10 

 lokalita je zastavitelná případnými novými objekty až po zajištění kapacity čištění 
odpadních vod stavbou propojení kanalizace od ČOV Hostivice na kanalizaci hl. m. 
Prahy nebo zkapacitněním ČOV Hostivice 

lok. Z2-12 

 lokalita je realizovatelná až po zajištění kapacity čištění odpadních vod stavbou 
propojení kanalizace od ČOV Hostivice na kanalizaci hl. m. Prahy nebo zkapacitněním 
ČOV Hostivice 

lok. Z2-15 

 v rámci územního řízení staveb pro bydlení bude prokázáno splnění hygienických limitů 
hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací  

 lokalita je zastavitelná až po zajištění kapacity čištění odpadních vod stavbou propojení 
kanalizace od ČOV Hostivice na kanalizaci hl. m. Prahy nebo zkapacitněním ČOV 
Hostivice 

lok. Z2-19 

 lokalita je zastavitelná až po zajištění kapacity čištění odpadních vod stavbou propojení 
kanalizace od ČOV Hostivice na kanalizaci hl. m. Prahy nebo zkapacitněním ČOV 
Hostivice 

lok. Z5-1 

 při výstavbě je nutné respektovat pruh v šířce 6 m od břehové hrany Jenečského 
potoka pro zajištění přístupnosti vodního toku pro údržbu.  

C/6.  Územní systém ekologické stability a ochrana přírody 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vymezen v samostatném výkresu č. 6, v 
hlavním výkresu pak kategorií zeleně ZPL a ZPM (zeleň přírodní – prvky ÚSES). Režim 
hospodářské a stavební činnosti v prvcích ÚSES je dán zákonem – viz též podkapitola č. 9.2. 
textové části územního plánu. Pro jeho ochranu platí ustanovení zvláštních předpisů – zejm. 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. 

V časové vazbě na návrh zastavěných a zpevněných ploch v řešeném území budou 
přijata opatření pro zajištění retenční schopnosti krajiny a udržení jejího vodního režimu. 

Nesmí být kácena významná krajinotvorná zeleň. 

Přírodní vodoteče nesmějí být zatrubňovány, s výjimkou křížení s komunikacemi při 
zajištění dostatečného průtočného profilu. 
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Koncepce návrhu systému ekologické stability: 

Regionální i lokální územní systémy ekologické stability pro řešené území jsou již 
zpracovány a tvorbě plánu ÚSES byla maximálně možně respektována jejich koncepce. 
Návaznost prvků na sousední katastry je dána tím, že zpracovatel měl k dispozici Okresní 
generel Praha – západ. 

Na zpracovávaném území se nacházejí tyto prvky ekologické stability nebo jejich části: 

 Nadregionální biokoridor označený jako K177/MH (mezofilní hájový) a jeho 
ochranná zóna s lesními, hájovými, vodními a nivními společenstvy, v okresním 
generelu jsou jeho části označeny NRBK 2, NRBK 3 a NRBK 4. 

 Regionální biokoridor RBK 1142, v okresním generelu RBK 27. 

 Regionální biocentrum RBC 1466 – „Břevská rákosina“, v okresním generelu 
RBC 5 (PP Hostivické rybníky) 

 Lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru K177 / MH LBC 45 
dle okresního generelu, a lokální biocentrum LBC 44 dle okresního generelu. 

 Lokální biokoridory LBK 29 a 30 dle okresního generelu. 

Dále se na řešeném území nachází významné krajinné prvky a to VKP 82, 83, 84, 
85,86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dle okresního generelu. VKP uvedené v generelu 
nejsou registrovány podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kromě lesů, vodních toků a 
rybníků a je třeba vymezení považovat za návrh. 

V grafickém návrhu jsou vyznačeny stávající památné stromy (s ochranným pásem ve 
vzd. 10 násobku poloměru kmene ve výšce 1m nad zemí). Jde o tři lípy malolisté, dvě před 
kostelem sv. Jakuba v Hostivici (vyhlášené r.1996) a jednu v Jiráskově ulici č.p.129 (r.1982). 

V grafickém návrhu jsou vyznačeny interakční prvky a významné aleje. 

U nefunkčních prvků SES (NRBK 3, NRBK 4), které jsou jen směrově vymezeny, jsou 
v řešeném území plošně vylišeny a ve vazbě na přírodní potenciál území zařazeny do 
kategorie vymezených nefunkčních prvků. Zařazení do kategorie vymezených prvků 
předpokládá založení vhodného druhu zeleně na ploše biokoridoru v minimálních či lokálně 
možných prostorových parametrech. 

Toto řešení navržené na základě okresního generelu se zpracovateli této dokumentace 
jeví jako optimální, protože dochází k logickému propojení biokoridorů navazujících na hlavní 
centrum ochrany přírody v Hostivici, kterou tvoří přírodní památka (PP) Hostivické rybníky 
(RBC 5 „Břevská rákosina“).  

Přírodní památku vyhlásil nařízením č. 7 ze dne 14.10.1996 okresní úřad Prahazápad. 
Důvodem vyhlášení PP Hostivické rybníky je ochrana dochovaných přírodních společenstev 
hostivické rybniční soustavy, včetně přiléhajících mokřadních a lesních úseků a na tyto 
vázaných vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Lokalita je chráněna též jako 
významné místo hnízdění, zimování a tahu ptactva.  

Stručná charakteristika prvků ÚSES: 

Pro řešené území je plán ÚSES zpracován v měřítku 1 : 5 000. Prvky ÚSES, které leží 
na řešeném území jsou označeny v mapě čísly dle regionálního ÚSES i dle označení v 
okresním generelu Praha-západ a jejich charakteristika je uvedena v této kapitole. Čísla VKP 
jsou shodná s číslem, pod kterým jsou uvedeny v okresním generelu Praha-západ. 

Prostorové parametry: 

Nadregionální biokoridor: 

Nadregionální biokoridory mají vymezenou osu a nárazníkovou (ochrannou) zónu. 
Minimální šířka osy nadregionálního biokoridoru odpovídá šířce regionálního biokoridoru 
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příslušného typu. Maximální šíře nárazníkové zóny je odvozena z maximální vzdálenosti 
lokálních biocenter (2 km napříč od osy po obou stranách). 

Regionální biokoridor: 

Minimální šířka lesních společenstev je 40 m, lučních společenstev 50 m. Maximální 
délka biokoridoru na lesních společenstvech mezi lokálními vloženými biocentry je 700 m. 
Přípustné přerušení je 150 m. Maximální délka mezi vloženými biocentry na lučních 
společenstvech niv v 1. - 4. vegetačním stupni je 500 m, přípustné přerušení stavební plochou 
je 100 m, ornou půdou 150 m, ostatními kulturami 200 m. 

Regionální biocentrum: 

Minimální velikost biocentra na lesním společenstvu 1 a 2 vegetačního stupně je 30ha 
(platí pro podrostní a výběrné způsoby hospodaření, pro hospodaření holosečné je nutno jej 
zdvojnásobit). Minimální velikost společenstva mokřadů je 10 ha, u lučních společenstev 30 
ha a minimální velikost biocentra u stepních lad je 10 ha. 

Lokální biocentrum: 

Minimální velikost biocentra na lesním společenstvu je 3 ha za předpokladu kruhového 
tvaru. Minimální velikost pravého lesního prostředí je 1 ha. Minimální velikost biocentra s 
kombinovanými společenstvy je 3 ha. Minimální velikost biocentra na mokřadech je 1 ha. 

Lokální biokoridor: 

V lesních společenstvech je maximální délka 2000 m, možné přerušení je 15 m. V 
kombinovaných společenstvech je maximální délka 1500 m, přípustné přerušení zastavěnou 
plochou je 50 m, ornou půdou 80 m, ostatními kulturami 100 m. Minimální šířka je 15 m. 

V dalším textu jsou uvedeny stručné charakteristiky jednotlivých prvků ÚSES a VKP na 
zájmovém území, v čísle prvku je ve jmenovateli uvedeno číslo dle územně technických 
podkladů (ÚTP) a v čitateli číslo dle okresního generelu. 
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Významné krajinné prvky dle okresního generelu: 

(nejsou součástí návrhu ÚSES) 
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C/7.  Veřejně prospěšné stavby 

Území veřejného zájmu jsou: 

 veškerá sídelní a krajinná zeleň, zejména v kategorii lesů (LE), parků (PZ), rekreační 
zeleně (ZR), přírodní zeleně (ZPM, ZPL), která je součástí ÚSES (územního systému 
ekologické stability) a aleje 

 vodní toky a plochy a jejich břehy 

 všechny veřejné prostory náměstí, návsí a ulic 

 veřejné prostory kolem zástavby bytových domů 

 areály školské, sociální, sportovní a rekreační vybavenosti 

 trasy místních a účelových komunikací, pěší a cyklistické cesty podle výkresu č. 3 –
Doprava 

Seznam veřejně prospěšných staveb 

I. Stavby pro dopravu: 

I/1 Silniční napojení města Hostivice na R6, k.ú. Hostivice  

I/2 Úprava křižovatky silnice III/0518 a II/606 – kruhový objezd, k.ú. Litovice 

I/3 Úprava křižovatky silnice III/0518 a III/0056 – kruhový objezd, k.ú. Litovice 

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

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

I/6 Nová obslužná komunikace, k.ú. Litovice 

I/7 Modernizace (zdvojkolejnění) železniční trati, k.ú. Hostivice, k.ú. Litovice 

I/8 Areál letiště Praha-Ruzyně, k.ú. Hostivice, k.ú. Litovice 

I/9 Obslužná komunikace pro BD, k.ú. Hostivice, k.ú. Litovice 
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II. Stavby pro vodní hospodářství 

II/1 Rozšíření ČOV, k.ú. Hostivice 

II/2 Úpravna vody, k.ú. Hostivice 

II/3 Vodovodní přivaděč VKM – Jeneček, k.ú. Litovice 

III. Stavby pro energetiku: 

III/1 Nové distribuční trafostanice 22/0,4 kV, k.ú. Hostivice, k.ú. Litovice 

III/2 Nové kabelové vedení 22/0,4 kV, k.ú. Litovice 

III/3 Přeložka vzdušného vedení 22/0,4 kV, k.ú. Litovice 

III/4 Nové vedení plynovodu VTL, k.ú. Hostivice 

III/5 Nové regulační stanice plynu, k.ú. Hostivice 

IV. Stavby pro občanskou vybavenost: 

IV/1 Rozšíření hřbitova Hostivice, k.ú. Hostivice 

IV/2 Parkoviště u hřbitova Hostivice, k.ú. Hostivice 

IV/3 Rozšíření hřbitova Litovice, k.ú. Litovice 

IV/4 Parkoviště u hřbitova Litovice, k.ú. Litovice 

IV/5 Rekonstrukce sportovního stadionu, k.ú. Hostivice 

IV/6 Revitalizace Litovického potoka a jeho břehů, k.ú. Hostivice 

IV/7 Sportoviště Jeneček, k.ú. Hostivice 

IV/8 Terénní úpravy a založení parku, k.ú. Hostivice 

Změnou č. 2 ÚPO Hostivice byl doplněn seznam a vymezení veřejně prospěšných 
staveb o následující veřejně prospěšné stavby: 

 I/10. (Z2-4) – železniční zastávka Litovice, Ve Vilkách 

 I/11. (Z2-16) – železniční zastávka Hostivice, Sadová 

 II/4. (Z2-12) – výtlačné kanalizační potrubí, propojení kanalizace z rozvojové 
lokality u Chýně do Hostivice 

 IV/9. (Z2-10) – chovatelský areál 

Číslování odpovídá grafické identifikaci podle výkresu č.10 územního plánu. 

C/8.  Vymezení některých pojmů 

Zastavovací studií se rozumí urbanistická studie, řešící podrobněji část území (lokalitu), 
zejm. prvky prostorové regulace (regulační čáry), jako podklad pro územní rozhodování. 

Urbanistickou studií se rozumí návrh celkového řešení rozvojové lokality, který 
umožňuje posouzení všech prostorových a funkčních vazeb v území. 

Současně zastavěným územím obce se rozumí ta část řešeného území, která je 
vymezená hranicí současně zastavěného území, jejíž průběh je znázorněn na hlavním výkresu 
č. 2 – Funkční využití území. 

Nerušící výrobou a komercí se rozumí takové služby, výroba a občanská vybavenost, 
kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení nenarušují provoz a užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad 
přípustnou míru. Míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být přiměřeně 
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prokázány v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební 
povolení, a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí. 

Negativními účinky a vlivy staveb a zařízení se rozumí zejména škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod, oslňování, zastínění, 
elektromagnetické rušení a záření. 

Izolační zelení se rozumí vegetace a pro ni vymezená plocha, která má hlavní funkci 
ve vytvoření izolační bariéry mezi zdrojem negativních účinků a vlivů a objekty hygienické 
ochrany. Vegetace svými vlastnostmi má být schopna snížit, omezit nebo úplně eliminovat 
negativní vlivy a účinky staveb a zařízení na okolní území. Výsledný efekt izolační zeleně 
závisí na plošném rozsahu a odpovídající skladbě. Sortiment dřevin a způsob jejich výsadby 
musí odpovídat hlavní funkci plochy. 

Rekreační zelení se rozumí vegetace a pro ni vymezená plocha, která má hlavní funkci 
prostoru pro volný pohyb obyvatel (pobytové louky) a sportovní aktivity. Svými vlastnostmi dále 
tato zeleň plní funkci zelené bariéry a hygienické ochrany. Sortiment dřevin a způsob jejich 
výsadby musí odpovídat hlavní funkci plochy. Funkční využití ploch rekreační zeleně je 
vymezeno v části C/2. 

Zelení obytnou rozumíme vegetaci v neveřejných zahradách. Její veřejné využití není 
možné. Sortiment dřevin a způsob jejich výsadby musí odpovídat hlavní funkci plochy. 
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